
Když jsme 
si domlou-
vali schůz-
ku, nechtěla 
jste se sejít 
v hospodě. 
Nesmíte?

Vyloženě to zakázané 
nemám, ale naši by z toho 

nebyli nadšení. Jejich hlavní 
přání je, abych byla doma.
Takže ve srovnání 

s kamarádkami a kama-
rády to máte kompliko-
vanější?

To určitě ano. Nehledě na to, 
kolik nám je let. Věk nehraje roli.
Jak dlouho rodičům 

takový přístup vydrží, 
dokud se nevdáte?

To bude ještě dlouho trvat 
(smích). Nemáme to vyloženě 
zakázané, ale také by neradi 
viděli, kdybychom se s někým 
stýkali.
Že byste s někým cho-

dila? To nesmíte?
Vůbec.
To je vietnamská výcho-

va?
Přesně tak.

O Češích vietnamského 
původu se říká, že jsou 
jako banán. Zvenku žlu-
tí, uvnitř bílí. Jak jste na 
tom vy?

Já jsem typický banán. Když 
jsem vyrůstala ve Skočicích 
a v Přešticích, tak jsem neměla 
žádné vietnamské kamarády. 
Nestýkala jsem se s Vietnam-
ci. Teprve v Plzni na gymnáziu 

jsem se setkala s vietnamský-
mi dětmi, které ale byly mno-
hem vietnamštější, než jsem 
já. Ony se mezi sebou bavily 
vietnamsky, což mi připada-
lo hrozně zvláštní, protože se 
sestrou si povídám česky.
Vietnamsky umíte dob-

ře?
Umím, ale mohlo by to být 

lepší. Česky lépe.
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Na Jordáně

Kino hlásí vyprodáno

„Už v létě jsem slíbila, že se 
pokusím rozšířit provoz kina 
a hrát filmové novinky téměř 
v premiéře, podařilo se,“ říká 
spokojeně ředitelka Kulturního 
a komunitního centra Martina 
Míšková. Souvisí to i s tím, 
že už třináct let spolupracuje 
s Mezinárodním dětským fil-
movým festivalem Juniorfest 
a tak trochu „záviděla“ třeba 
Dobřanům, že mohou díky 
plné digitalizaci kina promítat 
žhavé filmové novinky nejen 
na festivalu, ale celý rok. Při-

tom kino v Přešticích oficiálně 
zavřelo v roce 2008. „S tím 
jsem se odmítla smířit,“ dodá-
vá Míšková, která na podzim 
zakoupila zařízení Digital 
Cinema Package.

Systém funguje tak, že distri-
butor pošle poštou pevný disk 
s filmem a jeho obsah zašifru-
je. Kino může film promítat 
v okamžiku, kdy e-mailem 
dostane klíč, který „odemkne“ 
film až v daný den, hodinu 
a na určenou dobu. Je to ele-
gantní řešení, protože digi-

talizace kina by stála přes tři 
miliony korun. Doposud kino 
promítalo pouze filmy, které 
distributoři převedli na DVD, 
a to obvykle s nejméně půlroč-
ním zpožděním po premiéře. 
„Licence na novou technolo-
gii nás stála necelých čtyřicet 
tisíc, takže stokrát méně než 
digitalizace,“ říká ředitelka 
Kulturního a komunitního 
centra.

Od ledna už diváci vidě-
li filmy Manžel na hodinu, 
Sněhová královna, Všechno 

nebo nic a Lichožrouti. Abso-
lutního úspěchu ale dosáhla 
pohádka Anděl Páně 2, která 
se také stala nejnavštěvova-
nějším českým filmem od 
roku 1990. 25. března je na 
programu film Pohádky pro 
Emu (17.00 hodin) a opět fil-
mová novinka Miluji tě mod-
ře (19.00 hodin).

Ředitelka Míšková opět 
plánuje na poslední srpnový 
týden letní kino, které mělo 
vloni mimořádný úspěch. 
V říjnu pak chystá týden fil-

mů z české pokladnice, tzv. 
nejúspěšnější filmové trhá-
ky. V listopadu čeká Přeštice 
Mezinárodní filmový festival 
Juniorfest. Před projekcemi je 
otevřený bar s občerstvením, 
nový stroj na popcorn, ale 
hlavně je v plánu rekonstruk-
ce posuvného hlediště. „Dou-
fám, že by se to mohlo podařit 
v příštím roce, aby měli diváci 
pohodlí,“ uzavírá plány ředi-
telka Kulturního a komunitní-
ho centra Martina Míšková.

(red)

Přeštické kino začalo promítat horké novinky. Od začátku roku mohli diváci vidět několik filmů v podstatě v den pre- 
miéry, a to díky nové technologii, kterou zakoupilo Kulturní a komunitní centrum. Na pohádku Anděl Páně musela dokonce 
ředitelka přidat jednu večerní projekci navíc, aby se všichni zájemci vešli. Navíc vstupenky jsou levnější než v plzeňských 
multikinech.

Zaplatili jste 
místní poplatek 
za svoz odpadu 

na rok 2017?

Ne? 
Tak to

napravte! 

V březnu budeme 
ještě shovívaví.

Hrozí navýšení 
až na 

trojnásobek!

Milí čtenáři,
už i led na KČT téměř zmizel 

a jaro se nezadržitelně blíží. 
Milovníci zimních sportů si 
snad přišli na své, a ti, kteří 
zimní počasí úplně nemusí, se 
snad dočkali toho teplejšího ve 
zdraví.

Když jsem si přečetl v minu-
lém vydání těchto novin článek 
zastupitele Ing. Petra Walty, 
dlouho jsem přemýšlel o svém 
vyjádření. Rozmyslel jsem si 
to však. Důvodů k tomuto roz-
hodnutí mám několik. Předně 
považuji čas na vysvětlování 
zákonných postupů při schva-
lování všech zmíněných kro-
ků panu kolegovi za naprosto 
ztracený. Po více než polovině 
funkčního období by už měl 
vědět, že rozhodování v muni-
cipalitě probíhá v kolektivním 
orgánu. Nebudu hodnotit ani 
komentovat urážky, které byly 
namířeny nejen na mne, ale 
i na lidi, se kterými se pan kole-
ga dosud nikdy nesetkal. A dle 
jejich vyjádření to nenechají jen 
tak být. Zájem o tuto investici 
ze strany pana zastupitele vůbec 
nespočívá ve snaze ji zrealizo-
vat v co nejlepších paramet-
rech, ale využít ji pouze pro své 
zviditelnění a použít při tom 
dohady, nepravdy, lži i urážky. 
Tak snad v tomto případě bylo 
dosaženo cíle a zbyla i trocha 
energie zabývat se věcmi pro 
město užitečnými a žádoucí-
mi. A že takových věcí je, to 
mi věřte! Velice mne mrzí, že 
stále někteří kolegové necí-
tí zodpovědnost za podporu, 
která se jim dostala při komu-
nálních volbách a nepřiloží 
ruku k dílu. To byla a stále je 
představa jejich voličů o jejich 
poslání. A je přece jedno, zda 
jsou v koalici či opozici. Nebo 
se pletu? Připouštím. Asi už 
začala volební kampaň.

Nebudu už dále psát o mrzu-
tých věcech, protože se ani já 
za mrzouta nepovažuji. Dovo-
lím si vás pozvat na zasedání 
zastupitelstva, které bude 9. 3.  
2017 výjimečně ve škole Na 
Jordáně. Kromě mnoha zajíma-
vých bodů bude zařazen i ten, 
který bude obsahovat prezen-
taci studie aquaparku. Tu nám 
představí její spoluautor Ing. 
arch. Lejsek a dozvíte se, jaké 
by mohly být jeho parametry, 
vzhled, umístění i ekonomic-
ká náročnost. V této době je 
kompletní materiál zveřejněn 
na městských webových strán-
kách. Přivítáme, rozvine-li se 
i k tomuto tématu široká disku-
se. Rádi bychom udělali maxi-
mum pro to, aby se naši občané 
dočkali zařízení, které je zmi-
ňováno již po generace.

S přáním krásných jarních 
dnů.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

Před půlnocí se tanečníci na Reprezentačním plese města Přeštice pěkně rozehřáli. Měli už za sebou sambu, kterou v lehkém duchu 
vyučoval Marek Dědík, partner Olgy Šípkové. Tento pár byl ozdobou plesu a mistryni světa v aerobiku se v sokolovně natolik zalíbilo, 
že na plese zůstala ještě dlouho po svém vystoupení.  Diváci tleskali i barmanské show a imitátorovi Vladimíru Hronovi, který po 
půlnoci jen překvapoval. K příjemné atmosféře přispěl skvělý servis na baru, kde nikdo nemusel čekat ve frontě a především stále 
lepší kapela Simply Cover band v čele s přeštickým učitelem hudby Dušanem Radou. Všem účastníkům děkuje organizátor plesu měs-
to Přeštice a Kulturní a komunitní centrum. Příští rok se opět těšíme na shledanou!                              Text (red), foto Milan Janoch



Dokončení ze str. 1
Ve Vietnamu jste byla?
Třikrát a plánuju jet ješ-

tě tohle léto, než nastoupím 
na vysokou školu. Mám tam 
celou rodinu.
Čili babičky a dědečky 

jste viděla třikrát v životě?
Přesně tak. Naši tam občas 

jezdí, když jsou nějaké svátky. 
Teď už tam ale dva roky nikdo 
z nás nebyl. 
A platí pořád, že lidé, 

kteří pracují tady, posí-
lají svým příbuzným pe-
níze?

Platí to pořád. Posílají peníze 
prarodičům. To je u Vietnamců 
normální. Někdo posílá peníze 
i dalším příbuzným, to my ne. 
Ale zásada je, že děti pomáhají 
svým starým rodičům.

Máte doma oltář?
Máme.
Vaši rodiče pocházejí 

ze severního Vietnamu, 
tam buddhismus nebyl 
příliš rozšířený...

To ne, ale oltář je o uctívání 
předků.
Jak jste doma oslavili 

rok Kohouta?
Spoustou jídla a červenými 

obálkami s penězi. Měli jsme 
pochoutky, které se běžně 
nevaří, protože je to náročněj-
ší. Třeba sladkou rýži.
Umíte vařit rýži?
Jo, tu umím. Jinak moc ne.
A už jste ji dneska 

měla?
Dneska ještě ne, ale budu ji 

mít, až přijdu domů.
Máte velkou spotřebu?
U nás jede rýžovar každý 

den.
Co dělali vaši rodiče ve 

Vietnamu?
Naši skončili střední školu 

a odjeli na Slovensko někam ke 
Komárnu. Táta se naučil celkem 
dobře slovensky a mamka se 
učila jen to, co slyšela. Tady se 
seznámili, vzali a přestěhovali 
se sem. Šli s nějakými kamará-
dy, nejdříve žili v Ostravě, tam 
dělali v nějaké fabrice.
Pak tady otevřeli ob-

chod?
Nejdříve ještě jezdili na trhy. 

Já jsem se shodou okolnos-
tí narodila, když byla pouť 
v Klatovech. Máma ještě 
ráno prodávala a večer jela do 
porodnice.
A druhý den šla už 

s vámi zase na tržnici?
No to úplně asi ještě ne 

(smích), ale nedivila bych se 
tomu.
Proč teď zavřeli obchod 

(bývalá prodejna látek)?
Už delší dobu neprospero-

val. Lidi tam přestávali chodit. 
Nájem už byl vysoký, tak to 
zavřeli.
Vy jste v tom krámku 

nepracovala?
Chodila jsem pomáhat, ale ne 

že bych tam byla celý týden. 
Když rodiče odjeli do Viet-
namu a já měla prázdniny, tak 
jsem občas pomáhala.

Co ještě obnáší to, že 
se cítíte jako ten pověst-
ný banán?

Třeba ve Vietnamu je na mně 
vidět, že jsem tam nevyrůstala. 
Mám špatný přízvuk, prý také 
mluvím strašně pomalu. Nebo 

jak sedím u stolu, jak si nabí-
rám jídlo do talíře. Je to prostě 
poznat, že nejsem Vietnamka 
jako Vietnamka.
S mladší sestrou mluví-

te vietnamsky?
Ne, s tou mluvím česky. Já 

vietnamsky mluvím jen s rodi-
či a s tetou a strejdou.
Znáte tady další viet-

namské rodiny?
Naši se s nimi znají, já když 

je potkám, tak je pozdravím.

Česky?
To ne, to by bylo neslušné, 

kdybych začala mluvit česky. 
Mně třeba na vietnamské kul-
tuře vadí, že upřednostní vše-
chno, jen aby rodina měla dob-
rý status, dobrou pověst. Jde 
jim víc o to, co si myslí ostatní, 
než o to, co se opravdu děje.
A vaši vám dohodí že-

nicha?
Tohle je úplně tabu téma, to 

se vůbec neřeší. Někdo občas 
nadhodí, že kdybychom žili ve 
Vietnamu, tak už dávno máme 
manžela. Tyhle řeči ale nakonec 
utne táta, že to nebude rozebírat. 
Jsou ale vietnamské rodiny, kte-
ré k tomu přistupují liberálně.
Vy jste vyrůstala ve 

Skočicích a v Přešti-
cích, vaši byli většinou 
v práci, hlídala vás paní 
Jarolímová (skočická 
kronikářka – pozn. red.). 
Všechny?

Hlavně mě. Když jsem se 
narodila a babi, teda paní Jaro-
límová, dělala ve škole školni-
ci. Tam se poznala s našimi.
Čili máte skočický pří-

zvuk? 
Ano (smích).

