
Kolik máte 
doma včel?

To se tak 
nedá říct. Jsou 
to včelstva. Se 
ženou obhos-

podařujeme tři sta včelstev, 
celoročně nám pomáhá nejstar-

ší dcera Pavla a při medobraní 
celá rodina.
Kolik má takové včel-

stvo zhruba včel?
To je kolísavé, v době vrcho-

lu rozvoje má šedesát až osm-
desát tisíc jedinců, kilo včel 
rovná se deset tisíc jedinců.
To tedy máte osmnáct 

milionů včel.
Zhruba by to mohlo tak být.

Kde je máte?
Tady doma v Příchovicích 

mám sto včelstev, které slouží 
na produkci matek. Produkční 
včely na med máme na šesti 
lesních stanovištích.
Jak často tam jezdíte?
V sezoně každý týden, tře-

ba i dvakrát, mám to k nim 
v průměru dvacet kilometrů. 

Přes zimu jezdím méně, ale 
pravidelně. Léčím a kontroluji 
včelstva.
Když máte sto včelstev, 

máte i sto matek?
Každé včelstvo má jednu 

matku, to jinak nejde. Mat-
ka je v době vrcholu schopná 
naklást denně dva tisíce vají-
ček. Z oplozených vajíček se 

líhnou dělnice a matky, z neo-
plozených se líhnou trubci. 
Trubec tedy nemá otce.  Mat-
ky se páří přirozeně za letu 
s několika trubci a jejich sper-
ma pak používají celý život, 
mají ho v semenném váčku.  
Z jednoho výletu je tedy matka 
oplozena na celý život.

Pokračování na str. 2

Cesta z města do loděnice 
už dlouho vypadá jako z před-
minulého století. V nejužším 
místě na rohu ulic V Bran-
ce a Hlávkova se dva chodci 
vedle sebe nevejdou, nemluvě 
o střetu matek s kočárky nebo 
o cyklistech. Kdo to zkusí po 
silnici, riskuje ještě víc. „Je to 
mimořádně nebezpečné mís-
to, proto potřebujeme přístup 
za řeku zlepšit,“ říká starosta 
Karel Naxera.

Plánování lávky je na začát-
ku. „Zatím neexistuje projekt, 
ale máme již studii provedi-
telnosti. Technicky by to šlo. 
Musíme ještě prověřit mož-

nosti z dalších hledisek a až 
budou všechny informace 
včetně rámcového rozpoč-
tu pohromadě, seznámíme 
s návrhem veřejnost. Každo-
pádně budeme již teď rádi za 
konstruktivní zpětnou vaz-
bu,“ říká místostarosta Marek 
Krivda. Navrhovatelé před-
pokládají, že by měla stát nad 
jezem (elektrárnou) několik 
desítek metrů směrem k sou-
časnému mostku u loděnice. 
„Vzhledem k vlastnickým 
poměrům bohužel není pří-
liš reálné postavit propoje-
ní chodníku za hasičárnou 
kolem jezu s ulicí V Brance. 
Přestože by stály provokativ-
ně dvě lávky vedle sebe, zdá 
se, že je to nejlepší místo, kde 

to propojit se zachováním stá-
vajících návazností,“ dodává 
místostarosta.

O novou lávku usilují i cyk-
listé. Doposud se cyklostez-
ky městu vyhýbaly, protože 
předchozí vedení města je 
nenaplánovalo. „Přitom Přeš-
tice se přirozeně nacházejí na 
spojnici mezi Plzní a Klatovy 
a měly by tu vést a také jsme 
je v rozvojovém plánu města 
nakreslili,“ říká člen příslušné 
komise Oldřich Váca. Ze stu-
die vyplývá, že lávka má být 
bezbariérová, dlouhá 21 metrů 
a široká 2,6 metru. Kvůli údrž-
bě by měla být ocelová.

Lávka přes řeku v centru 
Přeštic patří mezi dlouhodobé 
priority vedení města a to je 
uvedeno i ve strategii rozvoje 
města. Výhledově se uvažu-
je i o výstavbě nové lávky 
k Vícovu, která by zpříjemnila 
cestu ke kostelu sv. Ambrože. 

Letos v létě vznikne asfaltová 
cesta z Přeštic ulicí V Háječ-
ku do Dolní Lukavice a tak 
časem je možné uvažovat 
i o odbočce k Vícovu, na mís-
to předpokládané lávky pro 
pěší a cyklisty.

(red)
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Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 8. 3. 2018
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Matky jsou základ

Nový most přes Úhlavu
Nevhodný a také nebezpečný přístup k současné lávce a k loděnici ulicí V Brance by mohl být minulostí. Vedení města prověřuje 

možnosti výstavby nové lávky, která by zpříjemnila cestu nejenom k loděnici, ale i k zahrádkám a do Příchovic. Studii proveditelnosti 
už má město k dispozici.

Nad jezem

V Přešticích
opět mezistátní 

utkání

Žádné dřevo, ale ocel

Po velmi úspěšném uspořádání 
ME U17 ženy minulý rok 

jsme již v Přešticích 
přivítali Bavorsko U19 ženy.
Tentokrát zavítají do Přeštic 

poprvé muži.

Dne 22. 3. 2018 
od 15.00 hodin 

budeme hostit mezistátní utkání 
Česká republika U20

– Itálie U20. 
Diváci se můžou těšit 
na vycházející hvězdy
evropského fotbalu. 

Srdečně zveme všechny fanoušky!

Vážení čtenáři,
sněženky už sice mnoho dní 

kvetou, ale denní a zvláště 
noční teploty nenaznačují, že 
by se jaro blížilo. Tak snad si 
alespoň děti a milovníci bruslí 
užijí připravené kluziště v are-
álu naší loděnice.

Všichni jistě víte, kolik výro-
čí si v letošním roce budeme 
připomínat. To nejsmutněj-
ší máme již od 25. února za 
sebou. Čeká nás však i výro-
čí, které má vztah k Přešticím 
a našemu partnerskému městu 
Nittenau ve Spolkové republi-
ce Německo. Dne 17. 4. uply-
ne totiž již 25 let od chvíle, kdy 
náš tehdejší starosta Vladimír 
Benda se svým německým pro-
tějškem Juliusem Schmatzem 
podepsal Smlouvu o přátelství 
mezi našimi městy. V duchu 
tohoto přátelství společně plá-
nujeme několik akcí, které toto 
výročí připomenou a oslaví. Že 
panují mezi našimi městy vře-
lé vztahy je zřejmé i z toho, že 
při vánočním vystoupení naše-
ho ženského pěveckého sbo-
ru Carmina v Nittenau došlo 
naprosto spontánně k veřejné 
sbírce, jejíž výtěžek byl ode-
slán do Přeštic na opravu chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie. 
Po dohodě s panem děkanem 
Karlem Plavcem a přáteli 
z Nittenau bylo dohodnuto, že 
se prostředky stanou základem 
pro sbírku na pořízení čtvrtého 
zvonu. Zvonu, jehož pořízení 
bylo neuskutečněným snem již 
zesnulého přeštického patrio-
ta pana Jana Mrkvičky. Zvon 
bude krásným symbolem 
letošních výročí, historie, úcty 
a přátelství. Již jsme v této 
věci kontaktovali zvonařské-
ho mistra pana Petra Rudolfa 
Manouška, který nám sdělil, 
že je schopen pro Přeštice 
zvon vyrobit. Osobně se na něj 
moc těším.

A nyní si dovolím využít pří-
ležitosti a stručně se vyjádřím 
k dotazům pana zastupitele 
Kmocha, uvedeným v minu-
lém čísle PN. Vycházím snad 
ze správného předpokladu, 
že nejen on, ale i další obča-
né potřebují vysvětlit některá 
rozhodnutí, která město učini-
lo v souvislosti s nakládáním 
s majetkem – v tomto případě 
s pozemky města. Ty se naléza-
jí ve třech lokalitách. Pan kole-
ga sice sečítá všechny výměry 
a násobí je částkou 100 Kč 
za m2, ale smysl mi naprosto 
uniká. Snad chtěl jen ukázat, 
že výsledkem je velké číslo. 
Budiž. Co se týká jejich využi-
tí, město si prostřednictvím 
územního a někde i regulační-
ho plánu stanovuje, jak mají být 
pozemky využity. Kýmkoliv.

Pokračování na str. 10

Dvě stě padesát tanečníků vyrazilo do sokolovny na čtvrtý Reprezentační ples města Přeštice. O dokonalou hudební atmosféru se 
opět postaral  Simply Cover band v čele s kapelníkem Dušanem Radou. Diváci také tleskali kouzelníkovi, jehož triky se nedaly odha-
lit. Velkou odezvu měla parta recesistů z Kolína, která si říká Rasputin. Pánové v letech předváděli neobvyklé taneční kreace, které 
vyvrcholily polabským odhalením. O půlnoční překvapení se postarala vynikající šansoniérka Radka Fišarová, její vystoupení bylo 
pověstnou třešničkou na dortu. Celým plesem provázela famózní Adéla Gondíková, která nezapomněla připomenout, že má v Přešti-
cích i příbuzné. Nezbývá, než si to příští rok zase zopakovat.                                                                   Text (red), foto Milan Janoch



Dokončení ze str. 1
Podle čeho si vybíráte, 

kterou matku si necháte 
pro šlechtění?

Včelstvo vybírám podle toho, 
jak ukládá zásoby, jak ráno čas-
ně vylétá z úlu a hlavně podle 
medné produkce. Ta je hmata-
telná. Zákazníky zajímá, kolik 
včelstvo dává medu, aby bylo 
mírné a práce s ním příjemná. 

Jak vypadá samotné 
šlechtění včel?

Abych měl kontrolu nad jejich 
oplozením, musel jsem se nau-
čit umělé oplozování matek. 
Nejdřív odeberu trubcům 
spermie pod mikroskopem. 
Používám k tomu chloroform. 
Ten způsobí, že trubec vystrčí 
pohlavní orgán a vypustí sper-
mie. Trubec u toho zahyne 
stejně jako v přírodě. Po eja-
kulaci trubci umírají. Spermie 
nasávám do skleněné kapiláry. 
Matku uspím oxidem uhličitým 
šestý den po vylíhnutí a nanesu 
jí spermie do rozmnožovacího 
ústrojí.
Máte laboratoř?
Něco na ten způsob. Nástroje 

musím sterilizovat lihem. Do 
kapiláry si natáhnu spermie 
třeba pro pět matek. Musím je 
opatrně otevřít a dostat se do 
středních vejcovodů. Jehla má 
válcovitou špičku o průmě-
ru 0,27 milimetru a musím se 
trefit na to správné místo, jinak 
matka zůstane hluchá a celá 
práce je k ničemu. Druhý den 
ovšem musím matku odchytit 
znovu a dát jí znovu pětimi-
nutovou narkózu oxidem uhli-
čitým. Tím stimuluju počátek 
kladení vajíček.
Kolik je v České repub-

lice lidí jako vy, kteří to 
umějí a mají licenci?

Něco přes deset, ale jsou to 
většinou výzkumné ústavy. 
Takhle aby to dělal někdo doma 
jako já, tak to nás je pár.
Vaše hlavní živobytí je 

tedy chov matek? Prodej 
medu je přidružený?

Matka je základ chovu včel. 
Pro většinu včelařů je samo-
zřejmě hlavní prodej medu, ale 
já chovám matky na prodej.  
Když jsou kvalitní, zákazníci 
přijdou.
Jak matky rozeznáte od 

sebe?
Každá matka má evidenční 

číslo. Stejně jako třeba kráva. 
Lepíme jim na hruď barevné 
opalitové značky s čísly od 1 do 
99. Mají různé barvy bílou, žlu-
tou, červenou, zelenou a mod-
rou. Každý rok jedna barva 
a tak to jde dokola.
Kolik už jste vychoval 

matek?
Za svůj život jsem vychoval 

tisíce matek.
Inseminace včel mi při-

padá jako sci-fi.
Začal jsem to dělat v roce 

1976. V té době jsem už úzce 
spolupracoval s Výzkumným 
ústavem včelařským, kde s tím 
začínali v 60. letech. V Ame-
rice ale dělají inseminace včel 
už od dvacátých let minulého 
století.

Jaký je rozdíl mezi svět-
lým a tmavým medem?

Světlý med je rostlinného 
původu, tedy z květů. Třeba 
z řepky, ovocných stromů, trní, 
pampelišek. Ale pozor, med 
z malin je sice květový, ale je 
tmavý.
Poznáte falšovaný med?
To nepozná nikdo. Faleš-

ný med pozná jen přístroj. 
Známkou kvalitního medu je, 
že za několik měsíců přiroze-

ně zkrystalizuje. Výjimkou je 
akátový med, ten zkrystalizuje 
až po roce nebo i déle. V naší 
oblasti akátový med není.
Zajímavé ale je, že lidé 

zkrystalizovaný med 
nemají rádi.

Když med nezkrystalizuje 
ani za půl roku, je s ním něco 
v nepořádku. Buď je nastavený 
cukrem, nebo sirupy ze škrobů, 
třeba z kukuřice. Dobrý med 
zkrystalizuje brzy a pak ho 
musíte rozehřát při maximální 
teplotě 45 stupňů Celsia. Při 
vyšší teplotě med ztrácí cenné 
vlastnosti, které tělo využívá.

Jak je to s tmavým me-
dem?

Tmavý med je živočišného 
původu a produkují ho mši-
ce, méry a puklice. Mšice žijí 
všude a puklice jsou buď dubo-
vé, nebo smrkové a produkují 
med na stromech.  Tento hmyz 
má dva vývody, jeden vylučo-
vací a druhý, kterým odkapává 
cukry. Padají na jehličí, na lis-
tí a včely ho sbírají a nosí do 
úlu.
Je lepší tmavý nebo 

světlý med?
To se nedá říct. V Česku je 

historicky oblíbenější tmavý 
med. Ovšem všude jinde ve 
světě mají radši světlý.  Ideální 
je med z míst, kde není průmy-
sl, kde zemědělci málo stříkají 
pesticidy nebo nejlépe nestří-
kají vůbec. Takových míst je 
ale málo.
Jaký je dnes moderní 

trend?
Pastování medu. Tím se zlep-

šují vlastnosti pro konzumaci. 
Jde o mechanické míchání 
rozehřátého medu. Při míchání 
se nestačí utvořit hrubá krysta-
lizace a med je jemně pastový 
– krémový. Krásně ho pak na-
mažete na chléb.
A váš oblíbený med?
Do čaje, do kávy si dávám 

světlý med. Ideálně pampeliš-
ky a trní z míst, kde je panen-
ská příroda, divočina, plané 
třešně. Poctivý kvěťák je nej-
lepší.  Takový mám třeba prá-
vě z rodné Vísky, tam je to pro 
včely ráj.

Kolik lidí v republice má 
tři sta včelstev jako vy?

Pár jich je, i když v západních 
Čechách asi jenom já. Znám lidi 
ze severu z východních Čech, 
kteří mají i sedm set včelstev. 
Jenže to už si musejí najmout 
lidi a to neuhlídáte. Čtyři sta 
včelstev se dá dělat, ale jen na 
produkci medu. Chovat matky 
ne. To musíte u nich stále být, 
čekat na správný den, protože 
během půl hodiny je všechno 
pryč. Někteří včelaři si mys-
lí, že budou mít třicet, padesát 

včelstev a vyžijí z toho. Ale to 
nejde, já musím vytvářet zis-
ky, investovat, modernizovat, 
počítat s pohromou.
Myslíte včelí mor?
Mor to je katastrofa. Při moru 

plodu musí shořet všechno, to 
je bolest, proto je třeba mít 
více stanovišť. Musí se důsled-
ně dodržovat veterinární směr-
nice.
Jak snášejí vaše včely 

sousedi? Přeci jenom sto 
včelstev na zahradě...

Nás tady včelky neotravu-
jí. Mám je na svahu, takže se 
hned vznesou a jsou pryč! My 
se sousedy vycházíme a zatím 
si nikdo nestěžuje. Nějaký med 
rozdáme, aby žihadla tolik 
nebolela. Nepříjemné jsou 
bazény, protože včely hledají 
vlažnou vodu, oraženou a sla-
nou a topí se v ní.
Ještě chodíte ke vče-

lám v kukle?
Ale ano. Když fouká seve-

rovýchodní vítr nebo východ-
ní vítr, včely jsou agresivní. 
Z východu nepřišlo nikdy nic 
dobrého. Jsou to suché, hla-
dové větry. Květy vysychají, 
včelám to nedělá dobře. Není 
nad to, když přijde takové vlh-
ké El Nino od západu. Aroma 
se nese krajinou, včely najdou 
květy a začnou dávat. Podle 
toho nosíme kukly.  To samé 
bouřky. Včely poznají dvě tři 
hodiny dopředu bouřku, a to 
si musíme vzít kukly. Když 
chodíme medovat, tak máme 
kombinézy a rukavice, protože 

je to velký zásah, včely to roz-
ruší. Jdete jim krást a ony se 
brání.
Takže se nedá říct, že 

byste byl odolnější proti 
bodnutí?