Proč vás zaujala korej-
ština?

Zajímám se o korejskou pop 
kulturu. Když jsem byla malá, 

tak starší sestra poslouchala 
korejský pop. Já jsem dělala 
to samé co ona, začala jsem 
to poslouchat a hrozně se mi 
to líbilo. Zpívat korejsky jsem 
začala až ve čtrnácti. 
Vy jste zpěvák samouk. 

Jak je možné, že jste 
vyhrála soutěž? 

Asi mám štěstí (smích).  
Zpočátku jsem zpívala jen 
korejsky a anglicky, ale jak 
jsem začala zpívat s Jelenem, 

tak jsem zjistila, že zpívat čes-
ky je těžká věc. V angličtině 
i korejštině si můžete hrát se 
samohláskami, ani je nemusí-
te vyslovit precizně. V češti-
ně to působí zvláštně, hrát si 
se samohláskami. Česky jsem 
sama od sebe nezpívala. 
Jak jste se dostala ke 

skupině Jelen?
Moje nejlepší kamarádka 

z gymplu Marie Čejnová záro-
veň studuje konzervatoř. Hraje 
na akordeon a natočily jsme spo-
lu video do internetové korejské 
soutěže, kde jsme skončily třetí. 
A to se přes Marušku a její akor-
deon dostalo k akordeonistovi 
v Jelenu. Viděl video a kontak-
toval nás s tím, že hledají hosty 
na desku.
Teď jezdíte s kapelou 

na koncerty, ale zpíváte 
vlastně jen dvě písně.

Takhle to zní divně. Ale 
v kapele je parádní atmosféra. 
Je to jako na výletě s kamarády. 
Mě to emocionální naplňuje, 
jsem šťastná, když mohu stát na 
pódiu. Do té doby jsem zpívala 
sama. Tohle má úplně jiný roz-
měr, když má člověk možnost tu 
atmosféru na podiu s někým sdí-
let. Na Jeleny chodí tisíce lidí.
Co tomu říkají vaši?
Je to hezké, ale měla bych 

se raději učit (smích). Ne, byli 
se podívat na koncertu a líbí 
se jim to. Ale nechtějí, abych 

upřednostnila hudbu před aka-
demickým úspěchem.

Teď se chystáte studo-
vat humanitní vědy?  To 
vám rodiče schválili?

Do matematiky mě nemůžou 
nutit, pro to nejsem zrozená. 
Všechen talent pobrala star-
ší sestra. Mě baví humanitní 
vědy, a jestli se tím uživím, 
to teprve uvidím. Pravda ale 
je, že pro Vietnamce jsou ty 
správné školy medicína, práva 
a ekonomie.
Podala jste si tři při-

hlášky na univerzitu do 
Německa a dvě do Čes-
ka. Proč?

Poslední dva roky jsem byla 
celé léto v Německu na stipen-
dijních programech. Cítím se 
tam dobře, panuje tam kosmo-
politnější atmosféra. Němčina 
se mi líbí a mám tam spoustu 
kamarádů. 
S příběhem o nuceně 

nasazené ženě z Přeš-
tic jste vyhrála česko- 
-německou soutěž. To 
byl váš nápad? 

Ne, to byla iniciativa jednoho 
učitele z gymnázia. Myslím, 
že jste o něm slyšel, Antonín 
Kolář. To byla ta kauza, jak 
prvního září přišel v syrském 
oblečení.

Předpokládám, že z Přeš- 
tic zmizíte, že tady nebu-
dete žít? 

Vypadá to tak.  
A vaši se vrátí do Viet-

namu?
Myslím si, že to i plánují. Ale 

až budeme mít práci a vlastní 
život.
O Vietnamcích se ví, 

že jsou pracovití, mla-
dí studují, jsou úspěšní. 
Ale přece musí existovat 
i neúspěšní Vietnamci?

Tak asi jsou. Znám Viet-
namce, kteří byli na gymplu 
a nedodělali maturitu nebo se 
na to vykašlali a šli pracovat. 
Ale znám asi jen dva.
To by znamenalo, že 

by Vietnamci měli lepší 
geny, což je ale nesmysl.

Já myslím, že je to spíše 
o disciplíně. Sice to občas při-
náší dost stresu, ale potom se 
to vyplatí. Když je dítě vycho-
vané volnější rukou, tak ho nic 
nenutí, aby ze sebe dostalo to 
nejlepší. Občas si říkám, že by 
to nemuselo být úplně takhle, 
ale přináší to ovoce.
Díváte se na vietnam-

skou televizi?
Když se naši dívají na zprá-

vy, tak občas.
Co se teď děje ve Viet-

namu?
Zrovna jsem viděla, že Aus-

trálie zakázala dovoz krevet 
z Vietnamu. Jinak ale ekono-
mickým tématům vůbec nero-
zumím. Vietnamské noviny 
nečtu. 
Asijská jména mají 

často nějaký význam, 
má vaše jméno nějaký 
význam?

Nemyslím si. Našim se pro-
stě líbilo.
A proč vám dali jméno 

Kristýna?
Protože nejlepší kamarád-

ka starší sestry byla Kristýna. 
Ale vůbec nevím, kdo to je 
(smích).

Ľubomír Smatana
autor je reportér 
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Jsem typický banán, zvenku... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
LEDEN 2017 
Tel. 725 726 549

Banánové děti 
se skočickým přízvukem

Rýže každý den

Pomocí MKDS v Přeš-
ticích zjištěny důkazní 
prostředky proti pacha-
telům trestného činu 
krádeže a výtržnictví

Dne 5. 1. 2017 v nočních 
hodinách došlo na veřejném 
prostranství města Přeštice 
k fyzickému napadení a okra-
dení třiapadesátiletého muže 
z Přeštic ze strany dvou mla-
díků. Pomocí MKDS v Přešti-
cích policisté společně se stráž-
níky ustanovili oba podezřelé, 
jednalo se o devatenáctiletého 
mladíka z Chlumčan a čtyři-
advacetiletého z Chotěšova, 
kteří se nyní zdržují na ubytov-
ně v Přešticích. Oba výtečníky 
vyšetřuje policie pro podezře-
ní ze spáchání trestných činů 
„Krádeže“ a „Výtržnictví“.
Nález kadáveru psa 

v igelitové tašce na lou-
ce za Přešticemi

Dne 29. 1. 2017 v odpoled-
ních hodinách byl hlídce MP 
oznámen nález mrtvého psa na 
louce za Přešticemi. Strážníky 
na místě nalezen ve značném 
stádiu rozkladu kadáver malé 
rasy psa v potrhané igelito-
vé tašce. Z důvodu podezření 
ze spáchání přestupku podle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání byla na místo přivolána 
hlídka policie, které byla věc 
předána k dalšímu šetření.
Přeštice – šetření Čes-

kého statistického úřadu 
v domácnostech

V době od 4. 2. do 28. 5. 
2017 bude provádět Český 
statistický úřad šetření o život-
ních podmínkách v domácnos-
tech na území města Přeštice. 
Smyslem tohoto zjišťování je 
získávat dlouhodobě srovna-
telné údaje o sociální a eko-
nomické situaci v celkem  
32 evropských zemích a zís-
kání dat pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudo-
by. Do šetření byly zahrnuty 
domácnosti na základě náhod-
ného výběru počítačem, které 
mají ve vybraném bytě obvyk-
lé bydliště. Pracovníci ČSÚ 
se budou prokazovat průka-
zem tazatele a příslušným 
pověřením, které je ve spo-
jení s občanským průkazem 
opravňuje k provedení šetře-
ní. Občané, nechte si vždy od 
těchto pracovníků předložit 
uvedené doklady!!! Pokud si 
i přesto nebudete jisti, že se 
jedná o pracovníky statistické-
ho úřadu, a aby bylo zamezeno 
případnému zneužití kriminál-
ními živly, nevpouštějte je do 
bytu či domu a obracejte se na 

ČSÚ – tel. číslo 377 612 272, 
mob. 731 439 313 nebo přímo 
na městskou policii – mob. 
725 726 549 či na tísňovou 
linku Policie ČR – tel. 158.
Přeštice – značení 

jízdních kol a kompen-
začních pomůcek proti 
krádeži prostřednictvím 
syntetické DNA

V druhé polovině roku 2016 
byl realizován pro občany 
z Přeštic a okolních obcí pro-
jekt FORENZNÍ IDENTIFI- 
KAČNÍ ZNAČENÍ JÍZD- 
NÍCH KOL A KOMPENZAČ- 
NÍCH POMŮCEK PRO-
STŘEDNICTVÍM SYNTE- 
TICKÉ DNA. Jedná se 
o novou metodu ochrany 
majetku, především s pre-
ventivním účinkem. Vše- 
chna takto označená jízdní kola 
byla vybavena samolepkami, 
které varují pachatele, že jízd-
ní kolo je speciálně označeno 
a že může být snadno identi-
fikováno městskou policií či 
Policií ČR. V kombinaci s dal-
šími způsoby ochrany – jako 
je evidence jízdního kola dle 
jeho typu, barvy, čísla rámu, 
vybavení, fotografie, v lokál-
ním registru Městské policie 
Přeštice i národním registru 
REFIZ – pomůže toto značení 
odradit pachatele od úmyslu 
spáchat trestný čin, nebo jej 
usvědčit z jeho spáchání. Lze 
snadno dokázat, že jde o věc 
pocházející z trestné činnosti, 
tudíž je mnohem těžší ji pro-
dat a zpeněžit. Dalšími výho-
dami, pokud není pachatel od 
krádeže odrazen, jsou usnad-
nění policejního pátrání, iden-
tifikace dané věci, prokázání 
majitele a vrácení odcizeného 
majetku. Metoda forenzní-
ho identifikačního značení se 
vyznačuje vysokou odolností 
vůči vnějším vlivům a dlou-
hou životností. Proces označe-
ní jednoho jízdního kola trval 
strážníkům z Přeštic zhruba 
15 minut. Syntetická DNA 
je složena z nosného média 
a emulze. V té jsou obsaženy 
mikrotečky nesoucí unikátní 
kód, který je obsažen i v nos-
ném médiu. Tudíž pokud by se 
případnému pachateli podařilo 
mikrotečku nalézt a dokonce 
odstranit, informace o majiteli 
je na daném předmětu stále. 
Po cca 20 minutách po apli-
kaci je značení zaschlé a mění 
se v neprůhlednou a neodstra-
nitelnou vrstvu. Po dalších  
24 hodinách je maximálně 
vytvrzené a stává se pouhým 
okem neviditelným.

Město Přeštice získalo dotaci 
39 tisíc korun z Programu pre-
vence kriminality na rok 2016 
vyhlášeného Ministerstvem 
vnitra ČR. Náklady pokrylo 
z 84 procent, zbylé prostřed-
ky poskytlo město. Značení 
jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek bylo pro občany 
ZDARMA. Strážníci označi-
li 139 jízdních kol a 4 kom-
penzační pomůcky v celkové 
hodnotě 2 888 577 Kč. Jelikož 
dosud nebyla spotřebována 
všechna značící látka, bude 
městská policie pokračovat ve 
značení jízdních kol a invalid-
ních vozíků i v měsících bře-
zen a duben 2017.

Pokračování na str. 9

Zjištěn pachatel poškození 
výlohy prodejny kol a výtržnic-
tví v ulici Nepomucká v Přeš-
ticích.

Jízda s Jelenem

Na studia za kopečky



BLAHOPŘÁNÍ K 90. NAROZENINÁM

PODĚKOVÁNÍ

ZLATÁ SVATBA

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ (únor)

82 let 
Blažena BOUŘILOVÁ

Růžena VLČKOVÁ

81 let 
Oldřich PLUHAŘ

Ivo MRSKOŠ

87 let 
Marie PETRÁŠOVÁ

(Zastávka)

Josef KALČÍK

83 let 
Karel KLIČKA

Danuše BRABCOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Jiřina MAŇASOVÁ 
pan Jaroslav HOLÝ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

2. polovina ledna
a 1. polovina února

88 let 
Marie BOUŘILOVÁ 

(Žerovice)

Jaroslav BĚL (Skočice)

ÚMRTÍ (leden)

Jan HRUBÝ
Miloslav MORGENŠTEIN
Jaroslav KOUBA
Milan ĎÜDI
Libuše SOUKUPOVÁ
Božena HRUBÁ
Jiřina MAŠKOVÁ
Tomáš LÖFFELMANN
Milan SNOPEK
Marie BENEŠOVÁ
Marcela MUKNŠNÁBLOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1925) 
(1938)
(1927)
(1953)
(1926)
(1926)
(1933)
(1938)
(1939)
(1937)
(1943)
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VZPOMÍNKA

DIAMANTOVÁ SVATBA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Marie MERTLOVÁ
pan Václav SKÁLA
paní Jiřina HRUBÁ

(Žerovice)

Paní Jiřina Kašparová 

oslavila své krásné kulaté 90. narozeniny dne 12. února v plné 
svěžesti, což nejlépe dokazuje tím, že stále s radostí chodí pra-
covat – stará se o místní veřejné záchodky. Celý svůj život žije 
v Přešticích a v současné době se raduje ze svých 2 pravnoučků. 
Vážená paní Kašparová, přejeme Vám do dalších let hlavně pev-
né zdraví, hodně klidu, radosti, štěstí a dobré pohody po boku 
Vaší milující rodiny.

Dne 4. února tomu bylo již 50 let, kdy si v Přešticích řekli své 
„ANO“ manželé 

Josef a Alena Langovi.
Do dalších let hlavně zdraví, štěstí a lásku přeje celá rodina.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Všem příznivcům národní házené s vel-
kým zármutkem oznamujeme, že nás po 
těžké nemoci v pouhých 51 letech na-
vždy opustil výborný člověk, vynikající 
prvoligový hráč národní házené, mno-
honásobný reprezentant Čech, legenda 
tohoto českého sportu, mistr národní 
házené, pan 

Pavel Ausberger.
S národní házenou začínal v Přešticích, 

kde získával své první hráčské zkušenos-
ti pod vedením svého táty. Díky svým 
výkonům a výborné hře již v sedmnácti 
letech startoval v družstvu mužů a s tím-
to celkem se také v končící „zlaté pětilet-
ce přeštické házené“ stal držitelem titulu 
Mistr republiky.

Rodinný život jej zavál do Prahy, kde 
z nabídky snad všech pražských celků 

zakotvil v oddíle TJ Avia Čakovice. Zde se, i přes svůj mladý 
věk, ihned stal vůdčí osobností družstva mužů. S Pavlem jako 
„lídrem“ to od nižších soutěží přes druhou ligu Čakovice dotáhly 
až do I. ligy a k zisku mistrovského titulu (2003). Třetí mistrov-
ský titul získal Pavel v Krčíně (2007), kde hostoval. To již byl 
Pavel několik let stálou oporou reprezentace Čech a pravidelně 
se umisťoval na předních příčkách ankety o nejlepšího národní-
ho házenkáře roku. A velice zaslouženě v roce 1999 tento titul 
také získal, když předtím to bylo několikrát druhé a třetí mís-
to. Byl skutečnou hráčskou a následně i trenérskou osobností. 
V letech 2006-2013 vedl v trenérské dvojici s Tomášem Krejčou 
družstvo mužů Čech a v těchto prestižních utkáních šestkrát zví-
tězili a pouze dvakrát okusili hořkost těsné porážky. Po celou 
dobu svého sportovního působení se nesmazatelně zapisoval do 
historie národní házené. Všichni, kteří jsme ho znali, určitě neza-
pomeneme na jeho charakteristickou „vykláněčku“ a další finty, 
kterými přehrával obrany soupeřů.

Na Pavla je nutné vzpomínat především jako na člověka. V mlá-
dí se z velkého hravého upřímného dítěte stal člověk, ochotný 
kdykoliv upřednostnit potřeby ostatních před svými zájmy, aby 
posléze byl člověkem zodpovědným, ochotným kdykoli komu-
koli pomoci. Byl skvělý kamarád, parťák, vždy pozitivně naladě-
ný, prostě člověk do nepohody.

Budeš nám, Pavle, hodně chybět.
Čest Tvé památce!

Vzpomínají národní házenkáři a jejich příznivci z Přeštic.

Oznamujeme všem známým a přátelům, že dne 10. února 2017 
uplynul 2. 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.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Ing. Václavu Zacpa-
lovi z Tachova za upřímnou vzpomínku na mého bratra, pana

Jana Königsmarka
u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin. Na jedné straně 

pozůstalé potěší vzpomínka od někoho, o jehož existenci téměř 
nevěděli, na straně druhé však zamrzí, že mnozí bývalí spolu-
pracovníci a kamarádi si ani při tak významném životním výročí 
nevzpomněli. Bohužel to tak v životě chodí – sejde z očí, sejde 
z mysli...                                                             Marie Křenková

Jsou tu šašci, kašpaři, 
masopust se vydaří…

Tak zní jedno z lidových říka-
del. I letos jsme se připravovali 
na masopustní průvod a karne-
val v MŠ Dnešice. Tvořili jsme 
s dětmi masky šašků a klaunů. 
Vyráběli jsme chrastící hudeb-
ní nástroje z roliček a hrachu, 
vytvářeli koblížky z vlny. Děti 
si samy vyrobily nevšední 
chuťovky z piškotů, kukuřič-
ných křupek a gumových bon-
bónů jako karnevalové občer-
stvení. V rámci vzdělávacího 
projektu obnovování staro-
českých tradic v obci si děti 
připravily společně s ro-diči 
masku na vystoupení. O tradi-

ci masopustu a jiných zvycích 
se dozvěděli i ti nejmladší ze 
třídy. Ve spolupráci s obecním 
úřadem a za podpory rozhlasu 
se masopustní průvod vydal 
na náves. Děti všem zatančily 
a zazpívaly. Nejvíce se však 
těšily na sladkou odměnu, 
kterou upekly společně s paní 
kuchařkou – masopustní kob-
lížky. Úsměvem a dobrou nála-
dou jsme všichni přispěli jinak 
všednímu odpoledni. Všichni 
se těšíme na příští masopustní 
průvod.

Za kolektiv MŠ Dnešice
ředitelka J. Soukupová

V plné svěžesti oslavili 60 let společného života manželé 
Jiří a Anna Kutkovi.

K diamantové svatbě a do dalšího společného života přejeme 
mnoho zdraví, štěstí, lásky a vzájemné podpory. Dcera Věra 
a vnučky Mirka a Jana Štychovi.

Oznámení o vyložení 
obnoveného katastrálního 
operátu k nahlédnutí veřejnosti

Městský úřad Přeštice na 
základě oznámení Katastrál-
ního úřadu pro Plzeňský kraj, 
katastrální pracoviště Plzeň- 
-jih, oznamuje občanům, že 
v budově Městského úřadu 
Přeštice v budově v Husově 
ulici, bude vyložen k veřejné-
mu nahlédnutí katastrální ope-
rát obnovený přepracováním 
na digitální katastrální mapu 
v katastrálním území Přeštice 
obce Přeštice.

Ve dnech 8. 3. 2017 až  
10. 3. 2017 bude zmiňova-
ný operát vyložen v místnosti  
č. 204 v 1. patře a od 13. 3. 2017 
do 21. 3. 2017 v přízemí na pra-
covišti územního plánování.

Ve dnech 8. 3. 2017 až 10. 
3. 2017 budou veřejnému 

nahlédnutí přítomni zaměst-
nanci katastrálního úřa-
du, v ostatních dnech bude 
požadované údaje poskytovat 
zaměstnanec MěÚ Přeštice, 
odboru územního plánování, 
v pondělí a středu 9.00-12.00 
hod. a 13.00-17.00 hod., ostat-
ní dny od 9.00 do 12.00 hod. 
a od 13.00 do 15.00 hodin.

Bližší informace o termí-
nech vyložení katastrálního 
operátu získáte na pracovišti 
územního plánování: Denisa 
Hocmannová, referent odboru 
výstavby a územního pláno-
vání, Městský úřad Přeštice, 
Husova 465, 334 01 Přeštice, 
telefon 379 304 549, e-mail: 
hocmannova@prestice-mes-
to.cz
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
Přízemí:
Zachráněné panenky Jarmily Strakové
Retro panenky z druhé poloviny 20. století
Podkroví:
I rodiče byli kdysi dětmi – Autíčka Jirky Beneše

4. 3. SO: JANOVICE – 
ČERNÉ KRÁVY
Vlakem z Přeštic 8.43 do Jano-
vic. Zpět z Neznašov 16.22 
do Klatov, z Klatov 16.46 do 
Přeštic.
TRASA: Janovice – Klenová 
– Javor – Lehom – Loučany 
– Horní Lhota – Černé Krávy 
– Neznašovy.
(14 km vede M. Šetková)
11. 3. SO: PŘES SVRČO-
VEC
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Dehtína, zpět z Klatov 14.46 
do Přeštic.
TRASA: Dehtín – za Dolany – 
Svrčovec – Andělice – Dupan-
da – Tajanov – Klatovy.
(12 km vede F. Vokáč)
18. 3. SO: ČERNICE – 
RADOBYČICE
Vlakem z Přeštic 9.14 do 
Plzně zastávky. Od zimního 
stadionu trolejbus č. 13 do 
Černic. Zpět z Plzně 15.02 do 
Přeštic.
TRASA: Plzeň – Černice – 
Valík – Radobyčice – Hradiště 
(hospoda) – při řece do Dou-

dlevec – Hl. nádraží ČD Plzeň 
(nutný lístek na trolejbus).
(12 km vedou Hubkovi)
25. 3. SO: JARNÍM POD-
HŮŘÍM ČESKÉHO LESA
Vlakem z Přeštic 6.28 R do 
Plzně (6.56), z Plzně 7.10 
do Staňkova (7.57), ze Staň-
kova 8.10 do Poběžovic. 
Zpět z Postřekova 15.06 do 
Domažlic (15.28), z Domažlic 
15.33 do Klatov (16.26), 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Poběžovice – Sti-
boř – Valtířov – cyklostezka 
odbočka na Vranov – Díly 
– Postřekov.
31. 3. PÁ: PŘEŠTICE – 
MERKLÍN
Odchod od ČD Přeštice 8.45. 
Zpět z Merklína BUS 14.22 do 
Přeštic.
TRASA: Přeštice – Žerovice 
– Oplot – Soběkury – Zeměti-
ce – Merklín.
(14 km vede V. Čermák)
Programová schůze se 
koná v klubovně ho-
telu Sport ve čtvrtek  
23. března v 17.00 hod.

Jistě si pamatujete na čtvrtek 
2. února 2017, kdy byly v Přeš-
ticích chodníky i silnice v ran-
ních hodinách pokryty ledo-
vým povlakem. Pro děti byla 
cesta do školy dobrodružstvím, 
pro nás, seniory, nebezpečnou 
výpravou. Šla jsem velmi opa-
trně. Před přechodem pro chod-
ce na křižovatce u Spolkového 
domu jsem uviděla starší paní, 
která uklouzla a upadla. Mno-
ho kolemjdoucích paní pře-
hlédlo, až na paní Květoňovou, 
prodavačku z blízké samoob-
sluhy, která hned přiběhla, aby 
mi pomohla paní zvednout. 
Na pomoc nám také ochotně  

přispěchal i jeden mladík. Byl 
velmi milý, vstřícný a nebyl 
lhostejný k události, která se 
stala. Potěšilo mě, že i přes své 
mládí nezapadl do každodenní 
šedi.

Moje poděkování z celého 
srdce patří ochotné paní Kvě-
toňové a Ladislavu Krejčíko-
vi, pracovníku MěÚ Přeštice, 
který pracuje jako asistent pre-
vence kriminality. Je příkla-
dem nejen pro mladou genera-
ci. Ještě jednou i za paní, která 
odešla „po svých“, velmi pěk-
ně oběma děkuji.

Marie Malá
Přeštice

Poděkování

Žena na bicyklu aneb 
Jak se jezdívalo 
na přelomu století

Předchůdkyně bicyklu, tzv. 
draisina, oslaví v letošním roce 
200. výročí svého vzniku. Pří-
spěvek připomene nejen tento 
významný vynález v kontex-
tu s dalším historickým kon-
strukčním vývojem kola, ale 
i zajímavé okolnosti, které 
doprovázely prosazení se žen  
cyklistek v tomto nově se rodí-
cím sportu. Otázky společenské 

přípustnosti jízdy žen na kole, 
problematika z pohledu lékaře 
či módního kritika z počátku 
20. století spolu s ukázkami 
oděvů budou hlavním tématem 
přednášky. Autorka společně 
se svým hostem, předsedkyní 
nově obnoveného historického 
klubu KČT „Český Lev“ Plzeň 
2015, seznámí na závěr poslu-
chače s aktivitami klubu.

Sborník Pod Zelenou 
Horou jubiluje

Nad prvním letošním vydá-
ním vlastivědného sborníku 
Pod Zelenou Horou si jeho 
tvůrci i čtenáři připomenou již 
85. výročí založení a 20. vý- 
ročí znovuobnovení tohoto 
předválečného, původně škol-
ního časopisu. Podoba sborní-
ku v období 1997-2017 prošla 
postupně několika proměnami, 
ať už se to týkalo jeho grafické 
úpravy, obsahu, či složení čte-
nářské obce.

Redakce spolu s oběma vyda-
vateli připravila u příležitos-
ti těchto významných jubi-
leí dvoudenní akci, určenou 
nejen pro své spolupracovníky 
– dopisovatele, ale pro všechny 
čtenáře a příznivce regionální 
historie. Přihlášky na dubnové 
setkání a společný zájezd nalez-
nete spolu s podrobným progra-
mem a instrukcemi v příloze 
PZH č. 1/2017 a v Přeštických 
a Nepomuckých novinách.

Zalistujme ale jako obvykle 
novým číslem sborníku. Poza-
pomenutou osobností je tento-
krát první nepomucký arcidě-
kan Jan Křtitel Strnad. V Okně 
do archivu nalezneme dokon-
čení odborného pojednání 
archiváře Vladimíra Červenky 

o pohřbech a pohřebních mís-
tech Boos-Waldecků. Přeštic-
kou veřejnost určitě zaujme 
článek Michala Tejčka o tom, 
jak vypadaly exteriér a inte-
riér starého gotického před-
chůdce dnešního barokního 
kostela Nanebevzetí P. Marie 
v Přešticích, a co vše souvi-
selo s kultem první přeštické 
Divotvůrkyně – sv. Barbory. 
O letinských lázních se v Zele-
né Hoře psalo již několikrát. 
Co však zůstávalo nejasným 
problémem, byla první lázeň-
ská budova, která měla podle 
tradovaného podání vzniknout 
z loveckého zámku Morzinů. 
Bádání Romana Tykala toto 
přesvědčivě vyvrací. Pro ty, 
kteří neměli možnost zúčast-
nit se podzimní vlastivědné 
vycházky za památkami mezi-
válečné architektury města 
Přeštic, přinášíme výtah ze 
zasvěceného komentáře  její-
ho průvodce – Ing. arch. Pet-
ra Domanického. A protože 
nedílnou součástí místní kul-
tury je i rozvíjení tradičních 
lidových rukodělných technik, 
závěrečná kapitolka je věno-
vána paličkářkám z Přeštic.