Neoteču, tělo si zvykne.  
Nepříjemné je bodnutí do rtu, 
do víčka a tak. Je třeba chodit 
okolo včel a pracovat se vče-
lami opatrně a pomalu. Včely 
nemají rády sekání kosou nebo 
sekačkou. Já říkám, že u včel 
budeme stále hloupí, vždy ně-
čím překvapí. To je nejdoko-
nalejší hmyz na planetě. Včely 
jsou tady desítky, stovky mili-
onů let.

Jak se na včelách proje-
vují změny klimatu nebo 
hospodaření v zeměděl-
ství?

Pesticidy a herbicidy, to je 
neštěstí. My to víme, žádáme, 
aby stříkali večer, aby jim dali 
příplatky, protože včela, kte-
rá tyto látky dostane, uhyne.  
Nám se ztratí létavky, trvá to 
14 dní, než se udělají nové 
a snůška je pryč. Loňský rok 
to bylo enormní, byly velké 
úhyny.  Počasí taky hraje roli. 
Vadí nám ty subtropy, kte-
ré spálí všechno, v podletí je 
nedostatek pylu.
K vám často jezdí 

výpravy lidí. To jsou vče-
laři nebo zájemci o vče-
laření?

Většinou jezdí zájezdy vče-
lařů. Dělám pro ně přednášku, 
podívají se do provozu, zajímá 
je, jak to dělám já. Povídá-
me si o tom, jsou to zkušení 
i začínající včelaři. Jezdí nejen 
z celé republiky a Německa, 
ale i z daleka, ze Švýcarska, 
z Holandska, přijeli i Angliča-
né, ti byli unešení.
Jak najdou Angličané 

nějakého Sedláčka z Pří-
chovic?

Za ta léta už má člověk nějaké 
jméno a oni si to včelaři mezi 
sebou poví. Ročně tu mám 
dva, tři zájezdy. Cizinci si dřív 
mysleli, že jsme tady pořád na 
švestkách, ale ona to pravda 
není a nebylo to ani dřív. My 
jsme měli a máme jako orga-
nizace moc dobré včelařství, 
osvětu a přednáškovou čin-
nost na úrovni. Bohužel se ale 
postupně vytrácí disciplína. 
Začínající včelaři si myslí, že 
se všechno dozvědí na inter-
netu.
Jakou očekáváte letos 

cenu medu?
My máme za 140 korun kilo-

gram a myslím, že je to taková 
zlatá střední cesta. Každý by si 
měl své práce vážit a měl by 
ji ohodnotit. Už naši dědové 
se sjednocovali, aby určili, za 
kolik budou prodávat. Taky 
zaleží, jaká je kupní síla. Na 
vesnici je slabší, než třeba ve 
městě, kde se prodá kilo za dvě 
stě, jen to fikne.
Uletěly vám někdy vče-

ly?
Jasně, ale jak říkám, když se 

vám u nás nelíbí, tak si jděte. 
Prostě pomyslné opratě musí 
včelař držet pevně ve svých 
rukou.  Nejhorší je přešlapo-
vání na místě a říkat „ono to 
nějak dopadne“. 

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Žihadla nepočítám, kolem včel... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
LEDEN 2018 
Tel. 725 726 549

Med tmavý nebo světlý?

Cena medu

Každá matka má číslo

Pomocí MKDS zjištěny 
důkazní prostředky pro-
ti pachateli trestného 
činu výtržnictví

Dne 4. 1. 2018 byly pomocí 
MKDS zjištěny důkazní pro-
středky proti pachateli, který 
kolem 20.00 hod. napadl jinou 
osobu na chodníku a vozov-
ce v ul. Rybova v Přešticích. 
Jednalo se o dvaatřicetiletého 
muže z Přeštic, který fyzicky 
napadl mladíka bydlícího též 
v Přešticích. Věc šetřena poli-
cisty pro trestný čin výtržnictví, 
pachatel je podezřelý z páchá-
ní i další trestné činnosti.
Řidič se pokusil uté-

ci z místa spáchání 
dopravního přestupku

Dne 9. 1. 2018 v 11.55 hod. 
prováděli strážníci v součin-
nosti s Policií ČR preventivní 
měření rychlosti v Přešticích 
na Třídě 1. máje. Měřeným 
úsekem projíždělo vozidlo 
zn. škoda rychlostí 60 km/h, 
které bylo hlídkou MP zasta-
veno. Jelikož přestupce u sebe 
neměl žádné doklady totož-
nosti, byla prováděna lustra-
ce cestou PČR. V této době 
se pokusil přestupce z místa 
zastavení utéci. Strážníky byl 
dostižen v nedalekém křoví 
a předveden na Policii ČR. 
Zde bylo zjištěno, že se jed-
ná o čtyřiatřicetiletého muže 
z Plzně, který dosáhl celkové-
ho počtu 12 bodů v bodovém 
hodnocení řidičů a z tohoto 
důvodu má blokaci řidičské-
ho průkazu. S řidičem bylo 
sepsáno oznámení přestupku 
a věc oznámena k vyřešení na 
správní orgán.
Podání elektronické 

cigarety žáku základní 
školy v Přešticích

Dne 19. 1. 2018 v 7.45 hod. 
při dohledu MP u základní 
školy v ul. Na Jordáně v Přeš-
ticích byl zjištěn nezletilec, 
který u školy kouřil elektro-
nickou cigaretu. Po oslovení 
strážníkem nezletilec tomuto 
dobrovolně vydal el. cigaretu 
a věc byla nahlášena základ-
ní škole a žákovu pěstouno-
vi. Šetřením bylo zjištěno, že 
nezletilci ji během měsíce led-
na opakovaně podal patnácti-
letý žák této školy. Věc byla 
oznámena na správní orgán 
a na sociální odbor dle zákona 
o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových 
látek.
Zásah strážníků a něko-

lika hlídek Policie ČR při 
fyzickém střetu osob 
před provozovnami na 
Tř. 1. máje v Přešticích

Dne 21. 1. 2018 po jedné 
hodině ranní došlo k fyzic-
kému střetu občanů Bul-

harska s místními obyvateli 
v provozovně Blue Line Bar 
a Crossroad na Třídě 1. máje 
v Přešticích. Nejdříve došlo 
v provozovně Blue Line Bar 
k neshodám mezi samotný-
mi Bulhary, kteří zde měli 
pronajaté prostory a poté se 
přesunuli neshody řešit před 
provozovnu a dále do podni-
ku Crossroad. Na místě došlo 
k napadení obsluhy a k fyzic-
kému střetu s místními občany. 
Na místě zasahovali strážníci, 
záchranáři a několik hlídek 
Policie ČR. Na místě byly 
policisty použity donucovací 
prostředky a záchranáři ošetři-
li několik osob. Věc je šetřena 
pro podezření z trestného činu 
výtržnictví.
Napadení pracovnice 

Úřadu práce v Přešti-
cích

Dne 31. 1. 2018 před 9.00 
hod. došlo k fyzickému napa-
dení pracovnice Úřadu práce 
v Přešticích v ulici Palacké-
ho. Podezřelý třiatřicetiletý 
muž z Horšic požadoval od 
pracovnice opakovaně pře-
číst záznam z jednání, kte-
rý původně podepsal. Když 
mu toto pracovnice umož-
nila, sebral záznam ze stolu, 
zmuchlal jej a chtěl s ním 
odejít. Pracovnice šla ke dve-
řím za mužem s tím, že se 
záznamem odejít nemůže. Na 
toto muž reagoval tak, že pra-
covnici chytil za ruku a prud-
ce s ní smýkl a své jednání 
doprovázel křikem. Odejít 
s tiskopisem mu zabránil 
asistent prevence krimina-
lity, provádějící zde pravi-
delný dozor, který zaslechl 
křik a vstoupil do kanceláře. 
Násilník je podezřelý ze spá-
chání trestného činu násilí 
proti úřední osobě, věc byla 
strážníky na místě předána 
hlídce Policie ČR.
Během čtyř dnů nahlá-

šena dvě odcizená vozi-
dla, ale…

Během čtyř dnů na přelomu 
měsíce ledna a února 2018 
byly na policii nahlášeny 
krádeže dvou vozidel. Řidič-
ky sdělily, že je zaparkovaly 
v Přešticích v ul. Husova a na 
parkovišti u prodejny Billa. 
Pomocí městského kamero-
vého systému a kamerové-
ho záznamu ze služebního 
vozidla městské policie bylo 
zjištěno, že vozidlo údajně 
odcizené v ul. Husova bylo 
zaparkováno v ul. 5. května 
a druhé vozidlo bylo nalezeno 
na parkovišti prodejny Penny 
Market. Na co ty ženy při par-
kování asi myslely…☺

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Jaroslav Sedláček (67): narodil se a vyrostl ve Vís-
ce u Nepomuku. Vyučil se nástrojařem v Domažli-
cích v Kdyňských strojírnách. Od dětství se díky 
svému otci zabývá včelařením. V roce 1971 absol-
voval tříletou Včelařskou akademii ve Dvorci. 
O dvanáct let později se stal učitelem včelařství. 
Ve Výzkumném ústavu včelařském v Kralupech 
nad Vltavou vystudoval Šlechtění matek včely 
Kraňské. Je členem Ústřední chovatelské komise, 
od roku 2003 má registrovanou Šlechtitelskou sta-
nici včely Kraňské – APIS MELLIFERA CARNIKA. 
V roce 1972 se odstěhoval do Příchovic, kde žije 
s manželkou Jaroslavou. Vychovali spolu dvě 
dcery a syna, také žijí s rodinami v Příchovicích.

V kukle nebo v plavkách



Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

               matrika  MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ K 90. NAROZENINÁM
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ K 91. NAROZENINÁM

Všem oslavencům přeje-
me hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

VÝROČÍ
(únor)

82 let 
Ivo MRSKOŠ

81 let 
Jiřina MAŇASOVÁ

 Jaroslav HOLÝ

83 let 
Růžena VLČKOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Karel KLIČKA

Danuše BRABCOVÁ

86 let 
Václav SKÁLA

Jiřina HRUBÁ (Žerovice)

Marie JÍLKOVÁ (Žerovice)

88 let 
Marie PETRÁŠOVÁ

(Zastávka)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Josef BROŽ
paní Marie ŠATROVÁ

pan Karel PĚCHOUČEK
paní Anna ČEJKOVÁ

2. polovina ledna
a 1. polovina února

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní Anna ALBLOVÁ

ÚMRTÍ (leden)

Václav RÁDL 
Václav REITSPIES
Bohumil MAŇAS
Ludmila SEKERKOVÁ
Josef SEDLÁČEK
Marie ČENKOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1929) 
(1929)
(1931)
(1936)
(1938)
(1937)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní Věra POLKOVÁ

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

89 let 
Jaroslav BĚL (Skočice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Jiřina KAŠPAROVÁ

Dne 24. ledna 2018 se dožila krásných  
90 let paní

Vlasta Kuželovská
z Přeštic. Vážená paní Kuželovská, pře-

jeme Vám do dalších let především pevné 
zdraví, hodně pohody, radosti ze života, 
zejména potěšení s Vaší pravnučkou Jolan-
kou a ať máte stále kolem sebe Vaši milující 
rodinu a přátele.

Otakar Method Pecháček,
rodák, o kterém nikdo
nevěděl

Na večer 6. dubna 2018 při-
pravil Dům historie Přešticka 
besedu s Mgr. Šárkou Velhar-
tickou, Ph.D., která vystudo-
vala klínopis a etnologii na 
FF UK v Praze a starověkou 
orientalistiku a archeologii 
Blízkého východu na Freie 
Universität v Berlíně.

V loňském roce se obrátila 
do Přeštic s prosbou o bližší 
informace o Otakaru Pecháč-
kovi, narozeném v č. p. 26 dne 
29. března 1906. Nebylo těžké 
určit, že se jednalo o staršího 
bratra „zapomenutého malíře“ 
Vladimíra Pecháčka. Důvod, 
který badatelku k tomu vedl, 
nám ale trochu vyrazil dech. 
Jako renomovaná chetitoložka 
se zabývá zpracováváním po-
zůstalosti Bedřicha Hrozného. 
A v ní nečekaně našla první 
zmínky o jeho žákovi, bene-
diktinském mnichu s řeholním 
jménem Metoděj Pecháček.

Šlo o polyglota, vpravdě 
jazykového génia, který byl 
schopen naučit se např. vše-
chny biblické jazyky rychlos-

tí cca jeden jazyk za měsíc. 
V r. 1931 odcestoval do Egyp-
ta, aby si vyléčil tuberkulózu, 
a odtud se již pravděpodob-
ně nevrátil. Působil zde jako 
misionář a jako nadšený ori-
entalista pokračoval ve studiu 
jazyků. Stal se velmi oblíbe-
ným a váženým člověkem. 
Mimo jiné se tu stýkal s před-
ními archeology a v době 
druhé světové války pomáhal 
jako překladatel členům čs. 
vojenské jednotky na Středním 
východě. Co je ale hlavní, byl 
prokazatelně prvním průkopní-
kem českého jazyka v Egyptě. 
V Káhiře vedl katedru češtiny 
na Vysoké škole jazyků při 
Národní arabské univerzitě 
a pokusil se dokonce o založení 
československého ústavu. 
Vzhledem k politickému vývo-
ji v poválečném Českosloven-
sku nedošly jeho snahy pocho-
pení, a koncem 50. let veškeré 
stopy po našem rodákovi mizí, 
takže jeho konec zůstává zaha-
len tajemstvím.

Věra Kokošková

Dne 12. února 2018 se dožila 91. roku paní

Jiřina Kašparová.
Za lásku a péči jí děkujeme a přejeme hodně zdraví do dalších 

let.                                                      Dcera Jaroslava s rodinou

Oznamujeme všem známým a přátelům, že dne 10. února 2018 
uplynul 3. smutný rok od úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky, paní

 Anny Čivišové
z Přeštic. Nikdy nezapomene dcera Alenka s manželem, vnučka 

Jana s manželem Vladimírem a pravnuci Davídek a Martínek.

Dne 15. března by se dožil 80 let pan

Václav Levora
z Přeštic.

Vzpomínají manželka, syn a dcera s ro-
dinami.

VZPOMÍNKA

Světový mandolinista
a flétnista bude koncertovat
v Přešticích

Do Přeštic v březnu zavítá 
Radim Zenkl – jeden z předních 
světových hráčů na mandolínu.

V roce 1985 založil a vedl 
skupinu Tyrkys, která vyhrála 
ve finále Porty v roce 1988. Od 
léta roku 1989 působí v USA, 
kde v roce 1992 zvítězil v pres-
tižní celoamerické mandolíno-
vé soutěži s mezinárodní účastí 
„Winfield Mandolin Champi-
onship“. Natočil pět sólových 
CD, spolupracoval jako studio-
vý hráč na více než šedesáti dal-
ších a vynalezl speciální man-
dolínovou techniku, takzvaný 
„Zenkl style“, při které jeho 
mandolína zní jako dva nástroje 
současně. Koncertně a studi-
ově spolupracuje s hráči nové 
akustické hudby jako jsou např. 
Béla Fleck, Jerry Garcia, David 
Grisman, Mike Marshall, Jerry 
Douglas, Stanley Jordan a dal-
ší. Během návštěvy Irska v roce 
1999 začal také hrát na tradiční 
irské píšťaly a postupně na další 
flétny z celého světa.

Radim se objevil na pódiích 
mnoha zemí všech kontinen-
tů, pravidelně také navštěvu-
je Českou republiku, kde ho 
kromě sólových vystoupení 
měli posluchači možnost slyšet 
společně s našimi vynikajícími 
hudebníky a skupinami – napří-
klad Druhá tráva, Buty, Čecho-
mor, Hradišťan, Vlasta Redl, 

Jiří Stivín, Bratři Ebenové, Vla-
dimír Mišík, Karel Plíhal, Vla-
dimír Merta, Jaroslav Samson 
Lenk, Pozdní sběr, objevil se 
jako host v pořadech Na plovár-
ně, Noc s Andělem a dalších.

Jako lektor bývá častým 
hostem významných světo-
vých hudebních institucí jako 
např. Berklee School of Music 
v Bostonu v USA nebo Sibelius 
Academy v Helsinkách.