Věra Kokošková

Oznámení majitelům
evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích
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. Od 
roku 2017 jsou k dispozici 

vždy dva kontejnery, jeden na 
směsný odpad a jeden pouze 
na bio odpad. Pokud nebude 
odpad tříděn, bude jeden kon-
tejner odstraněn!
Březen 25.  3. – 28. 3. 2017
Duben 22. 4. – 24. 4. 2017
Květen 20. 5. – 22. 5. 2017
Červen 24. 6. – 26. 6. 2017
Červenec 22. 7. – 24. 7. 2017
Srpen 19. 8. – 21. 8. 2017
Září 16. 9. – 18. 9. 2017
Říjen 27. 10. – 30. 10. 2017

Eva Kuběnová, DiS.
referentka finančního odboru

Žádáme Vás o třídění směsného a bio odpadu.
Děkujeme.

březen 2017 
 4. 3. 2017 
Výroční rybářská schůze
Výroční členská ZO ČSR.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: zdarma
 5. 3. 2017 
Nedělní posezení
s dechovkou – Malá
muzika Nauše Pepíka
K tanci i k poslechu zahraje 
Malá muzika Nauše Pepíka.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč
 9. 3. 2017 
Ahoj, světe!
– školní představení
Divadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila. 
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
 9. 3. 2017 
Kšanda 
– divadelní představení
Zábava, humor, odlehčení se 
známými hereckými osobnosti.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 290 Kč
Předprodej www.kzprestice.cz
 11. 3. 2017 
Vítání jara
Vystoupení mažoretek a taneč-
ních tříd ZUŠ Přeštice.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 13. 3. 2017 
Moje nejoblíbenější
zvířátko – vernisáž
Čas konání: 17.00 hodin
 14. 3.–17. 3. 2017 
Moje nejoblíbenější
zvířátko – výstava
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC
Vstup: zdarma
Pořadatel:
DDM Přeštice, KKC Přeštice

Oznámení 
o nalezených 
pejscích

Psi jsou umístěni v záchyt-
né stanici v Přešticích, ulice 
V Háječku.

Pes, kříženec vlčáka, černé 
barvy s bílou náprsenkou, stáří 
3 roky.

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

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy s hnědým pálením,  
stáří 2 roky.

Jak zlepšit pomoc obětem 
znásilnění

U příležitosti Evropského 
dne obětí (22. 2.) otevřel Bílý 
kruh bezpečí diskusi k aktu-
álním potřebám obětí znásil-
nění, a to na semináři odbor-
níků, který se uskutečnil ve 
spolupráci s ústavně právním 
výborem Poslanecké sně-
movny. Do diskuse se zapo-
jili psychologové, terapeuti, 
sexuologové, kriminalisté, 
vyšetřovatelé, stát-ní zástup-
ci, soudci, poslanci a předsta-
vitelé pomáhajících nestátních 
organizací.

„Z rozhovorů, které jsem 
doposud měl možnost vést 
s osobami, které se staly oběť-
mi znásilnění, velmi dobře vím, 
že k oznámení znásilnění je tře-
ba velké osobní odvahy (mj. se 
skličujícími pocity obav a výči-
tek, zda mi to bude někdo věřit, 
nebyla to hlavně moje chyba, 
a ta ostuda, ...) a odhodlá-
ní s tím něco udělat, zejména 
proto, aby se podařilo zabrá-
nit pachateli ublížit stejným 
způsobem někomu dalšímu,“ 
řekl na semináři JUDr. Mi- 
lan Šimek, státní zástupce 

Krajského státního zastupitel-
ství v Hradci Králové a dodal:  
„Případy z praxe potvrzují, 
že čím dříve se oběť někomu, 
zejména kompetentnímu, svě-
ří, tím dříve a jednoznačněji 
se podaří věc objasnit a také 
se jí může dostat včas odbor-
né pomoci na nezřídka dlouhé 
cestě, jak se s prožitým znásil-
něním či pokusem o znásilnění 
naučit žít.“

„Bezprostředně po znásil-
nění oběti prožívají strach 
z pachatele, sebeobviňují se, 
nejsou schopny řešit dilema, 
zda čin mají oznámit. Bojí se 
reakce lidí, kteří se dozví, co 
se jim stalo. Zároveň potřebují 
zvládnout reakci na extrémní 
prožitek, eliminovat zdravotní 
rizika, přijmout informované 
rozhodnutí o tom, zda zná-
silnění oznámí, obnovit svůj 
pocit bezpečí a také pocit spra-
vedlivého světa,“ uvedla Petra 
Vitoušová z Bílého kruhu bez-
pečí a navrhla nový typ služ-
by inspirovaný zahraničními 
modely.

Pokračování na str. 10

 12. 3. 2017 
Hurá na duchy
s Majdou a Petrem
Veselý a poutavý pořad plný 
písniček a scének. V hlavní 
roli Majda a Petr Vacek. 
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 170 Kč
Vstupenku musí mít dítě od tří 
let.
Předprodej www.kzprestice.cz
 17. 3. 2017 
Koncert
Minihlásek, Hlásek
Hostem koncertu bude skupi-
na Nezmaři.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč
 18. 3. 2017 
Rybářský ples
K tanci i k poslechu hraje sku-
pina TO NIC.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
kulturní dům Příchovice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek – Rybář-
ské potřeby paní Mašatová.
 25. 3. 2017 
Pohádky pro Emu
– filmová projekce
Filmová projekce velmi úspěš-
né filmové pohádky pro malé 
i velké diváky.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 80 Kč
 24. 3. 2017 
Brutus – taneční zábava
Čas konání: 20.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 200 Kč
 25. 3. 2017 
Miluji tě modře
– filmová projekce
Nová rodinná romantická
komedie.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč
 30. 3. 2017 
Trollové – filmová
projekce pro školy
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 40 Kč
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Autobusové zastávky
„U hřbitova“

V souvislosti s omezením 
parkování na náměstí v Přešti-
cích se vedení města rozhodlo 
využít odstavnou plochu pro 
osobní automobily za bývalým 
areálem ZD Kbel na Pohořku 
a umožnit lidem dojíždějícím 
za prací do Plzně a Klatov 
nástup na autobusy v Přeš-
ticích u hřbitova. Proto byla 
tamější zastávka ve směru na 
Plzeň zrekonstruována a ve 
směru na Klatovy nově zřízena 
tak, aby zastávky mohli využí-
vat nejen autobusoví doprav-
ci lokálních, ale i dálkových 
linek. Zastávky „U hřbitova“ 
byly uvedeny do provozu 
koncem ledna 2017 a doprav-
ci v té době zažádali o změny 
svých licencí na lince Klatovy 
– Plzeň – Praha, což je nezbyt-
ný krok k zařazení zastávek do 
jízdních řádů. Na lokálních lin-
kách ČSAD z Lužan, Ptenína, 
Petrovic a Biřkova byla tato 
zastávka již v minulosti v jízd-
ních řádech zanesena a tudíž 
je již na těchto linkách obslu-
hována. Pravděpodobně do  
5. března 2017 dojde k vydá-
ní nové licence ČSAD pro 
linku Klatovy – Plzeň – Pra-
ha a ČSAD začne u hřbitova 
stavět. Cestující tuto změnu 
zaregistrují vylepením nových 
jízdních řádů této linky nebo 
se mohou dozvědět aktuální 
informace na internetových 
stránkách www.csadplzen.cz

Druhý dopravce provozují-
cí autobusy na lince Klatovy 
– Plzeň – Praha, společnost 
Autobusy VKJ s.r.o., již zastáv-
ky obsluhuje souběžně s přípra-
vou nových jízdních řádů.

V ranních hodinách je něko-
lik spojů na Plzeň, které začí-
nají na přeštickém náměstí. 
Dle vyjádření vedoucího přeš-

tického provozu ČSAD auto-
busy Plzeň a. s. pana Václava 
Königsmarka je autobusová 
doprava synchronizována tak, 
aby lokální linky svážely ces-
tující k těmto spojům a tak 
bude možno využít těchto 
linek i pro svoz ze zastávky 
„U hřbitova“. Pokud návaz-
nost konkrétní linky není, je 
dle slov pana Königsmarka 
zajištěn průjezdný spoj Klato-
vy – Plzeň ve velice podobném 
čase, takže každý by se měl bez 
problémů dostat do zaměstná-
ní či do školy i z nové zastáv-
ky „U hřbitova“. Cestující, 
který je držitelem Plzeňské 
karty s přednabitou zónou 082 
Přešticko cestuje ze zastávky 
„U hřbitova“ v rámci zóny 
Přešticko. Ten, kdo nevlastní 
Plzeňskou kartu s patřičným 
tarifem a bude chtít na náměs-
tí přestupovat na jiný spoj, si 
bude nucen zakoupit jednot-
livou jízdenku od hřbitova 
na náměstí. Ta je za nejnižší 
možnou cenu stanovenou 
ČSAD na 10Kč. Následně si 
na náměstí koupí jízdenku na 
navazující spoj do své cílové 
stanice.

Rádi bychom tedy požádali 
dojíždějící občany o vstříc-
nost a snahu využívat nové 
odstavné plochy pro osobní 
automobily u hřbitova (přesné 
umístění plochy je na obrázku 
níže). Parkoviště bude hlídáno 
kamerovým systémem a je zde 
možné časově neomezené par-
kování. V případě jakékoliv 
nejasnosti mě prosím kontak-
tujte na tel. 720 511 333 nebo 
mailem na internetové adrese 
wiesner@prestice-mesto.cz.

Ing. Jan Wiesner
vedoucí oddělení

rozvoje města

Zdroj: Mapy.cz

Vášeň na celý život
V současné době se kona-

jí v Domě historie Přešticka 
dvě výstavy. Řeklo by se, že 
pro děti, když se týkají pane-
nek a autíček, ale spíše jsou 
pro jejich rodiče, či ještě lépe 
dědečky a babičky. Ti si zde 
rychle vzpomenou na svoje 
dětská léta a budou vnukům 
či vnučkám vysvětlovat, že 
„právě s takovou pannou jsem 
si hrála…“ či „takové autíčko 
jsem také měl…“

Autoři obou výstav, sběrate-
lé srdcem i duší, se své záli-
bě věnují několik desítek let, 
takže k vidění jsou opravdu 
historické kousky, když velká 
část byla vyrobena v minulém 
tisíciletí.

„Asi jsem začala jako mnozí 
další, prostým shromažďová-
ním,“ představuje svůj ´vývoj´ 
sběratelky Jarmila Straková. 
Když už nebylo panenky kam 
dávat, byla jsem nucena začít 
třídit a rozhodnout jaké panny 
budu vlastně sbírat. Už jsem 
určitě překročila tisícovku. 
Mám doma české, pardon, čes-
koslovenské, německé, sovět-
ské... Panenky nejen sbírám, 
ale ráda i opravuji. S podobně 

´postiženými´ si vyměňujeme 
´náhradní díly´. A na závěr 
ještě ušiji šaty.“

První kousek sbírky, nyní již 
velice rozsáhlé, představuje 
Jirka Beneš návštěvníkům. 
„První angličák bylo zelené 
ferrari. Jinak rodiče to měli 
u mě s dárky jednoduché. 
Stačilo sehnat další autíčka. 
Ještě pamatuji ty fronty, kte-
ré táta musel vystát,“ nebrání 
se vzpomínkám. Je to doslova 
pastva pro oči každého kluka 
od tří do devadesáti let. Sbě-
ratel zde představuje takový 
průřez svojí sbírkou. „Doma 
jich mám určitě třináct set. 
Zpočátku to bylo hromadění, 
nyní se snažím o tématické 
bloky. Autíčka také upravuji. 
Ze tří vznikne jedno, to dobar-
vím.“ Příkladem monotématu 
na výstavě jsou třeba všechna 
auta, která kdy Benešova rodi-
na měla, vyvedená v původ-
ních barvách i s přesnými 
poznávacími značkami. „Asi 
nejvíce si cením těch z plaste-
líny, to je moje vlastní tvorba. 
Jsou už hodně stará a vlast-
ně od svého vzniku byla jen 
v krabici.“                       (šat)

Oba sběratelé, Jarmila Straková a Jiří Beneš, ve vášnivé disku-
zi, samozřejmě sběratelské.

Přijďte si vyzkoušet 
Holubník na Prusinách!

Holubník je komunitní škola a školka na Prusinách u Nebílov.

ZVEME VÁS NA TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V HOLUBNÍKU 

VE DNECH 27. 3. až 30. 3. 2017!

Naše nabídka pro děti od 3 do 10 let:
Škola + školka: pobyt v přírodě, angličtina, tvoření.

Rodinné dny: procházky, tvoření, zpívání.
Vzdělávací programy pro domškoláky.

Projektové dny.
Zajišťujeme zdravé stravování (i pro celiaky nebo vegany).

V dubnu bude zápis pro děti v individuálním vzdělávání 
na školní rok 2017/2018.

 
Více informací:

www.holubnikprusiny.cz
Telefon: 605 702 744 (Eva Volfová)

holubnikprusiny@gmail.com
FB Holubnik z.s.