Kromě večerních koncertů pro 
dospělé má také velmi zajímavý 
program pro školy, kde předvádí 
strunné i dechové nástroje včet-
ně pozoruhodných etnických 
fléten ze všech kontinentů (např. 
havajskou nosní flétnu, austral-
ské didgeridoo a další). Žáci 
obou stupňů přeštické základní 
školy budou mít příležitost toto 
vystoupení zhlédnout v dopo-
ledních hodinách a v pondělí 
26. března večer srdečně všech-
ny zveme na společný koncert 
Radima Zenkla s pěveckým 
sborem Carmina a souborem 
Přeštické flétničky. Radima 
uslyšíte v sólových skladbách, 
ale zazní také skladby společ-
né. Vstupenky bude možno od  
5. března zakoupit v Turis-
tickém a informačním cen-
tru v Přešticích nebo na 
www.kzprestice.cz

Mgr. Vlasta Holá
  ženský pěvecký sbor Carmina



3. 3. SO: ČILINA
TRASA: Ejpovice – Čilina – 
Němčičky –- Rokycany (12 km)
10. 3. SO: ZE ZELENÉ 
LHOTY DO PETROVIC
TRASA: Zelená Lhota – Pod 
Prenetem – Děpoltice – roz-
cestí Děpoltice – Želivský 
vrch – Blata – Osina – Petro-
vice nad Úhlavou (14 km)
17. 3. SO: KOZÍ – JAVO-
ŘÍČKO – BRTÍ
TRASA: Běšiny – Kozí – Javo-
říčko – Brtí – Strážov – Opál-

ka – Hodousice – Nýrsko
(14 km)
24. 3. SO: SETKÁNÍ NA 
ROCHLOVĚ
TRASA: Vranov – Sulislav žel. 
st. – Sulislav – okraj lesa – cyk-
lostezka – Rochlov (12 km)
31. 3. SO: KOLEM HOJ-
SOVY STRÁŽE
TRASA: Hojsova Stráž – 
Hamry – kaplička – Knížecí 
dvůr – Kollerův dvůr – Hamry 
Křížkov – Hamry – Hojsova 
Stráž (12 km)
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březen 2018
 1. 3. 2018 
Poutníci
Koncert bluegrassové a country 
skupiny Poutníci. Před a po kon-
certě prodej poutnických CD.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 140 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz 

 3. 3. 2018 
Výroční rybářská schůze
Výroční členská schůze ZO 
ČRS.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma

 3. 3. 2018 
Urologie
– divadelní představení
Dobrý den, vítejte v našem 
novém nemocničním oddělení! 
Zatím ale v klidu vyčkejte, náš 
zdravotnický personál se vám 
bude za chvíli plně věnovat. 
Zdánlivé nepohodlí starých 
postelí je vyváženo odbornou 
péčí našich sester Petry, Pav-
ly, Hany, ošetřovatele Vojty 
a lékaře Skály. Jejich neotře-
lý způsob řešení problémů se 
snoubí s individuálním přístu-
pem ke každému pacientovi. 
Tak tedy vítejte na Urologii! 
Oddělení, které vás zbaví všech 
vašich neduhů, pochybností 
a starostí.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 140 Kč

 13. 3. 2018 
Nejúspěšnější sportovec 
roku 2017 Plzeň-jih
Finálový večer soutěže, kterou 
v letošním roce pořádá Kultur-
ní a komunitní centrum Přeš-
tice ve spolupráci s městem 
Přeštice a Plzeňskou sportovní 
unií.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma

 15. 3. 2018 
Vítání jara
Vystoupení mažoretek a taneč-
ních tříd ZUŠ Přeštice. Pořada-
tel ZUŠ Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 17. 3. 2018 
Kolo zázraků
– filmová projekce
V 50. letech 20. století je 
v zábavním parku na Coney 
Islandu velmi rušno. Ginny 
(Kate Winslet) je nešťastná 
bývalá herečka, která nyní pra-
cuje jako servírka. Její manžel 
Humpty (Jim Belushi) se rád 
napije, pak bývá hrubý a před 
manželkou často dává před-
nost rybaření. Nedávno se 
k nim nastěhovala Humptyho 
dcera z prvního manželství, 
Carolina (Juno Temple), která 
má sice s otcem problematický 
vztah, ale zároveň se potřebu-
je ukrýt před gangstery i FBI.
Když Ginny potká na pláži 
pohledného mladého plavčíka 
Mickeyho (Justin Timberlake), 
velmi rychle podlehne jeho 
kouzlu a zamiluje se. V jejich 
milostné romanci nachází 
záchranu od všech chyb a zkla-
mání z vlastního života. Dra-
matický příběh vášně, násilí 
a zrady natočil režisér Woody 
Allen podle svého scénáře. 

Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 100 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 20. 3. 2018 
Čert a Káča
Divadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila.
Autoři – Martina Drijvero-
vá, Zdeněk Barták, Jaroslav 
Doležal – připravili veselé 
i poučné kontaktní představe-
ní. Autorka scénáře i písnič-
kových textů, oblíbená česká 
spisovatelka Martina Drijve-
rová zná dobře malé diváky. 
Proto napsala představení hra-
vé, kde děti jen nesedí v hle-
dišti, ale spolupracují s herci, 
zamýšlí se s nimi a dokonce 
i vstanou ze sedadel a stávají 
se součástí pohádky. Zdeněk 
Barták, autor hudby k většině 
našich představení, jinak geni-
ální hitmaker, umí rozezpívat 
a rozhýbat celé hlediště. Jaro-
slav Doležal své loutky kouzlí 
poctivě jako za starých časů 
– svými dláty a ze dřeva. 
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč

 22. 3. 2018 
Sněhová královna
– tajemství ohně a ledu
Pokračování populární animo-
vané série je opět plné dobro-
družství, humoru i kouzel. Naši 
hrdinové se střetnou s magií 
ohně a ledu a tak jim chvilku 
bude pořádně horko a chvíli 
zase hodně velká zima. Hlav-
ní hrdinkou příběhu je opět 
odvážná Gerda, která porazila 
Sněhovou královnu a osvobo-
dila svého bratra Kaie.
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 40 Kč

 22. 3. 2018 
Životní styl a móda 
první republiky
KKC Přeštice a Dům historie 
Přešticka Vás zvou na před-
nášku PhDr. Jany Skarlantové 
– Životní styl a móda první 
republiky.  
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma

 23. 3. 2018 
Recitál Hanky Křížkové
Recitál muzikálové zpěvačky 
Hanky Křížkové.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 200 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 24. 3. 2018 
Tlumočník
– filmová projekce
Hlavními hrdiny svéráz-
né roadmovie jsou dva staří 
páni, kteří cestují napříč Slo-
venskem, aby poznali pravdu 
o vlastní minulosti. Během 
cesty se dostávají do bizar-
ních situací, potkávají rozma-
nité lidi a postupně si skládají 
mozaikovitý obraz světa, který 
se navenek mění, ale v hloubce 
ukrývá nevyřešené konflikty.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 28. 3. 2018 
Velikonoční trhy
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 5 let.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 2 let.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří do 1 roku.

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

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
Československá armáda – výstava
ke 100. výročí vzniku Československa
Komentované prohlídky výstavy s Petrem Petrem 
jsou v březnu v neděli 11. a 25. 3., vždy od 14.00 do 
17.00 hodin.

Přednášky:
Životní styl a móda I. republiky – beseda
s PhDr. Janou Skarlantovou
Čtvrtek 22. března od 17.00 hodin v malém sále 
KKC Přeštice.

Přednáška ke 100. výročí vzniku republiky,  
vstup volný. 

Otakar Method Pecháček – přeštický rodák 
s tajemstvím.
Pátek 6. dubna od 18.00 hod., konferenční sál KKC 
Přeštice, vstup volný. Přednáší Mgr. Šárka Velhartická.
Přednášky jsou připraveny ve spolupráci s KKC Přeštice.

Oznámení majitelům
evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích

Žádáme Vás o třídění směsného a bio odpadu.
Děkujeme.

Osada Šeříků
Za řekou
Pod hřbitovem
Za sladovnou

Městský úřad Přeštice ozna-
muje majitelům evidenčních 
čísel termíny svozů tuhého 
komunálního a zahradního 
odpadu.

V níže uvedených termínech 
budou v těchto zahrádkářských 
koloniích umístěny velkoobje-
mové kontejnery pro ukládání 
výše uvedeného odpadu.

V zahrádkářských koloni-
ích Osada Šeříků a Za řekou 

budou k dispozici dva druhy 
kontejnerů, na směsný odpad 
a pouze na bio odpad.

Pokud nebude odpad tříděn, 
bude kontejner na bio odpad 
odstraněn!
Březen 23. 3. – 25. 3. 2018
Duben 27. 4. – 29. 4. 2018
Květen 25. 5. – 27. 5. 2018
Červen 22. 6. – 24. 6. 2018
Červenec 27. 7. – 29. 7. 2018
Srpen 24. 8. – 26. 8. 2018
Září 21. 9. – 23. 9. 2018
Říjen 26. 10. – 28. 10. 2018

Eva Kuběnová, DiS.
referentka finančního odboru

Co z toho našeho
kluka/holky bude?

Místo konání:
Kulturní a komunitní centrum Přeštice 

(konferenční sál)

Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice
Datum konání:

úterý 13. března 2018 od 17.00 hod. (do cca 19.00 hod.)
Seminář je určen především pro rodiče žáků 2. stupně.

Seminář se bude zabývat především současným přístupem 
ke kariérovému poradenství, vlivem rodičů na výběr kariérní cesty 

svých dětí a otázkou komunikace mezi rodiči a dětmi na téma kariéra.

• Kariérové poradenství – co to je, jak ho chápat, trendy
• Dovednosti pro řízení vlastní kariéry
• Vliv rodičů na rozhodování dětí – jak ho rodiče využívají/zneužívají
• Komunikace – jak dítě podpořit a nedusit
• Informační zdroje a možnosti, diskuze

Bližší informace u Mgr. Martiny Hanzlíkové
tel. 721 759 772 nebo info@mas-aktivios.cz

Seminář zdarma v rámci projektu Zpracování místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání pro ORP Přeštice.

 Mgr. Martina Hanzlíková
koordinátorka projektu Zpracování místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání pro ORP Přeštice

Oznámení o zápisu dětí
do 1. ročníku základní školy
Zápis dětí do 1. ročníku 

základní školy pro školní 
rok 2018/2019 se koná dne 
5. dubna 2018 v době od 
14.00 hodin do 17.00 hodin 
v budově 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici č. 386.

Rodič (zákonný zástupce) 
dítěte přinese s sebou svůj 
průkaz totožnosti, rodný list 
dítěte, vyplněný dotazník 
pro rodiče a žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělá-
vání, případně žádost o odklad 
povinné školní docházky včet-
ně povinných příloh (možno 
stáhnout na www.zsprestice.cz  
v sekci „Ke stažení“).

Dle zákona 561/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpi-
sů zápisu podléhají všechny 
děti, které dovrší šestý rok do 
 31. srpna 2018 a starší.

V odůvodněných případech 
mohou být do prvního roční-
ku zapsány i děti, které dovrší 
šesti let od 1. září do 31. pro-
since 2018 nebo od 1. ledna do  
30. června 2019 a doloží 

k žádosti příslušná doporu-
čující vyjádření podle § 36 
odst. 3 zákona 561/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpi-
sů.

Budou-li rodiče žádat 
o odklad povinné školní 
docházky, doloží k žádos-
ti doporučující posouzení 
příslušného poradenského 
zařízení a odborného léka-
ře nebo klinického psycho-
loga dle § 37 zákona odst. 4 
zákona 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost 
o odklad včetně příloh musí 
být podána při zápisu dítěte 
do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty 
děti splňující podmínky:
– dovršení daného věku, pří-
padně včetně doporučení
– příslušný spádový obvod
– děti nespadající pod spádový 
obvod Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice budou přijaty 
pouze v případě volné provoz-
ní kapacity v 1. ročníku

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Pes, kříženec vlčáka, černo- 
-hnědé barvy, stáří 5 let.
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady:
http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/

Skauti bez lilie
Na jednu z únorových nedě-

lí Vás skauti zvali do kina. 
Ve velkém sále Kulturního 
a komunitního centra v Přešti-
cích promítali unikátní skaut-
ský dokument s názvem Skauti 
bez lilie. Dokument o jednom 
z těžkých období skautské 
historie, kdy byl český skau-
ting utlačován komunistickým 
režimem, a vůdci oddílů se 
ocitli před těžkým rozhodo-
váním, jak i „mimo zákon“ 
uchovávat a předávat skautské 
myšlenky.

Příjemně nás potěšilo, že se 
sál poměrně zaplnil, a to nejen 
skauty, ale i dalšími návštěv-
níky z řad široké veřejnosti. 

Mezi skautskými návštěvníky 
byli i ti, kteří dobu normaliza-
ce zažili na vlastní kůži jako 
děti v přeštickém skautském 
středisku nebo jako jejich 
vedoucí. Pro současné členy 
střediska bylo velmi zajímavé 
také jejich vzpomínání, které 
po skončení filmu následovalo 
ve skautské klubovně.

Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali Kulturnímu 
a komunitnímu centru Přeštice 
a především paní Mgr. Marti-
ně Míškové nejen za možnost 
film promítat, ale také za její 
ochotu a vstřícnost při spolu-
práci se skauty.

Myška

Trochu zklamané očekávání
Zajímavý film zajistili k pro-

mítání přeštičtí junáci. Již jeho 
název „Skauti bez lilie“ dával 
tušit obsah, proto dorazili 
nejen místní skauti a jejich pří-
znivci, ale přijeli i z ostatních 
junáckých středisek jižanské-
ho okresu.  

Film hlavně z pohledu 
pražských skautských vůdců 
pojednával o junácké „době 
temna“ během dvaceti let od 
zákazu v sedmdesátém roce. 
Bylo zajímavé vyslechnout 
zpovědi těch, kteří se stále 
snažili „žít podle junáckého 
zákona“ a v tomto duchu vést 
svůj oddíl. Ale mnozí, zvláště 

starší generace, od filmu oče-
kávali mnohem více. Podob-
ných osudů, mnohdy s horším 
koncem, bylo na řadě míst 
vzdálených od Prahy a bližším 
Přešticím mnoho a ne všechny 
končily podobně „šťastně“. 

Proto určitě přínosnější 
a zajímavější byla následu-
jící beseda v klubovně. Zde 
vlastní příběhy junáckého 
života vyprávěli ti nejstarší 
pamětníci, Sláva Süss, Vašek 
Kubík a Jarda Vaněk. Bylo 
to povídání o činnosti oddílů  
v „ilegalitě“ v období po záka-
zu po osmačtyřicátém či sedm-
desátém roce.                   (šat)

V junácké klubovně se při besedě ve vyprávění střídali pamět-
níci – zleva Jarda Vaněk, Sláva Süss a Vašek Kubík, druhý zleva 
vůdce přeštického střediska Petr Pfeiffer.

Hodně neznámého se dozvěděli příslušníci nejmladší junácké 
generace při besedě v klubovně po filmu „Skauti bez lilie“. 

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice, p. o.,
informuje

Už v prvním měsíci roku 
2018 bylo ve Slunečnici více 
než živo:

Hanka společně s nadšenými 
kuchtíky uspořádala soustře-
dění kroužku Vaření, které 
se konalo o víkendu. Děvčata 
v SVČ přespávala, vyzkouše-
la si časově náročnější recep-
ty – pečení a zdobení dortu, 
pečení švestkového koláče 
a kuřete na zelenině – na kte-
ré se v kroužku nedostane, 
zahrála si několik her a užila 
spoustu zábavy.

Pod taktovkou Vlaďky Písa-
řové-Živné se konala druhá 
Nedělní výtvarná dílna pro 
veřejnost, na které si zájem-
ci mohli udrátkovat šperky, 
náušnice či náhrdelníky.

Zpěváci z Canto Colo-
re uvedli koledami tradiční 
Tříkrálové setkání v DHP 
a o tři týdny později zaháji-
li česko-slovenskou hymnou 

a písněmi s válečnou témati-
kou i výstavu Československé 
armády tamtéž. Děkujeme za 
pozvání, bylo nám velikou ctí 
se takových akcí účastnit.

O pololetních prázdninách 
se v SVČ konaly Karneva-
lové pololetky. Děti si za 
naší pomoci vytvořily vlastní 
masky a kostýmy, v nich jsme 
dokonce navštívili i pizzerii, 
kde na nás čekaly, podle slov 
dětí, nejlepší pizzy na světě. 
Odpoledne následovala lekce 
neobvyklých tanečních kreací 
a taneční zábava.

Kompletní nabídku našich 
letních příměstských a poby-
tových táborů naleznete na 
webu: www.ddmprestice.cz, 
FB profilu: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o., 
ve vitríně před SVČ Slunečni-
ce v Rebcově ul. 499.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Bc. Ivana Kvíderová

Víkendové soustředění kroužku Vaření.

Drátkování.

Karnevalové pololetky.