Život s vášní a čokoládou
Ve středu 1. února se v měst-

ské knihovně uskutečnila bese-
da „Život s vášní a čokoládou“ 
vedená paní Marcelou Krčálo-
vou. Přítomní si poslechli něco 
o historii čokolády, pěstování 
a kvalitě kakaových bobů, 
výrobě a především o blaho-
dárných účincích pravé pocti-
vé čokolády. Paní Krčálová 
nám představila českou kvalit-

ní čokoládu „JORDÍS“. V prů-
běhu besedy jsme poctivě 
ochutnávali a porovnávali růz-
né druhy čokolád. Po skončení 
akce si zájemci mohli veškerý 
představený čokoládový sorti-
ment zakoupit. Že je čokoláda  
velmi zajímavé téma, o tom 
svědčil zájem a účast dětí 
i dospělých. 

J. Červená, MKP

Spolek zdravotně postižení Přešticko
srdečně zve své členy na výroční členskou schůzi,

která se bude konat dne 

10. března ve velkém sále
přeštické sokolovny od 14.00 hodin.

Holobrádek 
v muzeu

Přeštický kronikář a histo-
rik Michal Tejček se důklad-
ně připravil na Reprezentační 
ples města. Ačkoliv to není 
maškarní bál, dokonale změ-
nil vizáž, že ho ani přátelé 

nepoznali. I mezi zajímavými 
exponáty Domu historie Přeš-
ticka se vyjímá. Můžete si ho 
tam jít prohlédnout. Do konce 
března, než zase obrazí jako 
mladý jasan.

JAKO Z DIKOBRAZU

Zimní porost.Jarní úprava.
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 inzerce

Pěvecké sbory ZUŠ opět koncertují
s Nezmary

Po roce a čtvrt do Přeštic 
opět zavítá legenda české-
ho folku, českobudějovická 
skupina Nezmaři. Naposledy 
zde vystupovali, jako hos-
té, na Vánočním koncertě 
Minihlásku a Hlásku ZUŠ 
Přeštice v prosinci 2015 
a jak je vidět, v Přešticích se 
jim líbilo, neboť se sem zase 
vracejí. Společně s dětskými 

pěveckými sbory zdejší ZUŠ 
opět vystoupí a to na kon-
certě, který se uskuteční 17. 
března 2017 od 17.00 hodin 
v přeštické sokolovně. V pro-
gramu zazní písně v prove-
dení Minihlásku a Hlásku 
ZUŠ Přeštice, poté budou 
mít Nezmaři svůj samostatný 
písňový blok, a závěr kon-
certu bude patřit společné-

mu vystoupení obou sborů 
s Nezmary, takže na jednom 
pódiu bude vystupovat při-
bližně stovka účinkujících. 
Předprodej vstupenek bude 
v ZUŠ Přeštice, v Poděbra-
dově ulici, vstupné činí 100 
korun a všichni jste srdečně 
zváni.

Bc. Miroslav Vacek
sbormistr, ředitel ZUŠ
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Přeštické zvony
Jak svědčí mj. články v Přeštic-

kých novinách, je téma přeštic-
kých zvonů stále živé a diskuze 
o pořízení nového (pátého) zvo-
nu do věže přeštického kostela 
není uzavřena. Ať už si myslíme, 
že nový zvon je skutečně potře-
ba či nikoli, není na škodu udělat 
si přehled o historii přeštických 
zvonů.

Nejstarší známý zvon do sta-
rého přeštického kostela Panny 
Marie nechal pořídit benedik-
tinský probošt Jindřich Zucker 
roku 1438. Vyrobil jej mistr Petr 
z Norimberku, který působil ve 
zvonařské dílně v Klatovech. 
Zvon byl zasvěcen Panně Marii, 
později se mu říkalo Hraníček či 
Šturmováček.

V Klatovech, rukama zdejšího 
mistra Jana Konváře (Jana z Kla-
tov), byl vyroben v roce 1497 
i druhý nejstarší zvon, lidově 
zvaný Starý, zasvěcený Třem 
králům.

Na další zvon, Nanebevzetí 
Panny Marie, si Přeštičtí muse-
li počkat až do roku 1650. Zvon 
nechal pořídit tehdejší patron 
kostela Bedřich Kašpar Švihov-
ský z Rýzmberka. Na zvonu bylo 
jméno Andreas Hoffmann, nej-
spíše patřící zvonaři.

V poslední čtvrtině 17. století 
je mezi přeštickými zvony zmí-
něn zvonek sv. Kateřina. Visel 
nejspíše na zvoničce nad pres-
bytářem starého kostela a jeho 
stáří je nejasné. Vzhledem 
k zasvěcení mohl být klidně 
středověkého původu. V roce 
1720 jej ovšem nahradily dva 
nové barokní zvony, které 
nechal u klatovského zvonaře 
Jana Priqueye ulít kladrubský 
opat Maurus Fintzguth. Větší se 
jmenoval Panna Marie Bolest-
ná, menší sv. Barbora.

Když se začal stavět nový přeš-
tický poutní chrám, musel mu 
starý gotický kostel z části ustou-
pit. V roce 1752 mu zbořili věž 
a její tři zvony přenesli do koste-
la. V roce 1772, kdy už byl nový 
chrám téměř hotov, pořídil pro něj 
opat Amandus Streer nový, čtvrtý 
zvon, Nejsvětější Trojice (lidově 
Poledníček) z dílny plzeňského 
mistra Jakuba Viléma Seitze.

V roce 1775 byl nový poutní 
kostel uveden do provozu. Do 
jeho severní věže byly ze staré-
ho kostela přeneseny tři starší 
zvony (Panna Marie, Tři králo-
vé a Nanebevzetí Panny Marie), 
nový zvon Nejsvětější Trojice 
a ze zvoničky starého kostela 
zvon sv. Barbora a od té doby 
měla zvonice nového kostela pět 
zvonů.

Záhadou je zvon umístěný do 
sanktusníku nového kostela. 
Jedinou informaci o něm nám 
dochovala přeštická farní kro-
nika: „Není známo, jaké jméno 
onen… roztomilý zvonek nesl. 
Lid praví, že měl jméno sv. Voj-
těcha a rozšířila se v lidu pověst, 
že bylo vidíváno, jmenovitě z Pří-
chovic, každodenně na tom mís-
tě, kde onen zvonek býval, jasné 
světýlko.“

Ve vížce nad presbytářem sta-
rého kostela zůstal zvon Panna 
Marie Bolestná. V březnu 1783 
jej kladrubští benediktini prodali 
obyvatelům Křenic na merklín-
ském panství. Předpokládá se, že 
někdy před tímto datem byl sta-
rý přeštický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie zbourán...

P. Josef Lindauer nechal v roce 
1824 znovu přelít dva mezitím 
velmi poškozené zvony: Nanebe-
vzetí Panny Marie z roku 1650, 
kterému se od té doby říká Nový, 
a sv. Barbora, zvaný Umíráček. 
Přelití obou zvonů se ujal plzeň-
ský zvonař Petr Pavel Perner.

Emanuel Václav Řičák nám ve 
farní kronice zachoval podrobný 
popis požáru, který zachvátil krov 
přeštického kostela poslední čer-
vencový den v roce 1892. Mimo 
jiné píše: „Když vížka nad hlavním 
oltářem počala hořeti, spěchal 
jsem, abych Sanctissimum a pak 
náš Milostný obraz na nějaké bez-
pečné místo přenesl. Ku poctění 
Nejsvětější Svátosti, která se na 
jiné, neposvěcené místo přenáší, 

a na znamení velikého nebezpe-
čenství, jakoby volaje o pomoc, 
zazvonil jsem se zvonkem ve 
vížce se nacházejícím. Zvenčí 
to prý vypadalo, jakoby zvonek 
sám sobě zvonil umíráčkem. Lidé 
hlasitě nad ním plakali a hoře-
kovali, že jim zvoní naposled, že 
se s nimi loučí. Zvonil nakrátce, 
provaz brzo uhořel, věžička se 
zřítila a milovaný zvonek se roz-
lil. Lid trvá v tom mínění, že zvo-
nil na svém konci sám od sebe.“ 
Hned následujícího roku, 14. 
června 1893, byl do nové věžičky 
zavěšen nový zvon sv. Vojtěch 
z plzeňské dílny Františka Per-
nera, nazývaný též Pozdvihová-
ček. Řičák k němu poznamená-
vá: „Ačkoli tento nový zvon jest 
větší a dosti dokonalý, lid přece 
toho velice lituje, že jeho zvuk 
není tak líbezný, jako předešlého, 
požárem zničeného…“

Roku 1916, kdy válčícímu 
Rakousku-Uhersku docházelo 
vše včetně kovů a bylo potřeba 
opatřit si je rekvírováním, dora-
zili i do Přeštic vojenští komisaři 
a 6. prosince odvezli navždy dva 
zdejší zvony: Umíráček z roku 
1824 a Poledníček z roku 1772.

A prázdné místo po dvou zvo-
nech, z nichž se stala děla, zůsta-
lo prokleté… Roku 1929 byly 
sice jako náhrada za ně zavěšeny 

do věže dva nové – sv. Václav 
a Jan Nepomuk (Umíráček), 
vyrobené Rudolfem Pernerem 
z Českých Budějovic, ovšem 
přišla 2. světová válka a s ní 
v roce 1942 další velká rekvizice 
zvonů. Zmizely oba nové zvo-
ny z roku 1929 a spolu s nimi 
nešťastný sv. Vojtěch ze zvonič-
ky. Zrekvírování sice neunikly 
ani nejstarší zvon Panna Marie 
(Hraníček) a zvon Nový z roku 
1824, oba se však po válce poda-
řilo najít nepoškozené. Dodejme 
ještě, že náhradou za Umíráček 
byl v roce 1943 pořízen malý 
zvon ze zinko-antimonové sliti-
ny.

Od té doby jsou v severní věži 
kostela čtyři zvony: Panna Marie 
(Hraníček), Tři králové (Starý) 
z roku 1497, Nový a Umíráček 
z roku 1943. Věžička nad presby-
tářem zůstává prázdná…

První elektrické ovládání zvonů 
bylo pod dohledem zvonaře Pet-
ra Rudolfa Manouška instalová-
no v roce 1988. V 90. letech se 
o údržbu zvonů staral člen Spolku 
pro záchranu historických pamá-
tek Přešticka Ondřej Květoň. 
Spolu s Janem Mrkvičkou pak 
usilovali o celkovou rekonstruk-
ci zvonů a závěsného zařízení, 
kterou se podařilo realizovat až 
v roce 2001.

Jan Mrkvička se poté až do své 
smrti snažil, aby byl obnoven 
předválečný stav a do severní 
věže kostela byl pořízen pátý 
zvon…

Stále živé téma

Svědkové středověku

Barokní zvony

Zvony do nového chrámu

Staré zvony v novém kabátě

Oběť požáru

Sbohem zvony, krásné 
zvony, rozlijí vás na kanony...

Zvony dnes

Foto Radka Süssová



Jak dlouho pracujete 
v Pečovatelské službě 
Přeštice a jak dlouho ve 
funkci vedoucí?

Do Přeštic jsem přišla 
z Domažlicka na základě výbě-
rového řízení na pozici vedou-
cí organizační jednotky města 
– Pečovatelské služby Přešti-
ce. Dne 1. května 2017 tomu 
budou dva roky. Dva roky 
naplněné prací, které vnímám 
jako dobu podstatně kratší. 

Terénní pečovatelskou služ-
bu pokládám za velmi šetrnou 
k člověku proto, že ho pone-
chává v domácím prostředí 
a zároveň zabezpečuje činnos-
ti, které sám již nezvládne, že 
mu dává jistou míru svobody, 
která je při vzrůstající závis-
losti na péči tak důležitá.
Mohla byste našim 

čtenářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

V podstatě jsem koordiná-
torem všeho, čeho se činnost 
pečovatelské služby dotý-
ká. Řídím tým pečovatelek, 
zajišťuji jejich povinné vzdě-
lávání, podmínky pro každo-
denní náročnou práci v terénu 
– tedy v domácnostech našich 
klientů. Na tomto místě musím 
říci, že jejich profesionalita je 
na vysoké úrovni a často se 
stávají jedním z členů rodi-
ny. Podařilo se nám rozšířit 
nabídku služeb. Jako sociální 
pracovnice jsem tu pro klien-
ty – ať ty stávající či budoucí, 
abych jim vysvětlila a zabez-
pečila fungování pečovatelské 
služby. Naší cílovou skupinou 
jsou převážně senioři, věkový 
průměr klientů je přes osmde-
sát let. Komunikuji s rodinami 
často řešícími nelehké situace, 
do kterých se dostávají. Je 
potěšující, že společnost si 
konečně začíná uvědomovat 
roli „laických pečujících“. Ze 
své pozice se jim snažím co 
nejvíce pomoci – jak radou, 
tak vhodným nastavením péče 

o jejich blízké. Sama jsem 
dlouhodobě pečující a zažívala 
jsem dobu, kdy pečující rodina 
zůstávala na okraji zájmu.

Musím sledovat i legislativ-
ní rámec, jsme přísně vázány 
zákonem o sociálních služ-
bách, a to s sebou nese i velkou 
administrativní zátěž. Každý 
měsíc vyhotovuji vyúčtování 
za služby. V neposlední řadě 
spolupracuji s několika odbory 
městského úřadu i s vedením 
města. S povděkem musím 
konstatovat, že se nám – pečo-
vatelské službě jako celku – 
dostává podpory a pochopení, 
bez kterých by nastavené změ-
ny nebylo možné realizovat.
Kolik má Pečovatelská 

služba zaměstnanců?
Pracovní skupina čítá 9-10 

osob podle rozsahu práce. 
Když jsem do pozice vedoucí 
nastupovala, byla tady vedou-
cí, čtyři kmenové terénní 
pečovatelky a dvě na doho-
du. V současné době pracuji 
jako vedoucí a díky vzdělání 
i jako sociální pracovnice + 
šest pečovatelek v hlavním 
pracovním poměru a 2-3 spo-
lupracovnice na dohodu. K ná-
růstu počtu pracovnic došlo 
z důvodu zvyšujícího se roz-
sahu práce zaměřeného právě 
na péči u klientů, což je jednou 
ze změn, kterých jsem si přála 
dosáhnout.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Její různorodost – někdy 
vyčerpávající, ale mnohem 
častěji přinášející radost 
a uspokojení. Každodenní kon-
takt s lidmi, hodiny vysezené 
u počítače nad dokumenty, jež 
jsou povinnou součástí posky-
tované péče. Mít možnost 
pozitivně zasahovat do životů 
lidí a nabízet pomoc tam, kde 
už jejich vlastní síly nestačí.

Nechci hovořit o stinné strán-
ce, pokusím se vyjádřit jinak. 

Pro mě osobně je dalším cílem 
zvyšování povědomí o pečo-
vatelské službě – o nabídce 
sociálních služeb obecně. 
Přeštice jsou malé město a ti 
potřební se často obávají přijít 
a požádat, nechávají tuto mož-
nost jako poslední, pak situace 
v rodině může překročit únos-
nou mez a to je zbytečné.

Co mě mrzí? Někdy je obtíž-
né najít pochopení u starostů 
obcí ORP Přeštice pro potřeby 
jejich občanů. I tam pravidelně 
vyjíždějí pečovatelky a bývají 
netrpělivě očekávány. Žádná 
smlouva o poskytování pečo-
vatelské služby nemůže být 
s budoucím klientem uzavřena 
bez důvodu, a proto bych si přá-
la, abychom se vzájemně stali 
odpovědnými partnery těm, 
kteří jsou na službu odkázáni.
Kdo a s čím se na Vaši 

Pečovatelskou službu 
může obrátit?
 Využívám příležitosti, že 
mohu čtenářům Přeštických 
novin přiblížit, kdo může o PS 
požádat: kdokoliv – zájemce = 
člověk, který službu potřebu-
je, lékař – obvykle praktický 
či sociální pracovnice nemoc-
nice, kde byl v době nemoci 
hospitalizován, rodinný pří-
slušník, obecní úřad obce, kde 
trvale žije nebo jakákoli osoba 
ze sousedství, která se domní-
vá, že by člověk péči potřebo-
val.

 Určující pro zahájení posky-
tování pečovatelské služby je 
„nepříznivá sociální situa-
ce“, to znamená, že z důvodu 
věku, zhoršení zdravotního 
stavu nebo změny v možnos-
tech dosud pečující rodiny se 
člověk dostává do situace, 
kdy potřebuje pomoc jiné 
osoby.

Pečovatelská služba posky-
tuje ze zákona následující 
„základní úkony“:
 Základní sociální poraden-
ství – zdarma.
 Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu.
 Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu.
 Poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy.
 Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti.
 Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Základní činnosti jsou dopl-
něny o fakultativní = doplňko-
vé úkony.

Úhrada za poskytování jed-
notlivých úkonů je uvede-
na jako hodinová sazba, ta 
je účtována za skutečný čas 
strávený poskytováním úko-
nů včetně času nezbytného 
k jejich zajištění.

Rozvoz obědů má sazbu 
za jednotlivý úkon. Cenu za 
stravu si stanovuje vývařovna 
odkud je oběd odebírán sama.

„V čem se liší od komerč-
ního rozvozu z vývařovny?“ 
Osobním předáním jídlonosiče 
klientovi – osobním kontak-
tem – to znamená, že zároveň 
pečovatelka kontroluje, zda 
klient je zdravotně v pořádku, 
případně jestli něco potřebuje, 
občas je jediným člověkem, se 
kterým klient za den mluví.

Praní a žehlení prádla je účto-
váno za 1 kg suchého prádla.

Uvítám, když se případní 
zájemci na nás obrátí, ráda 
vysvětlím všechny podrobnos-
ti a zodpovím dotazy.
Jaké máte koníčky 

a kde nejraději trávíte 
svůj volný čas?

Od školních let mám ráda 
kulturu a historii, věci v sou-
vislostech, jsem zvyklá číst 
a stále se dovzdělávat, pro-
tože v dnešní době to ani jinak 
nelze. 

Protiváhou k tomu je můj 
vztah k přírodě, zvířatům, tak 
dokáži trávit hodiny, v posled-
ní době – najdu-li volnou 
chvilku. Než jsem nastoupila 
do Přeštic, měla jsem malé 
hospodářství, ale zvířata potře-
bují čas – stejně jako lidé.

Poslední rok se ten čas který 
mám snažím věnovat své prv-
ní vnučce Aničce, to je radost 
a lék na špatnou náladu.
Co se Vám ve měs-

tě nejvíc líbí, kam ráda 
chodíte?

Dům historie Přešticka – pro 
svoji atmosféru a aktivity, kte-
ré nabízí. Zaujalo mě množství 
dětských hřišť a jejich místní 
dostupnost. Úžasnou atmo-
sféru mělo náměstí v době 
Adventu, ráda chodím se psem 
kolem řeky na procházky... 
Dominantou města, viditelnou 
ze všech příjezdových cest, je 
barokní kostel. Pohled na něj, 
když sjíždím autem od Horu-
šan, je úžasný v každém roč-
ním období.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Ano, vnímám ho jako svo-
ji součást od dětství. Vložila 
jsem ho i do etického kodexu 
pečovatelské služby, je nazý-
váno tak zvaným zlatým pravi-
dlem pro posuzování správnos-
ti a nesprávnosti, přípustnosti 
a nepřípustnosti jednotlivých 
skutků: „Jak byste chtěli, aby 
lidé jednali s vámi, tak vy jed-
nejte s nimi. Co nechcete, aby 
jiní dělali vám, nedělejte vy 
jim.“

Text a foto Milan Janoch
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Člověk nevystačí s tím,
co se jednou
ve škole naučil

Přála jsem si aktivně
ovlivňovat sociální služby
s důrazem na kvalitu
a etiku práce

Otázky pro Michaelu Kazdovou, vedoucí Pečovatelské služby Přeštice

Podstatou mé práce
jsou mezilidské vztahy

Ani jeden den není
stejný a to mě baví
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Dokončení ze str. 2
Tímto oznamuji občanům 

z Přeštic a okolních obcí, že 
městská policie bude i nadá-
le označovat tyto dopravní 
prostředky a pomůcky až do 
úplného vypotřebování zna-
čící látky.
Stručný výčet činnosti 

městské policie za rok 
2016

Na městskou policii bylo 
oznámeno občany nebo zjiště-
no strážníky 2868 událostí.

Celkem zjištěno 892 přestup-
ků a 11 správních deliktů:
• v dopravě – 205, rychlost 
– 440, veřejný pořádek – 247
• projednáno v blokovém říze-
ní – 783
• oznámeno správnímu orgánu 
přestupků/správních deliktů 
– 109/11
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 356
• zjištěno pachatelů trestných 
činů – 25
– ohrožení pod vlivem návy-
kové látky – 7
– maření výkonu úředního roz-
hodnutí – 4
– krádeže – 4
–  týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí – 1
– znásilnění – 1
– nebezpečné vyhrožování – 1
– výtržnictví – 2
– poškozování cizí věci – 4
– neoprávněný zásah do práva 
k domu, bytu nebo k nebyto-
vému prostoru – 1
• zjištěno přestupců:
– na úseku ochrany před alko-
holismem a jinými toxikoma-
niemi – 38
– proti veřejnému pořádku 
– 128
– proti občanskému soužití 
– 28
– proti majetku – 48
– na úseku střelných zbraní 
a střeliva – 0
– ostatních – 5
• zjištěno správních deliktů:
– podle zákona o obcích – 0
– podle zákona o živnosten-
ském podnikání – 3
– podle tabákového zákona – 0
– podle zákona o pozemních 
komunikacích – 8
• počet fyzických útoků na 
strážníky – 1
• předvedeno osob – 3
• použití donucovacích pro-
středků (hmaty, chvaty, pouta) 
– 2
• nalezeno hledaných/pohřešo-
vaných osob – 4
• pomoc kamerového systému 
– 57
• převezeno osob do záchytné 
stanice – 5
• asistence záchranné službě 
– agresivní osoby – 2
• spolupráce s hasiči – 4
• pomoc osobám v nouzi – 26
• výjezdy na narušené objekty 
– signál – 34
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 64

• zjištěno řidičů pod vlivem 
alkoholu a omamných látek 
– 9
• kontroly zaměřené na prodej 
a podej alkohol. nápojů nezle-
tilým a zda jim není umožněna 
hra na výherních přístrojích 
v rest. – 20, s Policií ČR – 2
• počet výjezdů na žádost PČR 
+ společ. akce – 63
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 1/2
• zjištěno osob podávajících/
prodávajících alkohol či ciga-
retové výrobky mladistvým 
– 1
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 10
• usměrňování dopravy – 13
• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno – 56/34 psů
• na území města nalezeno 
věcí: 27 (injekčních stříkaček 
– 3, mobilních telefonů – 3, 
registračních značek – 3, klíčů 
– 4, školní batoh – 1, kufrů – 3, 
kabelka s obsahem – 1, dokla-
dy – 3, peněženek s doklady 
– 3, fin. hotovost – 1, jízdních 
kol – 2
• zjištěno věcí v pátrání – 1
• zjištěno poškozených dopr. 
značek, komunikace, nefunkč-
nost veřejného osvětlení, zne-
čištění a nesjízdnost komuni-
kací + chodníků – 44
• na žádost státních orgánů 
doručeno písemností – 16
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory, sebeobrana – 16

• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 119
– nejvyšší rychlost v km/h: 
– 88 – Přeštice-Zastávka, 80 
– Tř. 1. máje, 78 – Husova, 76 
– Nepomucká
• výjezdů na rušení noční-
ho klidu, veřejného pořádku, 
občan. soužití, výtržnosti, 
rvačky – 141
• nalezeno podnapilých osob 
ležících v silnici či parku – 18
• zajištění veřejného pořádku 
na akcích – 47
• pomocí syntetické DNA 
označeno proti krádeži jízd-
ních kol – 139 a kompenzační 
pomůcky –  4.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů s činností...Otázky pro Michaelu Kazdovou, vedoucí Pečovatelské služby Přeštice Psi štěkají, karavana jede dál
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Přeštických 

novin jsme byli opět svědky 
zběsilého štěkotu, tentokrát 
pod titulkem „Pivovar bude 
aneb Jak chutná moc“. Ani 
bych se k tomu nevyjadřoval, 
ale manželka se mě ptala, proč 
pořád mlčíme, lidé si přeci 
mohou myslet, že je to pravda. 
Nemám sice chuť reagovat na 
každé houknutí z lesa a nechce-
me se s kolegy nechat vypro-
vokovat k tomu, abychom 
svůj potenciál marnili v neko-
nečných půtkách bez reálné-
ho obsahu. Tentokrát jsem se 
ale rozhodl sestoupit do bažin 
zoufalství a autorovy nesmys-
ly stručně okomentovat. Moje 
choť má nejspíš pravdu v tom, 
že když se neozveme, mohou 
být důvěřiví čtenáři na pochy-
bách, zda opravdu nejsme ban-
da lumpů zralých na mnohale-
tý žalář.

Několikrát jsem si pozorně 
přečetl onen text a mohu zodpo-
vědně prohlásit, že neobsahuje 
jedinou pravdivou větu. Nesou- 
-li věty vůbec nějakou faktickou 
informaci, jsou to buď vyloženě 
lži, dohady, nebo jsou to v nej-
lepším případě informace hrubě 
zkreslené a zavádějící. Pokud si 

někdo myslí, že bychom moh-
li bez následků jednat protizá-
konně, jak autor uvádí, musím 
ho vyvést z omylu. Navíc má 
autor oznamovací povinnost 
a každé porušení zákona je 
tedy povinen hlásit u přísluš-
ných orgánů. Nic takového se 
však neděje. Proč asi…? Ale 
co, když není o čem, vždycky 
se dá po okolí rozházet hro-
mada hnoje. On už se někdo 
chytí. Takže ještě jednou 
prohlašuji, že jednáme vždy 
v rámci zákonů a s nejlepším 
svědomím ve prospěch obča-
nů a města Přeštice.

V této souvislosti musím 
pochválit opoziční zastupitele, 
pány Kmocha, Hájka, Frouze, 
Hlavína a Waltu, kteří na nás 
v obavě o osud města poslali 
kontrolu z Ministerstva vnitra 
kvůli pozemkům na Zámos-
tech. A to nemyslím ani trochu 
ironicky, bez ohledu na to, že 
je to dost otrava zdržující od 
produktivnější práce. Jakkoli 
pochybuji o skutečné motivaci 
těchto opozičních zastupitelů, 
je tento jejich krok v kontex-
tu celé kampaně proti vedení 
města logický.

Buďte zdrávi!
Marek Krivda

Oznámení o zápisu dětí
do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy pro školní 
rok 2017/2018 se koná dne  
6. dubna 2017 v době od  
14.00 do 17.00 hodin v budo-
vě 1. stupně Základní ško-
ly Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici č. 386.