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
připravuje

V březnu nás čekají další 
Nedělní kreativní dílny, a to 
rovnou dvě:

11. března 2018 – Malová-
ní triček, tašek pomocí šab-
lon mandal a razítek – styl 
Desigual (od 13.00 do 18.00 
hodin, příp. i déle; cena 300 
Kč; počet účastníků kurzu: 
10 – rezervujte si místo včas). 
Doneste si tričko, šaty, tašku 
apod. z vhodného materiálu, 
který lze barvit. Doporučujeme 
bílou nebo velmi světlou bar-
vu, aby mohl obrázek vynik-
nout. Budeme používat šablo-
ny mandal a razítka. Kurzů se 
mohou účastnit samostatně děti 
od šesté třídy, mladší děti pou-
ze v doprovodu rodičů. Tech-
nika je pro malé děti náročná 
a samy ji nezvládnou.

25. března 2018 – Šití kvě-
tinových broží a doplňků 
z organzy (od 13.00  hodin 
– podvečer; cena 100 Kč; počet 
účastníků kurzu: 10 – rezer-
vujte si místo včas). Naučíme 
se vyrábět květiny z organzy. 
Můžete z nich udělat brože, při-

šít je na gumičku, připevnit na 
čelenku nebo využít jako deko-
raci v domácnosti. Kurzů se 
mohou účastnit samostatně děti 
od šesté třídy, mladší děti pou-
ze v doprovodu rodičů. Tech-
nika je pro malé děti náročná 
a samy ji nezvládnou.

Opět plánujeme připravit tvo-
řivé činnosti s jarní tématikou 
na setkání seniorek.

O bližší informace k našim 
kroužkům, akcím, přespá-
vačkám a táborům si pište na 
e-mail: svc.prestice@seznam.cz, 
volejte na tel. 379 304 910.  
Většinu novinek zveřejňuje-
me na webových stránkách 
www.ddmprestice.cz, na FB 
profilu: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o., 
a v naší vitríně v Rebcově ulici 
499.

Dovoluji si upozornit, že po 
dobu cca jednoho roku bude 
ještě v provozu web www.ddm- 
-prestice.cz a e-mailová adresa: 
ddm.prestice@volny.cz

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Bc. Ivana Kvíderová
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 10. února 2018 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Michal HUML, Kristýna MARŠÁLKOVÁ, Karel KLAPKA, Lukáš BOŘÍK, Martin PATOČ-
KA, Eliška KONVALINOVÁ, Jakub MAŠAT (zleva)

Jana SUŠANKOVÁ, Nina KOVÁČOVÁ, Tomáš DUCHEK, Pavel JÄGER, Theodor 
KOUCKÝ (zleva)

Markéta VESELOVSKÁ, Michal VOLEK, Karolína JACKOVÁ, Petra ZEMANOVÁ, 
Dominik KONOP, Štěpánka STEHLÍKOVÁ, Jan MENTLÍK, Nikola ČERNÁ  (zleva)

Foto Josef Kubát

Symboly obcí Přešticka – Příchovice
Příchovice – obec má zají-

mavou historii. Příchovice 
jsou kolébkou původně vla-
dyckého, od 17. století pak 
hraběcího rodu Příchovských 
z Příchovic. Jejich předek 
Dluhomil se vyskytuje v histo-
rických pramenech jako maji-
tel Příchovic již v roce 1328. 
Příchovští žili na tvrzi do roku 
1575 a vymřeli v roce 1816 
posledním členem rodu Fran-
tiškem Vojtěchem. O součas-
nou podobu znaku Příchovic 
se zasloužila kronikářka obce 
Božena Erbenová po domlu-
vě s plzeňským heraldikem  
Dr. Janem Pelantem. Slav-
nostní předání dekretu nové-
ho znaku a vlajky se konalo 
13. února 2003 v Praze za 
účasti starosty Příchovic pana 
Karla Šaška a předsedy Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
České republiky pana Lubo-
míra Zaorálka. Ze staršího 
rodového erbu byly převza-
ty do současného tři spojené 

husí krky se zlatými zobáky, 
vyrůstající ze zlaté koruny 
(tento symbol se vyskytuje 
i nad hlavním vchodem arci-
biskupského paláce na Hrad-
čanském náměstí v Praze, 
Antonín Petr Příchovský byl 
od roku 1763 pražským arci-
biskupem). Druhým symbo-
lem je orlice, pocházející ze 
znaku Přeštic, je ale stříbrná. 
Jde o připomenutí z doby feu-
dální, kdy Přeštice patřily pod 
příchovské panství. Třetím 
symbolem je veslo, které je 
atributem sv. Vojtěcha. Při své 
druhé pouti na sever k Baltské-
mu moři byl biskup Vojtěch 
zavražděn pádlem příslušní-
ky pohanských Prusů. Osob-
nost biskupa Vojtěcha souvisí 
s Příchovicemi a pověstí jeho  
návštěvy na vrchu Ticholovec 
při jeho jedné cestě z Říma 
v roce 992. Tuto událost si 
připomeneme letos koncem 
dubna při 9. pouti u malby na 
skále na Ticholovci.

Vlajka Příchovic má stejné 
symboly jako znak.

Setkání rodáků Příchovic 
se koná v sobotu 12. května 
2018.

(Pozn.: V Čechách jsou ještě 
jedny Příchovice, a to v Pod-
krkonoší.)

Ing. Jiří Běl

Návštěva v Dolní Lukavici
Ve středu 24. ledna zaví-

tali do Dolní Lukavice ze 
Spojených států amerických 
manželé Elisabeth a Bruce 
Wilsonovi. Na konci loňského 
roku kontaktovali obec Dolní 
Lukavice v souvislosti s dopl-
něním jejich rodokmenu.

Josef Strejc (*31. 5. 1832 
Kbelnice) v 50. letech 19. sto-
letí pracoval na lukavickém 
zámku jako panský kočí, což 
dokládá řada historických 
fotografií. Oženil se s Jose-
fou, rozenou Červenou, z Dol-
ní Lukavice č. p. 44, s níž 
měl šest dětí: (Josefa *1865, 
Annu *1866, Vojtěcha *1869, 
Barboru *1871, Marii *1873 
a Václava *?). Josef Strejc st. 
v roce 1874 ovdověl a oženil 
se podruhé s Barborou, roze-
nou Loudovou, z Radkovic. 
Dne 20. září 1896 zemřel na 
lukavickém zámku na „maras-
mus“. Děti Strejcových na 
počátku 80. let 19. století 
emigrovali do Ameriky. Josef 
Strejc ml. (*1865 Dolní Luka-
vice č. p. 44) se 2. října 1886 
v Chicagu oženil s Kateři-
nou, rozenou Hrubou (*1867) 
z Dolní Lukavice č. p. 47. 

Pozn. – Při studiu matrik 
jsme zjistili, že v roce 1882 
s Kateřinou Hrubou z č. p. 47 
do USA odešel ještě její bratr 
František (1863-1939) a sest-
ra Marie (1869-1941), provda- 
ná Mixon.

Kateřina Strejcová, rozená 
Hrubá (*1867), s manželem 
Josefem (1865-1955) z Dol-
ní Lukavice č. p. 44 měli šest 
dětí: Bessie (1889-1970, pro-
vdaná Žáčková), Jiří (1894-  
-1895), Josef (1890-1901), 
Otto (1894-1972), Laddie 
(1897-1967), Jerry (1899- 
-1965). Rodina žila v Chicagu, 
kde Josef pracoval jako krej-
čí a zároveň provozoval malé 
hokynářství, kde mu později 
pomáhala i dcera Bessie. Ta 
se zde seznámila s budoucím 
manželem Rudolfem Žáčkem 
(*1885, narozeným v Drahoni-
cích v ČR). Když Josef Strejc 
odešel do důchodu, přestěho-
val se s Kateřinou do oblasti 
English Lake do Indiany. V té 
době se zde město teprve roz-
růstalo. Hodně lidí sem tehdy 
jezdilo na rekreaci nebo se sem 
přestěhovali natrvalo. Kolem 
roku 1945 se Kateřina a Josef 
Strejcovi opět stěhovali – na 
farmu k dceři Bessie – tehdy 
už provdané Žáčkové – do San 
Pierre v Indianě. Zde trávili 
důchod a žili zde až do své smr-
ti. Josef Strejc rád na terase po 

večerech kouříval dýmku. Dne 
26. února 1946 navždy ode-
šla Kateřina Strejcová, rozená 
Hrubá, v oblasti Rural Starke 
County – San Pierre v Indianě. 
Její manžel Josef ji následoval 
3. února 1955. Jejich dcera 
Bessie měla s Rudolfem Žáč-
kem čtyři děti: Bessie (1912- 
-1957), Vlastu (1916-1990), 
Helen Rose (1920-2013), 
Georga (1927-2013). Helen 
Rose Žáčková se v roce 1939 
provdala za Miltona Gundla-
cha (1913-2000). Spolu měli 
dvě dcery: Betty a Elisabeth. 
Betty, provdaná Huckerová, 
žije v LaCross v Indianě a je-
jí sestra Elisabeth, provdaná 
Wilsonová, žije ve Washingto-
nu D. C. a s manželem zavítala 
v lednu do ČR.

Jelikož Strejcova rodina byla 
početná, mají vazby i na jiné 
rodiny ve vsi, např. na vymře-
lý rod Fikrlů (č. p. 3). Fikrlovi 
emigrovali do Chicaga zhruba 
ve stejné době jako Strejcovi. 
V roce 1901 se Karel Fikrle 
(*1863), syn mistra ševcov-
ského, oženil s Barborou Strej-
covou (*1871), dcerou Josefa 
Strejce (*1832).

Elisabeth vzpomíná na svo-
ji babičku Bessie Žáčkovou, 
rozenou Strejcovou, a mamin-
ku Helen Rose, které dělávaly 
zelo-knedlo-vepřo a ovocné 
knedlíky. Říká: „Jedno z mých 
oblíbených jídel, které jsem 
se naučila od babičky byly 
meruňkové knedlíky. Zabalily 
jsme meruňku do těsta, uva-
řily ve vodě a podávaly s cuk-
rem, rozpuštěným máslem 
a nastrouhaným perníkem. To 
byla dobrota...“ Elisabethiny 
prastrýcové Otto, Laddie a Jer-
ry bojovali v 1. světové válce 
a zajímavá je také informace, 
že Brucův strýc v roce 1945 
osvobozoval západní Čechy, 
je tedy možné, že byl také 
v Dolní Lukavici. Tato rodina 
má s Dolní Lukavicí spojitost 
již přes 150 let dlouhou!

Manželé se ubytovali v Hayd-
nově domě, prohlédli si obec 
a rodné domy svých předků. 
Zavítali také na obecní úřad, 
kde si zakoupili nějaké pub-
likace o historii a seznámili 
se s panem starostou. Rovněž 
přijali pozvání paní Viktorie 
Duphenieux na zámek, kde 
zavzpomínali na panského 
kočího Josefa Strejce starší-
ho. Během návštěvy Přeštic 
si pochutnali na tradičním 
českém obědě a dobrém pivu 
v restauraci „U Přeška“ (viz 
foto).

Elisabeth a Bruce do Čes-
ké republiky poprvé zavítali 
v roce 1992. Tehdy navštívili 
jen Prahu a Plzeň. Nyní si při-
jeli prohlédnout i Dolní Luka-
vici. Dle jejich slov se jim zde 
moc líbilo, dostalo se jim přá-
telského uvítání a mají v plánu 
v budoucnu opět přijet.

Ne nadarmo se říká, jak je 
svět malý!

Mgr. Eva Horová                                                   
kulturní komise

OÚ Dolní Lukavice 
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Přeštická škola od roku 1948

Dalo se jistě očekávat, že únoro-
vý komunistický puč v roce 1948, 
zasahující veškeré sféry života naší 
československé společnosti, se 
nevyhne ani školám a vzdělávání 
vůbec. Dílem všeovládající moci 
komunistické strany, dílem diktá-
tu Sovětského svazu, který stranu 
inspiroval a úkoloval. I pro naše 
školství bylo sovětské školství náš 
vzor. Únorem 1948 bylo na dlouhá 
léta postiženo naše celé školství, 
žáci i učitelé. V učitelském sboru 
nastaly čistky. Propuštěni byli ti, 
kteří se nevzdali svojí náboženské 
víry, i ti, kteří nepřijali nové komu-
nistické pořádky. Učitelské povolá-
ní bylo degradováno.

Změněná politická a společenská 
situace měla jistě i vliv na odstou-
pení dr. E. Beneše z funkce pre-
zidenta ČSR dne 7. června 1948. 
Nově zvoleným prezidentem byl 
K. Gottwald od 16. června 1948.

Mezi prvními změnami ve škol-
ství bylo vyřazení knih z učitelské 
a žákovské knihovny. Jednalo se 
o knihy připomínající 1. republiku, 
knihy politiků, pedagogů, psycho-
logů, našich i cizích významných 
spisovatelů, včetně knih dobro-
družných, knih s tématy sokolský-
mi, skautskými, legionářskými. 
A to vše z oblasti prózy i poezie. 
Obory jako psychologie, dědičnost 
nebo kybernetika byly označeny 
jako buržoazní pavěda. Učitelská 
knihovna byla naopak zaplněna 
knihami sovětských pedagogů, 
revolucionářů, mistrů vysokých 
sklizní a stachanovců, vědců jako 
Mičurin a Lysenko, veškerými spi-
sy Marxe, Engelse, Lenina, Stalina, 
Gottwalda.

Učitelé povinně a zdarma pomá-
hali o hlavních prázdninách při 
sklizni sena v pohraničí, účastnili 
se nočních výmlatů o žních, vyko-
návali pedagogický dozor na dět-
ských táborech, při prázdninových 
brigádách žáků a studentů, během 
školního roku při jednocení řepy, 
sběru brambor, odchytu zajíců 
a koroptví atd. Povinností učitele 
bylo učit se v prvních poúnorových 
letech ruskému jazyku a především 
se trvale politicky vzdělávat. To až 
do roku 1989.

Ředitel školy byl zodpovědný 
za plnění směrných čísel při volbě 
povolání žáků hlavně do průmyslu, 
zejména hornictví a hutnictví. Poz-
ději do vojenských škol.

V roce 1948 byl schválen nový 
školský zákon. Byla jím uzákoně-
na jednotná škola. Podle nového 
školského zákona byla obecná ško-
la přejmenována na národní s pěti 
třídami a měšťanská škola se stala 
školou střední se čtyřmi třídami. 
Všichni žáci přecházeli po ukonče-
ní národní školy do školy střední. 
Zákon o jednotné škole rozdělil 
takto československé školy: škola 
mateřská 3-6 let, škola 1. stupně 
– národní 6-11 let, škola 2. stupně 
– střední 11-15 let, škola 3. stup-
ně 15-19 let.

Od 1. února 1950 byly v Přešti-
cích sloučeny 1. a 2. střední škola 
v jednu střední školu. Všichni žáci 
počínaje 4. ročníkem národní školy 
se učili ruskému jazyku.

Učebnice pro menší děti sháněli 
jejich rodiče, větší děti si učebnice 
zajišťovaly samy od starších žáků. 
Zdarma byly učebnice a některé 
školní potřeby žákům základních 
a středních škol poskytovány až od 
školního roku 1960/61. Učebnice 
byly zprvu bez barevných vyob-
razení. Na 1. listu každé učebnice 
byla fotografie J. V. Stalina, na  
2. listu fotografie K. Gottwalda. 
Kuriózní také třeba bylo, že jed-
no vydání učebnice Sluníčko pro  
1. ročník 1949/50 se nesmělo uží-
vat, protože dědeček na obrázku 
v učebnici měl klobouk. Rodiče 
museli sehnat jiné vydání s dědeč-
kem v placaté čepici. Některé učeb-
nice neměly příliš vysokou hodno-
tu, ani obsahovou, ani formální. Dá 
se to zdůvodnit jak tiskem v pová-
lečných letech, tak sovětskými 
vlivy. Učebnice vydávané v šede-
sátých letech 20. století a později 
snesly vyšší měřítko hodnocení po 
všech stránkách. Viděno dnešníma 
očima však byla přítomná příliš 
znatelná orientace v řadě předmě-
tů na politiku naší země a sovětský 
vliv. S novým školským zákonem 
byly vydány i nové učební osnovy 
a metodické příručky, v roce 1950 
nové učebnice.

Roku 1949 byla ve škole ustave-
na Pionýrská organizace Česko-
slovenského svazu mládeže (PO 
ČSM). Každá třída od 3. ročníku 
měla svůj oddíl, který vedl její tříd-
ní učitel, později některý ze studen-
tů jedenáctileté střední školy (JSŠ). 
Dobře pracovaly oddíly, které se 
profilovaly nějakým zájmovým 
zaměřením a jejichž složení členů 
nemuselo respektovat třídu. Tyto 
oddíly vedly většinou dospělé oso-
by, včetně učitelů. Členství v PO 
bylo dětmi, hlavně těmi mladší-
mi, dobře přijímáno. Starší děti už 
potřebovaly určitou specializaci 
činnosti a samozřejmě dobré vede-
ní. Ne všem vyhovovala komunis-
tická idea, prostoupená touto jedi-
nou existující dětskou organizací. 
Odhlédneme-li od těchto negativ, 
bývala po všechna léta činnost PO 
na škole dobře hodnocena a dík pat-
ří všem, kteří se zde angažovali.