Rodič (zákonný zástupce) 
dítěte přinese s sebou svůj 
průkaz totožnosti, rodný 
list dítěte, vyplněný dotaz-
ník pro rodiče a žádost 
o přijetí dítěte k základ-
nímu vzdělávání, případně 
žádost o odklad povinné škol-
ní docházky včetně povin-
ných 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 2017 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 2017 nebo od 1. ledna do  

30. června 2018 a doloží 
k žádosti příslušná doporučují-
cí vyjádření podle § 36, odst. 3 
zákona 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Budou-li rodiče žádat 
o odklad povinné školní 
docházky, doloží k žádosti 
doporučující posouzení pří-
slušného poradenského zaří-
zení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa dle 
§37 zákona, odst. 4, zákona 
561/2004 Sb. ve znění poz-
dějších 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

Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka
Jako každým rokem konala se 

počátkem února členská schů-
ze Spolku pro záchranu histo-
rických památek Přešticka. Na 
ní se mimo jiné shrnulo, co se 
za loňský rok podařilo realizo-
vat z hlavních oblastí spolkové 
činnosti.

V oblasti péče o památky 
byly jako už předchozího roku 
největší akcí brigády na hradě 
Skála, zaměřené na odstraňo-
vání náletových dřevin, které 
zarůstají a poškozují zbylé 
zdivo hradu. Spolek spolupra-
cuje na těchto pracích s mno-
ha dobrovolníky, bez nichž 
by tuto činnost nemohl reali-
zovat. Spolek loni zmapoval 
křížky a boží muka v Přešti-
cích a v okolí a inicioval výběr 
jednoho z nich do programu 
záchrany a obnovy, hrazené-
ho z dotací Plzeňského kra-
je a z městských prostředků. 
Z našeho podnětu město zařa-
dilo oltáře a mobiliář kostela 
sv. Ambrože na Vícově do 
dotačního programu obnovy 
movitých kulturních památek 
ministerstva kultury. Z drob-
nějších památek se spolek 
i loni staral tradičně o sochu 
Karla Hynka Máchy za přeš-
tickou sokolovnou a nově 
o hrob „nejstarší české hereč-
ky“ Anny Jelínkové na přeš-
tickém hřbitově, který nechal 
na své náklady opravit. Věra 
Kokošková zpracovala první 
texty na plánované informač-
ní tabule na významné domy 
v Přešticích.

Spolek dále realizoval tři 
přednášky a exkurze: o Kar-
lu IV., Svatoborovi z Přeš-
tic a vycházku po památkách 
meziválečné architektury. 

S potěšením jsme kvitovali 
hojnou účast veřejnosti na těch-
to akcích. Plný autobus jsme 
měli i na říjnovém zájezdu na 
Kuks. Jako tradičně členové 
spolku provázeli v přeštickém 
i vícovském kostele, když byly 
otevřeny veřejnosti.

Vnitřní život spolku potka-
ly v loňském roce radostné 
i smutné události. Oslavili 
jsme 20. výročí od vzniku spol-
ku, bohužel nás však navždy 
opustili dva z jeho zakladatelů 
a prvních členů: Ondřej Kvě-
toň a Jan Nepomuk Mrkvička.

A co plánujeme letos? Na 
Skále krom odstraňování náletů 
zkusíme pod vedením památ-
kářů drobné opravy poškoze-
ného zdiva. Budeme se podílet 
na opravě „Kripnerojc“ křížku 
u Žerovic a prohlídce přeštic-
kého křížku na Dolní Luka-
vici. Čeká nás rovněž restau-
rování obrazu děkana Josefa 
Pekárka. Věnovat bychom se 
rovněž chtěli sousoší přeštic-
kých prasat. Naplánovali jsme 
dvě přednášky a dvě vycház-
ky, jednu po archeologických 
památkách města, druhou na 
přeštickou sladovnu. Pro-
vázení v kostelích bychom 
letos rádi rozšířili mimo jiné 
o službu ve vícovském koste-
le o vícovské pouti, aby mohl 
být otevřen případným zájem-
cům z řad veřejnosti. A čekají 
nás hned dva velké zájezdy na 
zajímavá místa.

O všech akcích budeme včas 
informovat, spolek má nově 
i stránku na Facebooku, kde se 
všechny informace dostanou 
k zájemcům ještě rychleji.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz



Dokončení ze str. 4 
Na semináři byl mj. schvá-

len záměr vybudovat a pilotně 
ověřit nízkoprahová kontakt-
ní centra pro oběti znásilnění 
v rámci zdravotnických zaříze-
ní napojených na místa odbor-
né pomoci. „Takové centrum 
by nemuselo být koncentro-
váno na potrestání pachatele, 
a oznámení deliktu za každou 
cenu. Při účinné popularizaci 
by však poskytlo pomoc obě-
tem, pro které je jinak potřeb-
ná pomoc zcela nedostupná,“ 
řekl doc. MUDr. Jaroslav 
Zvěřina, CSc. Připomenul, že 
sexuální agrese je genderově 
asymetrický fenomén. Větši-
nu obětí tvoří ženy, většinu 
pachatelů pak muži. „Neměli 
bychom ovšem zapomínat na 
menšinové formy znásilnění 
mezi homosexuálními muži 
a homosexuálními ženami a též 
znásilnění dětí obou pohlaví.“

Od roku 1991 eviduje Bílý 
kruh bezpečí více než 16 000 
osobních konzultací s oběťmi 
znásilnění. Mezi nimi bylo 
i 15 mužů. Znásilnění tvoří 
12 % ze všech trestných činů, 
se kterými se v Bílém kruhu 
setkávají. Každý pátý případ 
znásilnění se stane v rámci 
domácího násilí.

Přetrvávající bariérou je 
nedostatečné povědomí veřej-
nosti o tom, co je a co není 
znásilnění. Neznalost má vel-
ký vliv na postoje veřejnosti 
k obětem. Lidé mají tendenci 

přenášet vinu na oběť, zpětně 
hodnotit její chování pod vli-
vem toho, co se stalo. Oběti 
postrádají především důvěru, 
přijetí bez zpochybňování, 
respekt, porozumění.

Doc. PhDr. Ludmila Čírtko-
vá, CSc., se v souvislosti s pře-
trvávajícími mýty o „správné“ 
oběti znásilnění zamýšlela nad 
otázkami: Jak se má/musí cho-
vat oběť, aby bylo jasné, že 
je oběť znásilnění? Proč jsou 
problémem statisticky četněj-
ší vztahová znásilnění, kdy 
se pachatel a oběť před činem 
znali? Proč opožděné oznáme-
ní zpochybňuje věrohodnost 
oběti?

Pomoc obětem znásilnění 
nebo pokusu o znásilnění 
– ale i obětem jiných trest-
ných činů – je dostupná 
v rámci celého Plzeňského 
kraje. V Bílém kruhu bez-
pečí Plzeň Vám můžeme 
nabídnout podporu a poro-
zumění, pomoc zorientovat 
se v náročné situaci, jakožto 
i právní informace a dopro-
vázení v případném trestním 
řízení. Pokud jste se stali 
obětí trestné činnosti nebo 
byste rádi pomohli něko-
mu ve Vašem okolí, kdo se 
stal obětí, můžete nás kon-
taktovat na telefonním čísle  
773 551 311 nebo na e-mailu 
bkb.plzen@bkb.cz. Od září 
2016 sídlíme na nové adrese 
– Jungmannova 1, 301 00 
Plzeň.
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Zima, jak má být – biatlonový areál Pajzovna
Dobrých zimních podmínek 

na Lukavicku využili příz-
nivci biatlonu z řad místních 
fotbalistů a členů TJ Sokol 
Dolní Lukavice. Za sokolov-
nou aktivisté vytyčili trasu, 
vyšlápli běžeckou stopu, pan 
Karel Šebesta zřídil střelnici 
a vyrobil perfektní biatlonové 
terče. Závodníci absolvovali 
dvakrát  okruh o délce 600 m 
a dvě střelecké položky „stoj-
ky“. „Ležky“ byly po zralé 
úvaze vypuštěny neb někteří 
závodníci už by zůstali ležet. 
Střílelo se ze vzduchovky na 
vzdálenost 5 metrů. Na pět 
terčů dostal každý účastník  
osm nábojů. Za nesestřelené 
terče se závodníkovi připočítá-
valo 15 trestných vteřin. Prv-
ního závodu 21. 1. se za slu-
nečného počasí, leč v krutém 
mrazu v 11.00 hodin dopoled-
ne zúčastnilo 8 borců. 

Za týden 28. 1. na startu stálo 
v kategorii mužů opět 8 závod-
níků, v kategorii žen startovaly 
dvě sportovkyně a nově jsme 
otevřeli kategorii pro rodiče 
s dětmi. 

Největší starost spočinula na 
řediteli závodu a správci střel-
nice Karlu Šebestovi a snad 
ještě větší zodpovědnost 
a odvahu projevil časoměřič 
Míra Kastner. Někteří borci 
dosahovali ve stopě takových 
rychlostí, že měl kolikrát pro-

blém včas zmáčknout stop-
ky a zapsat čas. I na střelnici 
správce tak tak stačil stavět 
sestřelené  terče, aby udýcha-
ní závodníci netvořili frontu.
O dokonalosti organizace 
závodu svědčila i přítomnost 
fotografa „fotopress“ Zbyň-
ka Bartoše. Nutno dodat, že 
těmto třem pořadatelům mrzly 
ruce a nohy nejvíce a patří jim 
velké poděkování. 

Účastníci prvního závodu: 
Tolar Miroslav, Pelc Václav, 
Rotenborn Miroslav, Roten-
born David, Vrba Radek, Pelc 
Luboš, Hajžman Pavel, Stavi-
noha Stanislav. 

Druhý závod: Pelc Václav, 
Rotenborn Miroslav, Roten-
born David, Vrba Radek, Vrba 
Aleš, Pelc Luboš, Hajžman 
Pavel, Hrdonka Jiří, Kindlo-
vá Ivana, Hajžmanová Ivana, 
Hajšmanová Lenka + dcera 
Anetka, Hajšman Robert + 
syn Robík.

Časy závodníků, střelba 
a vůbec sportovní výkony na 
trati byly vynikající. Záměr-
ně nezveřejníme výsledkovou 
listinu, neboť jsme zvítězi-
li úplně všichni. Sami nad 
sebou a nad vlastní pohodl-
ností. Odměnou pro všechny 
zúčastněné byly při závěreč-
ném hodnocení diplomy, pro 
vítěze i pohár. Vítěz prvního 
kola dokonce obdržel „žlutý 

trikot“, který musel předat 
vítězi kola druhého. Závo-
du nechybělo nic. Vynikající 
horký vepřový vývar, ovar 
s křenem a pivko umožnily 
všem závodníkům doplnit síly 
a energii vyčerpanou během 

sportovního klání. 
K domovu se všichni roz-

cházeli plni dojmů a uspo-
kojení ze společně prožitého 
sportovního odpoledne. 

Sportu zdar a biatlonu zvlášť! 
                        Pavel Hajžman

Mrazík na Šumavě
V naší mateřské škole se sta-

lo již tradicí, že předškoláci 
jeden zimní den tráví s rodiči 
a učitelkami na horách. I letos 
jsme vyrazili vlakem na výlet 
do Železné Rudy na Samoty. 
Tentokrát byl náš výlet inspi-
rován jednou z nejznámějších 
ruských pohádek Mrazík.

Děti i rodiče byli nedočkaví, 
co je čeká. Už ve vlaku zača-
la příjemná zábava pro děti 
i dospělé. Paní učitelky se 
proměnily ve stevardky, které 
roznášely občerstvení, během 
chvíle byly v roli průvod-
čích a k velkému překvapení 
a pobavení všech se převlékly 
za dědu Mrazíka s kouzelnou 
berlou mrazilkou, za pyšného 
Ivana a babu Jagu. Jen Nastěn-
ka se někde zatoulala...

Cesta vlakem rychle uběhla 
a už nás čekal zasněžený kopec 
na Samotách. Děti s nadšením 
šplhaly do kopce, hned začaly 
bobovat a spolu s rodiči si uží-
valy pestrý program her a sou-
těží na sněhu.

Na čerstvém horském vzdu-
chu všem vytrávilo, s chutí 
se pustili do dobrého oběda. 
Odpoledne byl čas na rozdání 
diplomů s Mrazíkem, čokolá-
dových medailí a rozloučení 
s příjemně stráveným zimním 
dnem. Nikomu se ani trochu 
nechtělo domů, ale nezbývalo, 
než nasednout na vlak a plni 
zážitků a dojmů docestovat 
zpátky do Přeštic.

Děkujeme všem devatenác-
ti rodičům, kteří si udělali ve 
svém hektickém programu 
čas na své děti. Děkujeme za 
aktivitu a spolupráci při orga-
nizování tohoto náročného 
výletu.

Byl to moc prima den!

kolektiv učitelek
MŠ Gagarinova

Přeštice

Občerstvení na ZŠ Přeštice
Rádi bychom Vám ozná-

mili otevření nového bufe-
tu na základní škole Josefa 
Hlávky, která se tímto při-
pojuje k pamlskové vyhláš-
ce. Můžete se těšit na to, 

že pro Vaše děti budou při-
pravovány zdravé snídaně 
a svačinky. Více se dozvíte 
v následujícím čísle Přeštic-
kých novin. Bufet se otevírá 
1. března 2017.

Jak zlepšit pomoc obětem...