Dne 20. listopadu 1950 byla 
v Přešticích zřízena Družina mlá-
deže, jejíž součástí byla po něko-
lik let i školní jídelna. Později, 
roku 1960, se zařízení přeměnilo 
na Školní družinu a zvlášť Škol-
ní jídelnu, obojí řízené příslušnou 
školou. Posláním školní družiny 
bylo, a i dnes je, zaměstnávat děti 
mladšího školního věku v době 
mimo vyučování takovými aktivi-
tami, které by zatížené děti vyučo-
váním vyvážily. Kromě činností 
v místnosti, v přírodě a na hřišti, 
trávily děti v minulých letech část 
hlavních prázdnin i na Šumavě. 

V současnosti sídlí oddělení školní 
družiny v budově školy v Rebcově 
ulici. Školní jídelna má svoji samo-
statnou budovu v ulici Na Jordáně.

V roce 1951 byly poprvé konány 
závěrečné zkoušky žáků čtvrtých 
tříd střední školy. Ty se pak každo-
ročně konaly pro žáky čtvrtých tříd, 
kteří vycházeli ze školy.

Od 1. září 1953 začal platit 
nový školský zákon, kterým bylo 
základní vzdělání sníženo na osm 
roků. Žáci splnili základní škol-
ní povinnost v osmileté střední 
škole. V Přešticích vznikla také 
jedenáctiletá střední škola (JSŠ). 
K osmileté střední škole (OSŠ) 
byly připojeny tři ročníky výběro-
vé školy. Od toho dne byly všechny 
školy v Přešticích spojeny v jede-
náctiletou střední školu. Závěreč-
né zkoušky vycházejících žáků se 
pak začaly dělat už u absolventů 
8. ročníku JSŠ. Poslední závěreč-
né zkoušky se konaly v roce 1958. 
První maturitní zkoušky na JSŠ 
byly v roce 1956. Maturovalo 34 
žáků.

Přeštickou školu stále pronásle-
doval nedostatek učeben. Učilo se 
v hlavní budově v Rebcově ulici, 
v rolnické škole, později v mateř-
ské škole, v soukromé budově 
JUDr. Šetka, v budově bývalého 
ONV, také v nově postavené „ško-
ličce“ na pozemku rolnické školy. 
Muselo být zavedeno střídavé vyu-
čování v osmi třídách s 282 žáky. 
Kreslírna v patře budovy byla 
užívána jako druhá tělocvična od 
roku 1956. Je s podivem, že teh-
dejší nedostatek učebních prostor 
nevyburcoval mnohaletou apatii 
okresních a krajských kompetent-
ních orgánů, zatímco se i v našem 
okrese školy stavěly.

K 1. září 1958 byla škola rozdě-
lena na dvě školy, a to na jedenác-
tiletou střední školu a osmiletou 
střední školu.

Od 1. září 1960 začal platit opět 
nový školský zákon, upravující 
celou soustavu výchovy a vzdě-
lávání od předškolní výchovy 
v jeslích až po vysokoškolské 
vzdělávání. Tento důležitý škol-
ský zákon vyplynul ze souvislosti 
s historickým zasedáním Národní-
ho shromáždění, které prohlásilo 
naši republiku za socialistickou 
a změnilo její název na Česko-
slovenská socialistická republika 

– ČSSR. Základní vzdělání se tak 
o jeden rok prodloužilo, na první 
pětiletý stupeň navázal druhý stu-
peň čtyřletý. Žáci získali základní 
vzdělání v základní devítileté škole 
– ZDŠ. V roce 1963 byly nejvyšší 
ročníky JSŠ osamostatněny, vznik-
la střední všeobecně vzdělávací 
škola – SVVŠ. Přešla pod řízení 
KNV v Plzni. Rozhodnutím KNV 
byla postupně SVVŠ v Přešticích 
rušena. Ve školním roce 1966/67 
už nebyli přijímáni studenti do 1. 
ročníku, 2. ročník přešel v roce 
1967 na SVVŠ v Plzni a 3. ročník 
vykonal poslední maturity v Přeš-
ticích. Tak zanikla na dlouhá léta 
výběrová střední škola v Přešti-
cích, otevřená roku 1953. Veškerý 
archivní materiál SVVŠ, učebnice, 
pomůcky a knihy, byly odeslány 
rovněž na SVVŠ do Plzně, Petáko-
vy ulice.

Na přeštické škole byla velmi 
široká a velmi úspěšná mimoškol-
ní činnost. K pionýrským oddílům 
přibyly také zájmové kroužky: 
pěvecký, hudební, recitační, his-
toricko muzeální, psaní strojem, 
divadelní, šachový, technicko 
výtvarný, taneční, turistický, foto-
grafický, chovatelský, holubářský, 
hvězdářský, matematický. Škola se 
účastnila úspěšně mnoha olympiád 
a soutěží, včetně sportovních.

Navštěvovány byly také doučo-
vací skupiny jazyka českého, mate-
matiky a jazyka ruského.

Školním rokem 1951/52 bylo 
ukončeno povinné vyučování ná-
boženství. Nejvíce žáků bylo řím-
skokatolického vyznání – učili 
pánové Petr Blažek, Jaroslav Janů, 
František Uhlíř, žáky českobratr-
ského vyznání pan Josef Francouz, 
žáky Církve československé paní 
Věra Pohlová.

Školní prohlídky žáků vyko-
návali MUDr. Miloslav König, 
MUDr. Josef Nováček, MUDr. Sta- 
nislav Retyk, MUDr. Jaroslav Svo-
boda. V rolnické škole sídlila kro-
mě několika tříd i zubní ordinace.

V září 1952 bylo na škole ustave-
no Sdružení rodičů a přátel školy 
– SRPŠ. Vysokou společenskou 
úroveň měly vždy plesy SRPŠ.

Od školního roku 1951/52 začali 
žáci oslovovat pány učitele a paní 
učitelky „soudruhu učiteli“, „sou-
družko učitelko“, „soudruhu ředi-
teli“. Ruskému jazyku se vyučo-
valo počínaje čtvrtým ročníkem ve 
dvou hodinách týdně.

Každoročně se konal Sokolský 
den s vystoupením v sokolovně. 
Tyto sokolské dny byly vystřídány 
československými spartakiádami 
s vystoupeními od Přeštic až po 
Strahov. Škola se účastnila všech 
spartakiád. Divácky velmi dobře 
byly přijímány školní akademie 
a školní tělovýchovné akademie.

Šedesátá léta minulého stole-
tí znamenala celkové uvolnění 
v životě naší společnosti. Přála 

umění, také ve školách se dýcha-
lo volněji. Dokonce i KSČ přijí-
mala rozhodnutí, která naši lidé 
v Čechách i na Slovensku spon-
tánně vítali. Zdálo se, že KSČ je 
opravdu vedoucí silou v naší zemi. 
Jenže přišel 21. srpen 1968 a bylo 
na dvacet let po nadějích. Nastala 
normalizace našeho života podle 
východního receptu. A opět přišly 
čistky. Všude, i ve školách. Školní 
práci museli opustit učitelky a uči-
telé, kteří nesouhlasili s okupací, 
kteří se angažovali v „pražském 
jaru“. Tito učitelé nedostali nikde 
odpovídající zaměstnání, jejich 
děti se nedostaly na vybrané střed-
ní a vysoké školy. Ostatní učitelé 
se museli s touto situací vyrovnat 
a plnit dál svoje poslání. Při stu-
diu školních kronik jsem v jedné 
z nich četl nejen úhledně psanou, 
ale především výstižně a s nejvyšší 
elegancí psanou onu pasáž o udá-
lostech v roce 1968. Její autorkou 
byla paní učitelka Věra Brunátová.

Ve školním roce 1973/74 byla na 
škole zavedena funkce výchovné-
ho poradce. Dne 16. prosince 1975 
byl slavnostně otevřen Městský 
dům pionýrů a mládeže, postavený 
na zahradě školy. Po roku 1989 je 
využíván Základní uměleckou ško-
lou v Přešticích.

Podle školského zákona, který 
schválilo Federální shromáždě-
ní 22. března 1984 byla usku-
tečňována nová výchovně vzdě-
lávací soustava, která uvedla 
v platnost povinnou desetiletou 
školní docházku pro děti od šesti 
do šestnácti let. Osm let plnili žáci 
na základní škole – ZŠ, dva roky 
na střední škole. Oba stupně ZŠ 
byly čtyřleté. Na středních školách 
– gymnázia, střední odborné školy 
a střední odborná učiliště – stu-
dovali žáci ve čtyřletých oborech 
zakončených maturitní zkouškou, 
nebo ve dvou a tříletých učebních 
oborech zakončených závěrečnou 
zkouškou. Léta prověřila tento 
způsob práce a pro vážné nedostat-
ky byl změněn. V Přešticích byly 
od této doby dvě školy, a to 1. a 2. 
základní škola.

V sedmdesátých a osmdesá-
tých letech minulého století byly 
v budově školy provedeny některé 
úpravy a zlepšení. V roce 1971 zde 
bylo instalováno ústřední topení. 
V roce 1976 proběhla generální 
oprava elektroinstalace v částce 
520 tisíc Kčs. Téhož roku také 
byly vyměněny dlažby na všech 
chodbách školy o výměře přes 
600 m2. O rok později byly posta-
veny na dvoře školy nové šatny 
pro žáky v hodnotě 260 tisíc Kčs. 
V roce 1984 byla nákladem 700 
tisíc Kčs udělána generální oprava 
střechy školy alukritovou krytinou. 
V následujícím roce byla brigád-
nicky provedena výměna dveří 
v celé budově školy, ve třídách 
položena nová linolea a udělány 
další drobné úpravy. V roce 1986 
se celkově adaptovaly chlapecké 
toalety a hygienické zařízení pro 
učitele. Přistavěly se šatny u tělo-
cvičny a nástavbou se získaly další 
tři místnosti, které slouží jako kabi-
nety a sborovna. Z bývalé tělocvič-
ny, později Síně tradic, se adaptací 
vytvořilo devět menších místností 
sloužících převážně jako kabine-
ty. V roce 100. výročí postavení 
školní budovy byla opravena její 
fasáda.

Mgr. Karel Naxera
ředitel školy 1996-2008



ŠTÍR
Plánujete něco 
už delší dobu? 
Ať už se to týká 

majetku, zaměstnání nebo 
osobního života, měli byste 
konečně přestat plánovat a při-
stoupit k samotné realizaci. 
Stejně spoustu věcí budete 
muset řešit za pochodu, podle 
vývoje situace. Pokud se bude-
te snažit vše naplánovat napro-
sto dokonale, nikdy s realizací 
nezačnete.

PANNA
Vaše rodina to 
s vámi myslí 
nejlépe. Neza-
čínejte hádky 

kvůli výtkám, které od nich na 
svou osobu uslyšíte. Nechte 
si jejich názory projít hlavou, 
než vyslovíte něco, co by vás 
posléze mohlo mrzet. Obec-
ně byste měli trávit více času 
s rodinou, udělalo by jim to 
velkou radost. Práce opravdu 
není to nejdůležitější v životě.

RAK
Pravděpodobně 
budete řešit víc 
věcí najednou, 

a to jak v soukromí, tak v pra-
covní oblasti. Může se to pro-
jevit špatným spánkem, nechu-
tenstvím a velkou únavou. 
Ujasněte si priority. Některé 
věci opravdu mohou počkat 
na později. Pokud totiž bude-
te stále dělat vše, hrozí chyby, 
které, logicky, přivolají jen 
další a další práci. Zvolníte-li 
tempo, brzy se vám uleví.

placená inzerce
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BERAN
Budete překy-
povat energií, 
kterou by bylo 
dobře někde 

vybít. Pokud vás nebaví žád-
ný sport, pomůže třeba velký 
úklid, malování nebo rekon-
strukce. Práce vám půjde od 
ruky. Někdo z blízkých přátel 
se vám svěří se svými pro-
blémy. Zachovejte tajemství, 
nikomu to neříkejte. Pokud 
nezklamete jeho důvěru, zís-
káte v něm oddaného přítele 
na zbytek života.

BÝK
Býci prožijí 
romantický mě-
síc. S partnerem 
budete výborně 

vycházet, je i možné, že stráví-
te společný víkend jen ve dvou. 
Nezadaní Býci mají velkou 
naději na to, že potkají osu-
dový protějšek. Nepodnikejte 
nic, čeho byste mohli později 
litovat. Takže riskování raději 
odložte na jiný měsíc.

BLÍŽENCI
Nepodceňujte 
dlouhodobější 
zdravotní pro-

blémy. Raději vyhledejte 
lékaře a nechte se vyšetřit. Mé 
oblíbené bylinkové čaje nejsou 
všemocné. V pracovní sféře 
navážete spolupráci s někým 
úplně novým. Ze začátku bude 
váš vztah trochu problematic-
ký, bude chvíli trvat, než se 
naladíte na stejnou notu, ale 
poté vaše spolupráce bude 
velmi plodná a bude přinášet 
zisk.

LEV
Budete se muset 
rozhodnout v ně- 
jaké velmi dů-

ležité záležitosti. Nechte si 
dostatek času na rozmyšlenou, 
pokud budete mít potřebu se 
poradit i s nějakým odborní-
kem, udělejte to. Možná na vás 
bude vyvíjen i nátlak na rychlé 
rozhodnutí, nepanikařte a jed-
nejte s rozmyslem. Jedině tak 
se rozhodnete správně.

VÁHY
Březen je ten 
pravý měsíc pro 
vás na splnění 

tajného snu. Zasloužíte si to 
a zároveň tím získáte novou 
chuť do života. Během měsíce 
se objeví někdo, komu něco 
dlužíte. Může se jednat jak 
o finanční částku, tak i o vypůj-
čenou knihu. Nezapomeňte, že 
poctivost dělá dobré přátele. 
Nezadané Váhy mohou potkat 
novou známost na cestách, 
daleko od domova.

STŘELEC
Konečně uvidí-
te svět v mno-
hem lepších 

barvách, než tomu bylo 
v posledních měsících. Pokud 
přemýšlíte o změnách v pra-
covním životě, v druhé půlce 
měsíce dostanete zajímavou 
příležitost. Taková šance se 
nebude v nejbližších měsí-
cích opakovat, takže ji určitě 

využijte. Nové úkoly by vám 
velmi vyhovovaly a měli bys-
te hodně svobodného prostoru 
pro jejich realizaci.

KOZOROH
Březen bude 
přát vašemu mi- 
lostnému i pro- 
fesnímu živo-

tu. Láska by dokonce moh-
la ovlivnit i některá pra-
covní rozhodnutí a přispět 
tak k vašemu úspěchu. Pro 
dosažení velkých věcí máte 
i nezbytnou odvahu a sílu, 
v cestě vám tedy nic nestojí, 
můžete dosáhnout čehokoli. 
Díky vašemu nadšení z úspě-
chu můžete začít neuváženě 
utrácet. Pozor na to, peníze 
by vám poté chyběly!

VODNÁŘ
V březnu bude-
te „zkoušeni“ 
z dodržování 
morálních zá-

sad. Více než jindy budete 
v pokušení, kterému není 
radno podlehnout. Můžete 
ztratit hlavu díky nečekané 
lásce, prozradit nějaké tajem-
ství, přijmout nebo nabídnout 
úplatek, pomluvit přítele atd. 
Věřte, že pokud to uděláte, 
vrátí se vám to jako bume-
rang. Takže rozhodnutí je na 
vás...

RYBY
Karty Rybám 
doporučují po-
hřbít ustarané 

myšlenky. Každý den přináší 
nějaké překvapení, takže pros- 
tě nemůžete být na všech-
no neustále připraveni. Nad 
tím, co sami přímo nemůžete 
ovlivnit, mávněte rukou a řek-
něte si, ono to nějak dopad-
ne. Nemyslím tím samozřej-
mě apaticky dřepět v křesle 
a čekat. Vyhledávejte činnos-
ti, které vám umějí vykouzlit 
úsměv na rtech.

„Kvalifikovaný pracovník je pro firmu
nenahraditelný,“ říká k novým investicím
v Chlumčanech výrobní ředitel
Václav Růžička.
Společnost LASSELSBERGER, s.r.o., je jediným výrobcem keramických 

obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším evropským výrob-
cům obkladových materiálů. Jedním z pěti závodů, kde se vyrábí dlaždi-
ce víc jak 135 let, je závod v Chlumčanech.
„Nyní probíhají největší investice společnosti právě v závodě 

v Chlumčanech. V lednu 2017 jsme tam zprovoznili distribuční centrum 
za 300 milionů korun se skladovací kapacitou 30 000 metrů čtvereč-
ních. V polovině roku 2017 jsme začali budovat novou halu a linku na 
velkoformátové dlaždice za 800 milionů korun. Bude spuštěna v červnu 
tohoto roku,“ shrnuje situaci Václav Růžička, se kterým jsme si na toto 
téma povídali v našem rozhovoru.

Jaké jsou rozdíly mezi 
závody na výrobu kera-
mických obkladů co do 
velikosti a technického 
vybavení?

Čím větší závod, tím je prů-
myslová automatizace na 
vyšší úrovni. V Rakovníku 
a Chlumčanech je řada činnos-
tí zajištěna automaty. Výroba 
je zde na maximální úrovni 
automatizace, která je v kera-
mice možná. V Podbořanech 
a Borovanech jsou rovněž 
plně automatické linky, ale jde 
o starší vybavení, což v praxi 
představuje větší podíl ruční 
práce. Výroba v Horní Bříze má 
odlišný charakter. Tady je výro-
ba založena především na ruční 
práci, menších sériích a malo-
výrobě. Místní pracovníci si 
s výrobou musí pohrát a věno-
vat se jí, jejich práci nelze měřit 
z pohledu výkonu, ale podle 
různorodosti výroby.
Lze ve výrobě sledovat 

nějaké změny, trendy?
V posledních letech je to 

intenzivní práce na úrovni linek 
a výrobních dělníků. Navyšo-
vání počtu dělníků extenziv-
ním náborem není smysluplné, 
naopak se posiluje technologie. 
Pro představu, v roce 2007 jsme 
měli v technologii 3-5 lidí, dnes, 
o deset let později máme 10-12 
pracovníků v technologii, včet-
ně pomocných laboratoří je to 
15-20 kolegů. Došlo k výrazné-
mu posílení práce laboratoří, což 
je základ technologie keramiky, 
technologie glazur, pigmentů. 
Přibyla zcela nová oblast, která 
se rychle rozvíjí, a to jsou digi-
tální tisky s využitím digitálních 
keramických inkoustů.
Které další oblasti výro-

by se rozvíjí?
Například výstupní kontrola, 

kontrola kvality..., laboratoře, 
laboratorní zkoušky, laboratorní 
testy. Na výstupní kontrolu jsou 
kladeny stále vyšší nároky, legis-
lativa, naši zákazníci požadují 
stále kvalitnější výstupy. Ve 
firmě dochází k zásadním kva-
litativním a procesním změnám 
– dnes všude fungují digitální 
stroje, výroba je automatizova-
ná, mechanizovaná. Technic-
ká báze je mnohem složitější 
a náročnější – je potřeba, aby se 
pracovníci učili nové věci.

Dnešní výkon jednoho zaměst-
nance naprosto nelze srovnávat 
s výkonem před 20 lety. Výkon 
na jednoho zaměstnance roste, 
přitom je ale výroba výrazně 
složitější, co do výrobků a jejich 
parametrů, dekorací, ale také 
obsluhy strojů. To klade na pra-
covníky velké nároky. A když 
ne na ně samotné, tak na úzkou 
součinnost vývoje, výroby, 
údržby i technologie.

Hodně se mluví o změ-
nách v Chlumčanech...

V Chlumčanech funguje nové 
třídění na lince S7 a S8, dále 
zcela nové části logistiky okolo 
pecí S7 a S8, po generální opra-
vě je pec S7. Do pecí S7 a S8 
jsme investovali 50 milionů Kč, 
s generálkou pece se dostává-
me až na technickou inovaci 
v rozsahu 70 milionů korun. 
V Chlumčanech byl pak výraz-
ně posílen digitální tisk – HD 
print.
Přibyly tedy nové stro-

je?
Dokoupili jsme další HD 

printy na linku S1 a S4, takže 
se v Chlumčanech dostáváme 
na celkem čtyři stroje. S linkou 
S9 to bude celkem šest vel-
kých digitálních strojů. Kromě 
toho zde investujeme do třídě-
ní a balení, středních i větších 
technických zlepšení, které 
vedou k celkovému zkvalitnění 
produkce.
Hlavní investicí 

v Chlumčanech ale zů-
stává linka S9?

Linka S9 v Chlumčanech je 
pro firmu největší investice 
v historii, jde o částku na úrov-
ni téměř 800 milionů korun. 
S touto investicí jsou spojené 
zásadní technické změny. Jde 
totiž o kompletně novou výro-
bu, investice je srovnatelná 
s jakoukoliv investicí zahra-
ničních firem, ať už polských, 
německých, italských. Inves-
tice svým rozsahem pokrývá 
přípravu hmoty, sušení hmoty, 
skladování, dopravu, velkou 
výrobní linku s kapacitou 3,5- 
-4 milionů m2, a to vše včetně 
výrobních prostor, obslužných 
činností kolem výroby, budou 
tam vybudovány nové prostory 
pro vedení výroby, vedení lin-
ky, mistry linky, nové zázemí 
pro pracovníky, sociální zaří-
zení, nové laboratoře, nová 
výstupní kontrola. Takže 800 
milionů není jen za linku. Tato 
kompletní výroba je situova-
ná do středu výrobní haly D1 
v Chlumčanech.
Co považujete za nej-

komplikovanější na této 
investici?

Kromě toho, že je to inves-
tice rozsáhlá, je velmi složitá 
i z pohledu technologií. Úplně 
nejsložitější je budovat nové 
prostory v závodě v Chlumča-
nech ve stávajícím prostředí. 
Budování infrastruktury upro-
střed 135leté historie přináší 
spoustu otevřených problémů.
Kdy plánujete start nové 

linky a co to bude obná-
šet s ohledem na obslu-
hu?

Nová linka by měla být v pro-
vozu od června 2018. Do té 
doby bychom chtěli dokončit 
instalace a začít připravovat lin-
ku na výrobu. Půjde o vysoce 
automatizovaný provoz s auto-
matizovanou logistikou. Takže 
bude potřeba zkušených, kva-
litních a pečlivých pracovníků, 
řádově asi 50-55 osob.
Jaké čekají pracovníky 

s ohledem na nová tech-
nická zařízení podmínky?

S ohledem na investice je tře-
ba se zamýšlet, jaké podmínky 
je možné nabídnout pracovní-
kům, jak tvořit mzdové pod-
mínky, mzdovou strukturu. 
Máme mnoho motivačních pří-
platků, kvalifikačních příplatků. 
V posledních 2 letech byl růst 
mezd relativně nadprůměrný, 
a to i v roce 2018, ale musíme 
pracovat s reálnými možnostmi, 
odpovídajícími výrobně-zpra-
covatelskému sektoru, jakým je 
keramický průmysl.
Bude nebo je o místa 

v nové výrobě zájem?
Nová výroba to jsou rado-

sti i strasti, takže to záleží na 
povaze každého jednotlivce. 
Radost přinese práce s novými 
zařízeními, která jsou opravdu 
na nejvyšší technické úrovni. 
Na druhou stranu bude třeba se 
s novým zařízením naučit praco-
vat. A ne všichni jsou stavění na 
to, aby změna pro ně byla jed-
noduchá a příjemná. Nicméně, 
uvědomujeme si, že technická 
změna může znamenat i osobní 
obavu pracovníka z toho, zda 
svou práci zvládne. Firma by 
však měla svým zaměstnancům 
vytvořit zázemí. Vedoucí by se 
měli postarat o to, aby se lidé do 
nového prostředí začlenili.



V 02/2018 čísle PN byl celo-
stránkový článek PhDr. Jakuba 
Šloufa, Ph.D., na téma Únor 
1948 v Přešticích. Dne 23. 2. 
2018 vystoupil tento 36letý 
historik v Přešticích s přednáš-
kou na téma – Politická situace 
na Přešticku 1945-8.

Dotyčný pracuje v Ústa-
vu pro studium totalitních 
režimů v Praze, kde získal za 
své „vědecké“ práce na téma 
„totalita“ titul Ph.D.

Tento kontroverzní „Ústav“ 
vznikl 1. 8. 2007 rozhodnutím 
Parlamentu z iniciativy ODS. 
Vznikl jako ideologická insti-
tuce, jehož prostřednictvím 
má být neustále špiněn socia-
listický režim.

Skutečností je, že žádný 
renomovaný historik nechce 
být s tímto inkvizičním „Ústa-
vem“ spojován, protože tam 
nejde o objektivní hodnocení 
historie.

Historik by se na události 
měl dívat s odstupem, nestran-
ně, v souvislostech, měl by se 
držet faktů a oprostit se od 
floskulí, které se vykřikují 
v době revolucí na bariká-
dách, když se hází dlažební 
kostky nebo patrony se slz-
ným plynem.

Když tak historik nepostu-
puje, jeho práce ztrácí hod-

notu a historická fakta jsou 
překroucena. To se stalo 
i Dr. Šloufovi. On píše o úno-
rovém státním převratu KSČ 
r. 1948. Na této nepravdě 
pak účelově konstruuje další 
nepřesnosti.

Události Února 1948 byly 
vyvrcholením procesu, jemuž 
předcházelo těžké období naší 
země od mnichovské zrady 
našich západních spojenců 
Anglie a Francie v 09/1938, 
kdy nás vydaly napospas hit-
lerovskému Německu, přes 
okupaci Německem z 15. 3. 
1939 a Vvyhlášení protektorá-
tu Čechy a Morava. Odtržení 
Sudet, vyhnání desetitisíců 
našich lidí z domovů ze Sudet, 
odtržení Slovenska a rozbití 
republiky, přes Lidice, Ležá-
ky, Javoříčko, těžké boje na 
Dukle, v Ostravě i v Brně 
a obrovské ztráty na životech 
při osvobozování naší země 
z východu, kdy tady zemřelo 
144 000 sovětských vojáků, 
přes 33 000 Rumunů a stov-
ky příslušníků jiných národů, 
včetně Američanů. V této vál-
ce přišlo o život na 360 000 
našich lidí na frontách, 
v koncentračních táborech, 
na popravištích a pod giloti-
nou.

Dne 5. 4. 1945 se uskutečni-
la 1. schůze exilové vlády na 
osvobozeném území v Koši-
cích a byl zde přijat Košický 
vládní program, kterým byla 
určena linie poválečné obno-
vy a budování země. Byla 
zde schválena role Národní 
fronty Čechů a Slováků, jako 
koalice všech antifašistic-
kých stran. Nebylo možné se 
vrátit před rok 1938 a dělat, 
že se nic nestalo. Lidé chtěli 
změnu a bylo nutné potrestat 
kolaboranty i viníky. Začala 
těžká obnova republiky prv-
ním dvouletým plánem. Byly 
potíže se zásobováním, pří-
dělový systém. V roce 1947 
postihlo zemi navíc rekord-
ní sucho a neúroda. To byla 
šance využít v politice tyto 
těžkosti a změnit poválečnou 
orientaci země zpět před Mni-
chov.

Proto dne 20. 2. 1948 podalo 
12 ministrů vlády demisi pre-
zidentu republiky (za stranu 
lidovou, národně-socialistic-
kou a Demokratickou stranu 
Slovenska) s cílem položit 
vládu. Vláda tehdy měla 26 
členů a byla tvořena 6 stra-
nami. Ve vládě, v jejímž čele 
stál komunista Klement Gott-
wald zůstalo 14 členů a vláda 
měla stále nadpoloviční vět-
šinu členů a mohla podle teh-
dejší Ústavy nadále pracovat. 
Premiér Gottwald předložil 
prezidentu Benešovi kádrové 
návrhy na doplnění vlády za 
ministry, kteří podali demisi. 
Prezident tyto návrhy 25. 2. 
1948 přijal a podepsal jme-
novací dekrety novým minis-
trům. Noví ministři nebyli 
členové KSČ, ale zástupci 
stran a organizací obnovené 
Národní fronty, kteří chtě-
li budovat novou republiku. 
Strany, které chtěly vyvolat 

krizi a pád vlády, udělaly stra-
tegickou chybu, špatně kalku-
lovaly a samy se poškodily!

Vše proběhlo v souladu 
s tehdejší Ústavou, demokra-
tickými principy a ústavní-
mi zvyklostmi! Žádný státní 
převrat se tedy nekonal, jak 
chybně píše Dr. Šlouf! Tako-
vá je historická pravda!

Dr. Šlouf věci účelově pre-
zentuje tak, že to byla KSČ na 
jedné straně a demokratické 
strany na druhé straně. Černo-
bílý pohled. Není to pravda! 
Na prezidenta republiky se 
např. obrátilo dopisem více 
než 120 osobností z kulturní 
elity národa, aby přijal demi-
si zrádců, byli mezi nimi Jan 
Werich, Jiří Voskovec, Vyd-
ra, Pujmanová aj. Byli to také 
bezpartijní dělníci ze všech 
koutů republiky prostřednic-
tvím sjezdu závodních rad, 
ale i rolníci prostřednictvím 
rolnických komisí i pokroko-
vá inteligence, kteří podpoři-
li Gottwaldovu vládu, prostě 
široké masy obyvatel země.

A když už si připomínáme  
70. výročí „Února 1948“: Teh-
dejší Československo je dává-
no ve světě za vzor, že jako 
první země na této planetě 
uskutečnilo přechod od kapi-
talismu k socialismu demo-
kratickou, ústavní cestou, bez 
násilí, bez jediného výstřelu! 
Ale to už je asi na badatele 
z „Ústavu“ silná káva!?!

Mgr. Vladimír FROUZ
zastupitel za KSČ
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SLOVO ZASTUPITELE

Poznámka zastupitele k únorovým
Přeštickým novinám aneb Kdo nebude 
s vlky výti, toho musíme bíti

V únorových PN jsem byl 
nařčen panem Ing. Lucákem  
a p. Krivdou z opovážlivos-
ti, že jsem si dovolil napsat: 
„Jsem přesvědčen, že rozpo-
čet není dobře sestaven. Na 
mnoho otázek se nedokázalo 
odpovědět a spíše bylo vyslo-
veno mnoho slov bez řádné 
odpovědi.“

S ohledem na omezený 
prostor se nebudu, a hlavně 
nemohu, šířeji rozepisovat. 
Vše je samozřejmě na zázna-
mu ze zastupitelstva.

U projednávaného rozpočtu 
jsem měl jednu připomínku 
s návrhem na změnu položky 
a dotaz.

Návrh a změna: Vámi obě-
ma tolik citované údajně jedi-
né položce (což není pravda – 
viz dále) = dotace spolkům.

Tato položka byla i na pra-
covním zastupitelstvu otevře-
na, a to panem doc. Horej-
cem. Není tedy pravdou, pane 
Krivdo, že se o ní nehovoři-
lo. Možná by stačilo si dělat 
poznámky nebo pozorně sle-
dovat. Odpověděl na ni p. sta-
rosta. Mimo jiné také se zde 
mluvilo o operativním lea-
singu – pořizování aut. Slíbil 
jste, pane Krivdo, odpověď, 
asi nějak zapadla. Ale to se 
stává. Poznámka p. Krivdo 
– permanentky na lyžová-
ní. Pokud je něco v rozporu, 
od toho existují kontrolní 
mechanismy. Přesto mi chy-
bí zdůvodnění spolku, proč 
on vnímá oprávněnost jejich 
vyúčtování. Nebo nám chcete 
sdělit, že ji ani neznáte. Jen 
nerozumím jedné podstatné 
věci. Proč z tohoto jednoho 
nedorozumění = vyúčtování 
permanentek na lyže, děláte 
hrdelní zločin v PN. Nejsme 
v padesátých letech minulého 
století. Ale s ohledem na Vaše 
plamenné projevy v PN mi 
skoro připadá, že Vám chy-
bí. Jistě byste se zorientoval 
a řádil. Běda a hanba tomu, 
kdo má jiný než ten pravý 
Vámi vytvořený a prosazova-
ný názor.

Více se k položce dotace 
spolkům na rok 2018 nebudu 
vyjadřovat. K potupnosti ve 
zdůvodňování a s jakou roz-
hodností se bránilo položku 
dotace spolkům navýšit jsem 
již dostatečně vyjádřil v led-
nových PN.

Další dotaz byla položka 
č. 128, a to splátka úvěru ve 
výši 22 000 000 Kč. Tento 
problém je tím, proč hlavně 
považuji rozpočet na rok 2018 
za nedobře sestavený.

Pro ujasnění této položky 
jsem položil naprosto jednodu-
chou otázku: Jaká bude návrat-
nost úvěru ve výši 22 mil. Kč? 
Odpovědí pana starosty bylo: 
dotace ve výši 7,5 mil. Kč 
bude převedena na město ih-
ned po jejím obdržení od B+T 
Přeštice. Ohledně zbytku ve 
výši cca 14,5 mil. Kč nebylo 
odpovězeno – je možné zhléd-
nout videozáznam.

Proti lidem pracujícím na 
rozpočtu nemám žádné výhra-
dy. Např. FO odbor nemůže 
pracovat s jinými daty než 
danými – např. splátka úvěru 
není jinak řešena než splátkou 
– viz smlouva. Takže nerozu-

mím tomu, koho že jsem to 
vlastně zneuctil.

Moji otázku jsem opakoval 
ještě jednou, s opět nevyho-
vující odpovědí.

Z odpovědi p. starosty se 
dá předjímat – B+T Přeštice 
nebude mít peníze na navrá-
cení. Dalšími pochybnostmi 
jsou: u uzavřené smlouvy 
o úvěru mezi B+T Přeštice 
a městem Přeštice – zřejmě 
nedojde ke splacení úvěru. 
Jaká jsou možná řešení, když 
smlouva o dílo je uzavřena 
mezi B+T Přeštice a zhotovi-
telem na majetku města. Pří-
jemcem dotace je B+T Přeš-
tice, ne město. B+T Přeštice 
dle vyjádření p. starosty nemá 
na úhradu úvěru, proč by asi 
dlouze vysvětloval jiné způ-
soby možných řešení. Dále 
začínám být i přesvědčen, že 
nesplacení úvěru bylo zřejmé 
ještě před uzavřením smlouvy 
o úvěru s B+T Přeštice. Přesto 
musím se pozastavit i nad tím-
to. U jednání zastupitelstva, 
které řešilo vydání souhlasu 
s úvěrem, tato otázka byla 
nastolena. Odpovědí bylo, že 
splacením.

Takže můj dotaz kromě jiné-
ho. Proč rozpočet na rok 2018 
nezná řešení? Pro mě otazník 
u příjmu za splacení úvěru ve 
výši 14,5 mil. Kč je docela 
veliký. Jestliže pro zastupitele 
souhlasícího s rozpočtem ne, 
pro mě ano. Proč někdo roz-
počet schválí a někdo je proti. 
Je to snad svobodným rozhod-
nutím každého zastupitele. Já 
jsem neodsuzoval ty, kteří pro 
rozpočet zvedli ruku. Pou-
ze a jen jsem svobodně sdě-
lil svůj názor, proč jsem ho 
nepodpořil. To je demokracie 
ne demagogie, pane Krivdo.

Pane Krivdo, ještě považuji 
za nutné Vám osobně sdělit 
můj názor k Vašemu komen-
táři na moji osobu. Mně neva-
dí, že se mnou nesouhlasíte. 
To k demokracii patří. Nesou-
hlasím ale s metodami Vašeho 
vyjadřování na moji osobu. 
To rozhodně nemá nic spo-
lečného s mými postoji a sta-
novisky. Nikdy jsem nehodlal 
a do budoucna nehodlám tak 
hluboko jako Vy klesnout, 
abych nesouhlas vyjadřoval 
útokem na lidskost. To je pod 
moji úroveň.

A tak ještě jednou – máme 
více než 14 miliónů chybějí-
cích na příjmové straně roz-
počtu. Více než rok se to ví, že 
není reálné uvedenou polož-
ku naplnit, a přesto rozpočet 
s tímto příjmem počítá. Pro mě 
docela zásadní, proč nezved-
nout pro rozpočet ruku.

Pane Krivdo na závěr: Zkus-
te se přestat zabývat pomlu-
vami nějakého Walty. Spíše 
bych přivítal, kdybyste nap-
nul síly a konal; alespoň to, co 
máte ve své náplni. Věnujte 
síly například protipovodňo-
vým opatřením města Přeštic. 
Soudě podle poslední infor-
mace ze zastupitelstva, také 
nikde jinde jste se nechlubil 
– jste uvedený problém hodil 
za hlavu. A v tomhle jste 
selhal.

Přeji hezký den.
Ing. Petr Walta

zastupitel

SLOVO ZASTUPITELE

Jiný pohled na Únor 1948 a historická fakta

Regenerace zeleně mezi 
bytovkami v Husově ulici

V průběhu roku 2018 provede 
město Přeštice regeneraci zele-
ně v obytném souboru Huso-
va-Vrchlického-Smetanova- 
-Slovenská ul. Tento obytný 
soubor se potýká s následky 
nekoncepčních úprav pro-
storu a s nevhodně zvolenou 
a umístěnou skladbou zeleně. 
Připravovaný návrh regenerace 
zeleně má za cíl dotvořit poho-
dový obytný soubor zaručující 
bezpečnost obyvatel a návštěv-
níků sídliště, tedy přehledný 
a estetický prostor. Zeleň bude 
koncipována z různých druhů 
a bude mít funkci samostatnou 

(stromořadí v ul. Husova) nebo 
doplňkovou k jednotlivým 
funkčním celkům (např. k dět-
skému hřišti, odpočivadlům…). 
Regenerace zeleně se neobejde 
bez zhodnocení stávajících dře-
vin a jejich částečného odstra-
nění z hlediska špatného zdra-
votního stavu stromu či nízké 
sadovnické hodnoty. Pokáce-
né dřeviny budou nahrazeny 
novou výsadbou stromové 
zeleně. Věřím, že občané tuto 
aktivitu ocení a budou k nám 
v průběhu prací shovívaví.

Jitka Dlouhá
koordinátorka péče o zeleň

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice
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Den obětí kriminality
aneb kriminalitu zastavit nedokážeme,
pomoci jejím obětem však ano

Každoročně si s datem  
22. února připomínáme mezi-
národní den obětí krimina-
lity. V loňském roce bylo 
policií vyšetřeno 202 303 
trestných činů (zdroj: www.
bkb.cz). To zdaleka neodpo-
vídá skutečnému počtu obětí 
trestního jednání. Důvodem 
je mimo jiné vysoká latence 
u některých trestných činů. 
Oběti oznamují méně trest-
nou činnost na nich páchanou 
zejména ve vztahové rovině, 
kdy je pachatelem osoba zná-
má. Podle našich zkušeností 
z plzeňské poradny se jedná 
o trestný čin znásilnění, kdy 
trestnou činnost páchá nejčas-
těji partner, jiný člen rodiny, 
kamarád, kolega. Vysokou 
latenci v oznamování orgá-
nům činným v trestním řízení 
vykazují dále oběti domácího 
násilí, týrané a zneužívané 
děti, oběti nebezpečného pro-
následování a vyhrožování.

V roce 2017 poskytl Bílý 
kruh bezpečí v Plzeňském 
kraji dohromady 1451 osob-
ních, telefonických a písem-
ných konzultací. Velkou část 
klientů nestátní neziskové 
organizace Bílého kruhu 
bezpečí tvoří oběti násilných 
trestných činů, více než třeti-
na z nich nechce trestný čin 
oznámit. Důvody mohou být 
pochopitelné – strach z pacha-
tele, se kterým oběť sdílí 
domácnost, nedůvěra v poli-
cii a soudy i ve spravedlnost 
obecně, ve velké míře také 
pocity studu a vlastní viny, 
ale také nedůvěra ve vlastní 
kompetence situaci změnit, 
pokud se jedná o násilí snáše-
né dlouhodobě.

Odborníci přináší napříč 
vědními disciplínami stále 

nové poznatky o prožívá-
ní obětí a vhodné pomoci. 
V České republice má navíc 
pomoc obětem kriminality 
dlouholetou praxi – přede-
vším díky Bílému kruhu bez-
pečí, který obětem, svědkům 
a pozůstalým po obětech 
pomáhá už 27. rok a výrazně 
se zasadil o změny v legisla-
tivě ve prospěch práv obětí 
trestných činů. Proto je posta-
vení oběti v rámci trestního 
řízení mnohem lepší, než 
tomu bylo v minulosti. Stej-
ně tak jsou větší možnosti na 
ochranu oběti před pokračo-
váním viktimizace.

Přesto se i dnes setkáváme 
ve společnosti s mýty odsuzu-
jícími oběť, s výroky dehone-
stujícími a obviňujícími oběť, 
s výroky v podstatě osprave-
dlňujícími násilné chování 
pachatele. A tak se i dnes musí 
oběti potýkat nejen se samot-
ným vysoce traumatizujícím 
zážitkem v podobě trestného 
činu, ale i s neadekvátně hod-
notící reakcí jiných lidí – čas-
to těch nejbližších.

Bílý kruh bezpečí je organi-
zace pomáhající obětem kri-
minality, ale i svědkům, kteří 
mohou být stejně tak zasaženi, 
dále pozůstalým po obětech. 
Plzeňská poradna poskytuje 
odborné, anonymní a bez-
platné právní, psychologické 
a sociální poradenství. Kro-
mě toho nabízí dlouhodobější 
provázení klíčovou sociální 
pracovnicí, která se věnuje 
zvlášť zranitelným obětem. 
Pro tyto oběti je dostupná 
rovněž bezplatná psychote-
rapie. Celorepublikově fun-
guje bezplatná nonstop linka 
pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí 116 006. 
Bílý kruh bezpečí se v rámci 
Plzeňského kraje věnuje i pri-
mární a sekundární prevenci 
kriminality formou přednášek 
a seminářů pro širokou laic-
kou i odbornou veřejnost.

Bc. Petra Bednářová
případová manažerka

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

Od 14. ledna lyžařský oddíl Přeštice již druhou sezónu jezdí do 
LA Zadov. Lyžaři od 3,5 roku do 15 let  jsou rozděleni do deseti 
družstev.                                                              Text a foto (red)

Lyžařský oddíl Přeštice
na Zadově

Dokončení ze str. 1
Takže vás kolega trochu 

mystifikoval. A ceny? To je 
ještě jednodušší. V případě 
obytné zóny Svatoplukova 
vyplývá cena z již dříve uza-
vřené smlouvy. Kterou mimo-
chodem sám pan Kmoch 
schvaloval. A pokud se teď 
snaží naznačovat, že to moh-
lo být třeba i víc peněz, tak 
měl dohlédnout, aby smlouva 
byla pro město výhodnější. 
A pokud, jak tvrdí, ji město 
mohlo vypovědět, tak by to 
bylo se stejným ,,úspěchem“ 
jako u pozemků za stavebni-
nami. Současná Dohoda je 
korektní a ve všech ohledech 
jednoznačná. A to je pravým 
opakem parametrů smlouvy, 
která byla uzavřena na lokalitu 
Nepomucká. Sám pan Kmoch 
podepisoval několik jejích 
dodatků. A čeho nakonec 
dosáhl? Žaloby na město ve 
výši 29 miliónů. Ohání se sice 
ve svém článku požadavkem 
na vybudování infrastruktury, 
ale tu tam nakonec bude muset 
vybudovat každý investor, kte-
rý bude chtít pozemky využít. 
Takže v tomto případě je proti 
původnímu záměru výsledek 

pro město +21 910 000 Kč. 
To je cena, která dle znalec-
kého posudku městu právem 
náleží. A na tom byl založen 
smír, který byl již u okresního 
soudu schválen 31. 1. 2018. 
Zmíněnou částku společnost 
Area zaplatí nejpozději do tří 
let. Bez splnění této podmín-
ky s pozemky nemůže nijak 
nakládat. K prodeji pozemků, 
které se nachází v blízkos-
ti areálu IACG ve směru na 
Skočice je situace dle mého 
také přehledná. Investor pro-
jevil o území zájem a nabídl 
cenu, která je pro město zají-
mavá. A vzhledem k růstu čes-
ké ekonomiky, který nemusí 
trvat věčně, je to příležitost, 
která se nemusí opakovat. Ale 
samozřejmě si kdokoliv může 
myslet, že třeba za deset let 
by mohlo město dostat víc. 
Všechny vás opětovně ubez-
pečuji, že celé problematice 
a hlavně jejímu objasnění 
se budu i nadále věnovat na 
těchto místech i na slíbeném 
veřejném jednání, o které pan 
Antonín Kmoch tak stojí.

S přáním brzkého 
příchodu jara

Mgr. Karel Naxera, starosta

SLOUPEK STAROSTY

PŘIPRAVUJEME

Letní příměstské tábory při KKC 
30. 7.-3. 8. 2018 – Filmový tábor (od 4. třídy ZŠ)

 13.-17. 8. 2018 – Tykejme si s AJ (1. stupeň ZŠ)

27.-31. 8. 2018 – AJ s rodilým mluvčím (2. stupeň ZŠ)



Stručný výčet činnosti 
městské policie za rok 2017 
Tel. 725 726 549
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Schvalování rozpočtu

SLOVO ZASTUPITELE

Tímto článkem bych chtěl 
pouze uvést na pravou míru 
některé nepřesnosti, které uve-
dl zastupitel Ing. Jiří Lucák, 
člen rady města, v minulém 
vydání PN.

Za prvé mi není jasné, jakým 
způsobem se dostal do mého 
myšlenkového pochodu, a na 
základě toho ve svém článku 
uvádí, že jsem se zdržel hlaso-
vání o rozpočtu (což je podle 
kolegy zastupitele hlasování 
de facto proti) z důvodu jediné 
rozporované položky, kterou 
je položka „dotace spolkům“.

Není tomu tak, hlasování 
jsem se zdržel, ale pravdě-
podobně bych byl spíše pro-
ti, z důvodu nedostatečného 
vysvětlení příjmu v oblasti 
prodeje bytů a především pro-
to, že rozpočet je schodkový, 
tentokrát ve výši cca 16 mili-
onů Kč, což je z celkové výše 

rozpočtu 235 milionů celkem 
podstatná částka.

Za druhé bych upozornil, 
že položka „dotace spolkům“ 
byla na uvedeném jedná-
ní zastupitelstva zvýšena po 
dlouhé diskusi z předloženého 
návrhu 1,5 milionu na 2 milio-
ny. Oproti rozpočtu roku 2017 
byl tedy návrh položky „dota-
ce spolkům“ nižší o 1 milion 
korun než schválená položka 
na rok 2017.

Jsem si vědom toho, že měs-
to není tím, kdo by měl činnost 
spolků plně financovat, ale také 
je nutné vědět, že tato podpora 
jejich náklady zdaleka nepokrý-
vá, a to nemluvím o množství 
lidí, kteří se bez nároku na 
odměnu a ve svém volném čase 
starají o činnost těchto spolků 
a děti našich občanů.

Jiří Hlavín
zastupitel

Zimní halový pohár
starších žáků

V neděli 11. 2. 2018 se usku-
tečnil Zimní halový pohár 
oblasti národní házené v kate-
gorii starších žáků. Turnaj se 
konal v nafukovací hale Plzeň 
Bolevec za účasti pouze čtyř 
celků západočeské oblasti. 
TJ Přeštice nakonec obsadila 
3. místo a chlapci převzali 
bronzové medaile.

Výsledky Přeštic:
– Božkov (5:14) 18:24, 
– Plzeň-Újezd (4:11) 8:23, 
– Všenice (7:5) 16:10.

Konečné pořadí ZHP:
1. TJ Božkov – 6 b., 2. TJ Plzeň- 
-Újezd – 4 b., 3. TJ Přeštice –  
2 b., 4. TJ Všenice – 0 b.

Sestava Přeštic:
Štycha Kamil, Hurt Filip 

– Stehlík Marek, Hranáč Jan, 
Košař Matěj, Kulla Matyáš –
Štengl Jiří (14 branek), Schrei-
ber Denis (3), Brada Jakub (9), 
Šilingr Radek (15), Wohlmut 
Filip (3).

Hodnocení akce trenérem 
Pavlem Dobišem: „Turnaj byl 
dobře zorganizovaný, škoda 
nízké účasti družstev. Trenéři 
nebyli spokojeni s předvede-
ným výkonem družstva – malá 
bojovnost, špatná střelba něk-
terých hráčů, nevýrazný výkon 
brankářů. Kladem bylo posta-
vení všech hráčů do hry, bez 
ohledu na výsledek.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

V letošním roce slaví přeštický oddíl národní házené 90 let od založení

Mezizemská utkání ČECHY – MORAVA
Oddíl národní házené není 

třeba v našem městě nijak 
zvlášť představovat. Vzhle-
dem k tomu, že první zmín-
ka o partě sportuchtivých 
mladíků, seskupených kolem 
Jaroslava Fořta, je datována 
13. červencem 1928, je toto 
datum bráno jako vznik samo-
statného odboru Dělnické 
tělovýchovné jednoty (DTJ) 
a tím i zrod české, v součas-
nosti národní, házené v Přeš-
ticích. Z toho plyne, že tento 
sport již plných 90 let mno-
ha generacím přináší radost 
z kolektivního pohybu a mož-
nost vyžití ve výborné partě. 
Samozřejmě ne vždy bylo 
vše růžové. Házenkáři prošli 

obdobími úspěchů a vzestu-
pu, stejně tak jako léty útlu-
mu a boje o vlastní přežití. 
Možno však plně potvrdit, že 
zhruba od sedmdesátých let 
minulého století až po sou-
časnost si jednotlivé genera-
ce předávají štafetu radosti 
a úspěchů. Oddíl tvoří auto-
ritativní složku nejen v rámci 
TJ, ale je uznávanou veličinou 
v rámci celorepublikového 
národně házenkářského hnu-
tí. Devadesát let trvání, to je 
již úctyhodná doba, kterou 
nelze jen tak přejít. Záměrem 
vedení házenkářského oddílu 
je toto výročí v rámci města 
i plzeňské házenkářské oblas-
ti důstojně připomenout. 

Vlastní tzv. „domácí“ osla-
vy jsou naplánovány na počá-
tek podzimní sezóny v měsíci 
září. Asi nejvýznamnější akcí, 
pořádanou v rámci házenkář-
ských oslav, je uspořádání 
mezizemských utkání mužů 
a žen ČECHY – MORAVA. 
Ta, z pověření Svazu národní 
házené, proběhnou v přeštic-
kém házenkářském areálu ve 
dnech 5.-6. května. Nutno kon-
statovat, že tato nejvýznamněj-
ší akce roku v obou kategoriích 
za celou dobu působení oddílu  
v Přešticích ještě pořádána 
nebyla. A přestože je plzeňská 
oblast v házenkářském hnutí 
jak v mládeži, tak i v dospě-
lých jednou z nejúspěšnějších, 

tak ani v oblasti celkově není 
pořadatelství mezizemských 
utkání příliš časté. Oddíl tedy 
čeká spousta organizační práce, 
zajištění pobytu a stravování 
nejlepších hráček a hráčů, coby 
reprezentantů ČECH a MORA-
VY. Při dobrém počasí lze oče-
kávat až tisícovou návštěvu 
příznivců národní házené z celé 
České republiky. A věříme, že 
to bude i vrcholný sportovní 
zážitek. K tomu je přeštickými 
házenkáři směrována pečlivá 
příprava a snaha o populariza-
ci. Co vše by měl návštěvník 
utkání ČECH a MORAVY 
znát, o tom v příštím čísle.         

 Petr Šatra                                                                                               
oddíl národní házené TJ Přeštice

Přeštice mají přeborníka
České republiky

Dne 3. 2. 2018 se konalo ve 
Frýdlantu 26. mistrovství Čes-
ké republiky v silovém trojboji 
dorostu a juniorů. Filip Rybár 
z Tělovýchovné jednoty Přeš-
tice, oddíl silového trojboje, 
zde dosáhl pěkného výkonu ve 
své váhové kategorii 66-74 kg 
a stal se dorosteneckým pře-
borníkem České republiky.

Jeho výkony byly následující:
Dřep – 170 kg
Bench – 135 kg
Mrtvý tah – 205 kg

V absolutním pořadí, kdy se 
nepočítají váhové kategorie 
a sečtou se výkony dorostu 
a juniorů dohromady, obsadil 
3. místo.

Poděkování patří také Tomá-
šovi Svobodovi, který ho na 
závody dobře připravil.

Tímto oběma děkujeme 
a přejeme hodně sportovních 
úspěchů.

Text a foto (red)

Oba přeštické celky
postupují

Ve čtvrtfinálových skupi-
nách Českého poháru národní 
házené se dařilo jak mužům, 
tak i ženám. Čtyři zápasy, čtyři 
vítězství (–  Příchovice 18:15, 
– Tymákov 23:18, – Čakovi-
ce 19:9, – Žatec 18:14) a tím 
postup z prvého místa si zajisti-
li muži. Spolu s nimi do semifi-
nále postupuje Tymákov.

„Chceme v Českém poháru 
až do finále, tak jsme splni-
li základní úkol. Projevily se 
intenzivní zimní tréninky. Hrou 
mě potěšil útok. Samozřejmě 
ještě se našlo dost chyb, na 
jejich odstranění budeme před 
březnovým semifinále praco-
vat,“ byl spokojen trenér vítě-
zů m. n. h. Václav Brada.

Stejně úspěšné byly i ženy. 
Splnily roli favoritek a po 
výhrách nad Blovicemi 14:10, 
Tymákovem B 10:6, Ejpovi-
cemi 21:9 a Příchovicemi 13:8 
rovněž z prvého místa postou-
pily do semifinále. S nimi 
postup vybojovaly Příchovice.

Pozitivně hodnotil turnaj 
trenér Petr Moravec: „Byla to 
dobrá příprava, vždy je lepší 
zápas než trénink. Vystřídaly 
se všechny hráčky, křest za 
sebou má z dorostu Kamila 

Tušková. Děvčata si vyzkou-
šela různé herní varianty. 
Zápasy nebyly bez chyb, ale 
máme ještě čas. Naším cílem 
je finále.“

Ambice obou celků se ukáží 
počátkem března, kdy ženy 
prvou sobotu a muži druhou 
budou opět v hale plzeňské 
univerzity bojovat v semifi-
nále o postup do čtyřčlenného 
finále.                               (šat)

Trenér Petr Moravec o přestávce udílí pokyny svým svěřenkyním.

Příchovickou obranou pronikla přeštická Nikol Červená a stří-
lí jednu ze svých branek.

Snímek z utkání Přeštice 
– Příchovice. Útočné přícho-
vické duo Jindřichová – Levo-
rová se snží ubránit přeštické 
obranky, sestry Vizingrovy, 
Kristýna a Eliška (vpravo).

Na městskou policii bylo 
oznámeno občany nebo zjiště-
no strážníky 2726 událostí.

Celkem zjištěno 1855 pře-
stupků:
• projednáno příkazem na mís-
tě – 1645
• oznámeno správnímu orgánu 
– 210
• projednáno napomenutím 
– 156
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 321
• zjištěno podezření ze spáchá-
ní trestného činu – 22
– ohrožení pod vlivem návy-
kové látky – 1
– maření výkonu úředního roz-
hodnutí – 1
– krádeže – 2
– nebezpečné vyhrožování – 1
– pohlavní zneužití – 1
– výtržnictví – 8
– poškozování cizí věci – 2
– ublížení na zdraví – 6

• počet fyzických útoků na 
strážníky – 0
• předvedeno osob – 4
• použití donucovacích prostřed-
ků (hmaty, chvaty, pouta) – 3
• nalezeno hledaných/pohřeš.
osob – 2
• pomoc kamerového systému 
– 67
• převezeno osob do záchytné 
stanice – 4
• asistence záchr. službě – 
agresivní osoby – 3
• spolupráce s hasiči – 2
• pomoc osobám v nouzi – 21
• výjezdy na narušené objekty-
signál – 30
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 72
• zjištěno řidičů pod vlivem 
alkoholu a omamných látek 
– 2
• kontroly zaměřené na prodej 
a podej alkohol. nápojů nezle-
tilým –12, s Policií ČR – 2

• počet výjezdů na žádost PČR 
– společné akce – 82
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 0/2
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 7
• zjištěno znečištění komuni-
kace – 9
• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno – 83/36
• na území města nalezeno 
věcí: 41 (injekční stříkačka – 
2, mobilní telefon – 1, RZ – 1, 
svazků klíčů – 6, batoh s odě-
vy – 2, přepravky s játry – 2, 
OP – 4, ŘP – 1, CP – 1, ORV 
– 1, karta zdr. pojišťovny – 6, 
platební karty – 5, peněženky 
– 3, doklady k rybolovu – 1, 
finanční hotovost – 1479, jízd-
ní kolo – 2
• zjištěno poškozených doprav-
ních značek, komunikace, 
nefunkčnost veřejného osvět-
lení, znečištění a nesjízdnost 
komunikací + chodníků – 36
• na žádost státních orgánů 
doručeno písemností – 7
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 9
• provedeno kontrol chatových 
oblastí – 41
• provedeno kontrol hřbitovů 
– 57
• provedeno kontrol volný 
pohyb psů – 22
• provedeno kontrol pískovišť 
detektorem kovu APK – 16
• provedeno kontrol parků na 
území města – 123
• provedeno kontrol zavíra-
cích dob provozoven a před-
zahrádek/zjištěno nedodržení 
– 156/6
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 101
– nejvyšší rychl. v km/h: 
92 – Husova, 84 – Přeštice-
Zastávka, 75 – Nepomucká, 
74 – Skočice
• výjezdů na rušení noční-
ho klidu, veřejného pořádku, 
občanského soužití, výtržnos-
ti, rvačky – 176
• nalezeno podnapilých osob 
ležících v silnici či parku – 11
• zajištění veřejného pořádku 
na 42 akcích
• pomocí syntetické DNA 
označeno proti krádeži 20 jízd-
ních kol (akce ukončena)

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník



Měsíc leden je 
v Přešticích již 
několik let spo-
jen s dětskými 

ŠIBŘINKAMI. Stejně tomu 
bylo i letos, a tak se v sobo-
tu 13. ledna 2018 na tradiční 
akci přeštického Sokola – dět-
ském maškarním bále – opět 
sešly děti v kostýmech zvířá-
tek, pohádkových postaviček 
i filmových hrdinů. Hudební 
doprovod zajistila skupina 
ASFALT manželů Květoňo-
vých. Účast byla oproti loň-
skému roku slabší, ale děti od 
nejútlejšího věku v doprovodu 
svých rodičů, babiček i dědeč-
ků si přesto odpoledne plné 
písniček, tanečků a soutěží 
krásně užily. Poděkování patří 

člence naší tělocvičné jednoty 
a učitelce ZŠ Nadě Květoňové 
za moderování, přípravu sou-
těží pro děti i dospělé a vytvo-
ření veselé atmosféry při sou-
těžích.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice
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Dětské šibřinky
v přeštické sokolovně

Mládež žije!
V letošní sezó-

ně došlo k malé-
mu obrození 
florbalové mlá-

deže v Přešticích. Po několika 
hluchých letech bez mládeže 
se na poslední chvíli přihlásil 
tým na přebor župy šumavské. 
Přebor se konal formou dvou 
turnajů v listopadu a v lednu. 
Výsledkem bylo ne zrovna 
populární čtvrté místo. Kluci 
však rozhodně neudělali žád-
nou ostudu. Je přinejmenším 
nutné podotknout, že začínají-
cí florbalisté z Přeštic a okolí 
nastupovali proti výrazně star-
ším borcům. V kategorii od 13 
do 17 let našemu nejstaršímu 
hráči bylo právě 13 let! Tým 
pod vedením dynamického 
dua Brada – Malát předvedl 
bojovné výkony v plném nasa-

zení a i několik pohledných 
útočných akcí. Nejlepší zápas, 
alespoň dle mého uvážení, ode-
hráli svěřenci proti jednoznač-
nému vítězi ze Švihova. Jasné-
ho favorita zaskočili rychlým 
gólem a již zmíněnou houžev-
natostí. Skvělým výkonem se 
zaskvěl brankář Filip Wohl-
mut. Tímto článkem bych chtěl 
klukům poděkovat za účast na 
turnajích a pevně doufám, že 
pro ně byly cennou zkušeností 
a motivací do budoucna.
Naše hráčská základna 

není nekonečná, a proto 
rádi přivítáme veškeré 
zájemce (ročníky 2006-
2003) na tréninku. Úterý 
– 17.00 hod. – sokolovna 
Přeštice.

František Švihla                                                                                              
TJ Sokol Přeštice

Horní řada: Štěrba, Brada, Fořt, Budek, Reitmaier. Dolní 
řada: Bartoš, Jun, Beneš, Wohlmut. Chybí: Malát, Stolle, Illek.

Přeštický tým dále vládne!
Florbalová liga se přehoup-

la již do své druhé poloviny, 
avšak neporazitelnost Přeštic 
trvá dále. Po jasné výhře 7:2 
nad outsiderem soutěže přišlo 
nečekané klopýtnutí s dalším 
týmem spodní části tabulky, 
kde tým z Přeštic bral bod za 
remízu 3:3. Prozatím nejtěžší 
zápas sezóny přišel následu-
jící kolo, kdy tým vybojoval 
v posledních minutách výhru 
3:2 nad nepříjemným soupeřem 
ze Zruče. Po dvou produktivně 
slabších zápasech si přeštický 
výběr otevřel střelnici v zápa-
se proti Forsee Plzeň a dokrá-
čel pro výhru 8:1. Po zaváhání 
ostatních soupeřů je přeštický 
tým 5 kol před koncem soutěže 
na prvním místě s náskokem 13 

bodů. Na dominanci poukazují 
také individuální statistiky, kdy 
Jan Horák stále patří mezi tro-
jici nejproduktivnějších hráčů 
soutěže a Jakub Kuneš se pyš-
ní nejlepší úspěšností zákroků 
mezi všemi brankáři organiza-
ce BLMF.

B-tým odehrál velmi dobré 
dva zápasy v rámci Regionál-
ní ligy, kdy se herně vyrovnal 
jednomu z favoritů tabulky, 
avšak chyby v obraně soupeř 
bezezbytku využil a přeštický 
tým odešel poražen poměrem 
3:7. Druhý zápas rezerva Přeš-
tic vybojovala poměrem 3:1 
a mohla tak po odmlce slavit 
zisk tří bodů.

František Švihla                                                                                              
TJ Sokol Přeštice

Zlatá medaile
Halový turnaj v Nýrsku

Dne 10. února se mladší žáci 
„A“ zúčastnili halového turna-
je za přítomnosti osmi týmů. 
Byli jsme rozlosováni do sku-
piny B: FK Okula Nýrsko 05, 
TJ Přeštice, SK Klatovy 05 
a FK Horšovský Týn.
Nýrsko 05 – Přeštice 1:2 (Čon-
ka, Němec).
Přeštice – Horšovský Týn 4:2 
(Kříž 2, Němec 2).
Přeštice – Klatovy 05 3:1 (Ně-
mec, Bezděk, Kříž).

Semifinále:
Nýrsko 06 – Přeštice 1:4 (Ně-
mec, Kříž, Čonka 2).

A jelikož Klatovy 05 porazi-
ly ze druhé skupiny „A“ Kla-

tovy 06, kluci už věděli, kdo je 
čeká!!!

Finále:
Ve vyhroceném zápase plném 

soubojů o míč a o každý centi-

metr hřiště kluci zaslouženě 

vyhráli góly Vítka Němce 

a Ondry Havíře.

Pořadí:
1. TJ Přeštice
2. SK Klatovy 05

3. SK Klatovy

Nejlepší hráč celého turnaje 

Vítek Němec.
Miroslav Kříž

trenér

Další medaile, máme stříbro
Nedělní halový turnaj
v Chebu

Mladší žáci „A“
Po sobotním vítězném tažení 

v Nýrsku jsme se v neděli  
11. února zúčastnili dalšího 
halového turnaje, a to v Che-
bu, za přítomnosti těchto klu-
bů: Košutka Plzeň, FK Hvězda 
Cheb, TJ Jiskra Aš, FC Cheb, 
FK Skalná, SK Petřín Plzeň 
a TJ Přeštice.

Hrálo se každý s každým 
a na úvod jako první zápas 
celého turnaje jsme narazi-
li na Košutku Plzeň. I když 
jsme byli lepším týmem, pro-
hráli jsme smolně 1:2 (Vítek 
Němec). Po tom, co jsme si 
v šatně řekli chyby z první-
ho utkání, začali kluci plnit 
to, co se od nich očekává! 
A začala šňůra neporazitel-
nosti.
FK Hvězda Cheb – Přeštice 0:4 
(Adam Zub 3, Ondra Havíř).
TJ Aš – Přeštice 1:4 (Vítek Ně-
mec 2, Jeňa Kříž, Adam Čonka).
FC Cheb – Přeštice 1:3 (Jeňa Kříž, 
Adam Čonka, Vítek Němec).

SK Skalná – Přeštice 0:5 
(Adam Čonka 2, Adam Zub, 
Jeňa Kříž, Tomáš Hrdlička).
Zápas s SK Petřín Plzeň 05 
(výběr hráčů) ligový tým:

To, co předváděli kluci z Pet-
řína, bylo něco neuvěřitelného. 
Každému soupeři sázeli o 5, 
6 branek víc a nedostali ani 
jeden gól.

Co ale dokázali všichni hrá-
či z Přeštic v zápase proti nim 
bylo ještě neuvěřitelnější! 
Podali famózní super výkon, 
k ničemu je nepustili a rozstří-
leli Petřín 4:1 (Adam Čonka 3, 
Jeňa Kříž).

A jelikož v tabulce měli první 
tři kluby shodný počet bodů 
(15), rozhodoval součet více 
střelených branek.

Pořadí:
1. Petřín Plzeň 05
2. TJ Přeštice
3. Košutka Plzeň

Děkujeme všem klukům za 
neuvěřitelný výkon!

Miroslav Kříž
trenér