Zdroj: 
https://www.bkb.cz/aktuality/n535-jak-zlepsit-pomoc-obetem-znasilneni/



Loňský první ročník byl po 
všech stránkách velmi úspěš-
ný, dorazila stovka běžců a tak 
chceme v nastoupeném kur-
zu pokračovat. Hlavní závod 
Přeštická desítka se poběží po 
stejné trase jako vloni v mean-
drech Úhlavy, po lukách kolem 
Příchovic, Lužan a Přeštic. Fit 
Běh na 5 kilometrů protáhne-
me k Lužanům a zpátky. Děti 
budou běhat po značené trati 
v okolí loděnice. Tři vítěze ve 
všech mužských i ženských 
kategoriích čekají solidní ceny, 
děti se nemusejí bát, že by při-
šly zkrátka. Perníkové medaile 
a drobné dárky je neminou.

Přeštickou desítku pořádá-
me ve spolupráci s městem 
Přeštice, obcí Příchovice, 
s vodáckým oddílem TJ Přeš-
tice, cyklistickým oddílem 
COPR, Sborem dobrovolných 

hasičů Přeštice a s Kulturním 
a komunitním centrem. Detai-
ly a registrace na stránkách 
www.behprestice.cz

Za Běžecký klub Přeštice
Petr Velkoborský

Oldřich Lukáš
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NOVĚ OTEVRENO

Zimní liga dorostenců
– čtvrtfinále 2017

V neděli 5. 2. 2017 se konal 
v mostecké sportovní hale 
turnaj čtvrtfinále Zimní ligy 
dorostenců v národní háze-
né. Družstvo Přeštic postupně 
změřilo své síly s celky Plzně- 
-Újezdu, Tymákova, Žatce 
a domácího Mostu. Z celko-
vých pěti účastníků tohoto 
turnaje postupovala 4 družstva 
do dalších bojů v Zimní lize. 
Bohužel družstvo Přeštic 
nedokázalo ani jednou zvítězit 
a skončilo tak na posledním 
nepostupovém místě.

Výsledky Přeštic:
- Plzeň-Újezd 9:18, - Tymákov 
13:19, - Žatec 17:18, - Most 
11:13.

Pořadí turnaje:
1. TJ Plzeň-Újezd, 2. Sokol 
Tymákov, 3. Baník Most NH, 
4. TJ Šroubárna Žatec, 5. TJ 
Přeštice.

Sestava Přeštic:
Z. Rund – P. Lang, J. Bořík,  
D. Roud, J. Šlegl, L. Cibulka, 
J. Cellárik – Jan Štengl (23),  
Z. Škopek (16), D. Konopík 
(9), V. Bořík (2), T. Regner.
Trenéři: R. Lang a P. Touš.

Druhé místo starších žáků
v Zimním halovém poháru
oblasti 2017

Dne 28. 1. 2017 se zúčastnili 
starší žáci Přeštic v nafuko-
vací hale v Plzni ZHP oblasti 
v národní házené. Hrací doba 
byla 2x15 minut. Zúčastněná 
družstva Přeštic, Ejpovic, Vše-
nic, Litohlav a Litic se utkala 
systémem každý s každým. 
Přeštice obsadily pěkné druhé 
místo.

Tabulka ZHP:
1. Sokol Ejpovice, 2. TJ Přeš-
tice, 3. TJ Všenice, 4. TJ Lito-
hlavy, 5. TJ Litice (hrála mimo 
soutěž). Přeštice jsou prvními 
náhradníky na celostátní finá-

le, které se bude konat 18. 3. 
2017 v Řevnicích.

Výsledky Přeštic:
- Všenice 8:8 (2:4), - Ejpovice 
5:13 (2:8), - Litice 4:5 (2:4),
- Litohlavy 10:2 (7:1).

Sestava Přeštic:
Štycha K. – Hurt F., Stehlík 
M., Schreiber D., Košař M., 
Buberle D. – Bořík V. (9 bra-
nek), Řezníček M. (5), Šilingr 
R. (9), Štengl Jiří (4), Wohl-
mut F. 
Trenéři: Stehlík M. a Cibul- 
ka L.

Stojící zleva: trenér Martin Stehlík, Jiří Štengl, Vojtěch Bořík, 
Marek Stehlík, Matěj Košař, Dominik Buberle, Denis Schreiber, 
Radek Šilingr, Filip Wohlmut, trenér Ladislav Cibulka.

V pokleku zleva: Filip Hurt, Kamil Štycha, Marek Řezníček.

Mladší žáci získali stříbrné
medaile v Zimním halovém
poháru oblasti 2017

V neděli 22. ledna 2017 se 
konal v Přešticích ZHP mlad-
ších žáků v národní házené. 
Žáci Přeštic soupeřili ve sku-
pině, která bojovala o postup 
do celostátního Zimního 
poháru, kam postupuje pou-
ze vítěz oblastního kola. Ve 
hře byli do posledního utkání. 
Hrálo se 1x22 minut každý 
s každým. Nejdříve porazi-
li Tymákov 16:1, následně 
Kyšice 12:4, Litohlavy 13:11. 
Porážku okusili až nakonec 
s vítězem celého poháru Bož-
kovem 4:11.

Sestava Přeštic:
Štádler P. – Hranáč J. (nejlep-
ší obránce ZHP), Bartoň V., 
Jarolím T. – Brada J. (14 bra-
nek), Stehlík R. (16), Wiesner 
(10), Treml J. (2), Beneš P. (2), 
Hrdonka V. (1), Šalom L.

Trenéři: m.n.h. Zadražil S., 
Brada L., Albl F.

Pořadí ZHP:
1. TJ Božkov – 8 b., 2. TJ 
Přeštice – 6 b., 45:27, 3. TJ 
Litohlavy – 4 b., 4. Sokol 
Kyšice – 2 b., 5. Sokol Tymá-
kov – 0 b.

Hodnocení trenérem m.n.h. 
Stanislavem Zadražilem: 

„Odehráli jsme dobrý turnaj. 
Kluci bojovali a ve vítězných 
utkáních jsme si se soupeři 
poradili. V utkání s Litohla-
vy bylo vidět, že nám chyběl 
zraněný Jan Pogadl. V obraně 
jsme potřebovali prostřídat, 
ale neměli jsme kam sáhnout. 
V posledním zápase proti Bož-
kovu jsme nasadili do obrany 
Radima Stehlíka, který hrál 
osobní obranu na nejlepšího 
útočníka Třísku. Do poloviny 
utkání se vše dařilo, ale sérií 
technických chyb jsme nabídli 
soupeři výsledkově odskočit, 
a to nás položilo.“

Stojící zleva: trenér Luboš Brada, Vojtěch Bartoň, Jan Wiesner, 
Jakub Brada, trenér Filip Albl, Jan Hranáč, Radim Stehlík, 
Tomáš Jarolím, trenér m.n.h. Stanislav Zadražil.

V pokleku zleva: Lukáš Šalom, Jan Treml, Václav Hrdonka, 
Pavel Beneš. Ležící: Petr Štádler.

Jan Hranáč – nejlepší obrán-
ce ZHP mladších žáků.

Muži Přeštic postupují
v Českém poháru 2017

V neděli 5. 2. se v Plzni 
uskutečnilo čtvrtfinále Čes-
kého poháru mužů v národní 
házené. V tomto turnaji měly 
Přeštice za soupeře druholigo-
vé celky Žatce a Vřeskovic a 
prvoligové Čakovice a Nýřa-
ny. Po třech vítězstvích a jedné 
porážce družstvo Přeštic spolu 
s celkem Nýřan postupuje do 
semifinále ČP.

Výsledky Přeštic:
- Žatec 17:11 (8:7), - Vřesko-
vice 21:16 (6:8), - Čakovice 
14:6 (8:4), - Nýřany 16:18 
(7:9).

Pořadí turnaje:
1. TJ DIOSS Nýřany, 2. TJ 
Přeštice, 3. TJ Šroubárna 
Žatec, 4. TJ Vřeskovice, 5. TJ 
Avia Čakovice.

Sestava Přeštic:
T. Chmelík, G. Kováč 
– K. Zeman, M. Gruszka,  
T. Hajžman, T. Mrskoš, J. 
Kraus – K. Šelep, P. Kydlíček, 
T. Urban, M. Brada, O. Hošťá-
lek.  Trenér: m.n.h. V. Brada.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

TrefTo Cup Rokycany
– halový turnaj fotbalových 
přípravek U11 
(ročník 2006 a mladší)

V neděli 5. 2. 2017 se usku-
tečnil halový turnaj TrefTo 
Cup v Rokycanech, kde se 
představili kromě našich hráčů 
i hráči Vejprnic, Nýřan, Roky-
can, Senco Doubravka, Berou-
na, Vejprnic a hráčky Viktorie 
Ž. Týmy byly rozlosovány do 
dvou skupin. Do naší skupiny 
los zařadil týmy Nýřan, Roky-
can a Viktorie Ž.

Nejprve jsme se utkali 
s týmem Nýřan, poté Roky-
can a nakonec s Viktorií Ž. 
Do zápasů jsme nastupovali 
s odhodláním hrát co nejlépe 
a zvítězit. A to se také poved-
lo. Ve skupině jsme všechny 
tři zápasy vyhráli a umístili 
se na prvním místě, které nám 
zajistilo účast v semifinále. 
V semifinále jsme svedli neu-
věřitelný boj s týmem Senco 
Doubravka, kdy pár sekund 
před koncem utkání vyrov-
nával na 3:3 Adam Čonka. 
A protože postoupit do finále 
může jen jeden, o vítězi utká-
ní rozhodly pokutové kopy. 
Štěstí stálo na naší straně, tre-
fili jsme všech 5 pokutových 
kopů a slavili postup do finá-

le. Obrovská radost byla nejen 
na straně hráčů a trenérů, ale 
i rodičů. Ve finále jsme se opět 
potkali s týmem Rokycan, kte-
rý se nám napodruhé bohužel 
porazit nepodařilo. I přes men-
ší zklamání jsme si hrdě pře-
vzali pohár, medaile a diplom 
za krásné druhé místo. Hráčům 
i trenérům patří velká pochva-
la a gratulace. Poděkování pat-
ří i rodičům, kteří s námi na 
turnaj jeli, celou dobu hráče 
podporovali a perfektně fandi-
li. DÍKY moc!

Výsledky zápasů:
Skupina:

Přeštice – Nýřany 3:0 (branky: 
Havíř, Čonka, Bezděk), Přeš-
tice – Rokycany 4:1 (branky: 
Čonka 2, Kříž 2), Přeštice – 
Viktoria Ž 3:1 (branky: Čonka 
2, Havíř).

Semifinále:
Přeštice – Senco 3:3 PK 5:4 
(branky: Čonka 2, Kříž 1; 
pokutové kopy: Bezděk, Čon-
ka, Kříž, Frančík, Vácha).

Finále:
Přeštice – Rokycany 1:4 

(branka: Havíř).
Zdeňka Frančíková

Dolní řada zleva: Filip Vácha, Jan Kříž, Ondřej Kubík, David 
Bezděk, Jan Frančík.

Horní řada zleva: trenér Karel Frančík, Matěj Hodan, Ondřej 
Havíř, Andrej Král, Adam Čonka, trenér Miroslav Kříž.

První výhra 
minibasketbaláčků

Dne 29. 1. 2017 družstvo 
minibasketbalu jelo na tur-
naj do Rokycan. Hned první 
zápas jsme sehráli s domácím 
družstvem Rokycany B, které 
jsme bojovností, ale hlavně 
s velkou radostí vyhráli. 

Další zápasy jsme sehrá-
li s družstvem BK Holýšov 
a s družstvem Rokycany A, 
která nás porazila, neboť měla 
věkové, výškové a basketba-

lové zkušenosti  větší než my. 
Mezi utkáním byly basketba-
lové soutěže, kde se naši mini-
basketbaloví žáčci velmi pěkně 
umístili na předních pozicích.
Chtěla bych také vyzdvihnout 
náš doprovod – rodiče –  kteří 
nám fandili a podporovali nás 
celý turnaj. 

Již dnes se těšíme na další 
turnaj, který se uskuteční na 
jaře.                 Lucie Svěrková

Přeštická desítka opět 
na konci dubna
Běžecký závod pro nadšence všeho druhu se koná 

opět poslední dubnovou sobotu, tedy 29. 4. 2017. 
Tentokrát pořadatelé naplánovali i kratší Fit Běh na 
5 kilometrů, aby se mohli po lukách kolem Úhlavy 
vyřádit všichni. Dětské běhy jsou samozřejmou sou-
částí celého dopoledne v přeštické loděnici (KČT).



Čtyřnásobná mistryně repub-
liky – v silniční časovce, drá-
hovém team sprintu, dráhovém 
sprintu na 500 m, dráhovém 
vylučovacím závodu, k tomu 
tři stříbrné republikové medai-
le – v silničním závodu, silnič-
ní časovce dvojic a dráhovém 
sprintu, k tomu ještě bronz 
v kategorii MTB XCE. To je 
strohý výčet největších úspě-
chů za loňský rok a sportovní 
vizitka úspěšné přeštické cyk-
listky starší žákyně Kristýny 
Burlové. A právě díky těmto 
medailím si v Dobřanech došla 
na pódium pro cenu nejlepší 
sportovkyně okresu Plzeň-jih 
v kategorii žactva za rok 2016. 
A ve „víru“ gratulací a oslavy 
byl čas jen na krátké otázky.
Proč zrovna kolo?
„Jezdila jsem ráda od mala. 

Zkusila jsem jednou závod 
Giant ligy doma v Přešticích, 
ve své kategorii skončila třetí 
a tady asi byl začátek. Chyt-
lo mě to, baví mě to a jezdím 
pořád.“

A budoucnost? Profe-
sionální cyklistika?

„Určitě bych to chtěla zku-
sit. Vstoupit do proficyklistiky 
by bylo super. Třeba i trochu 
prorazit… To je zatím takový 
krásný sen…“                  (šat)
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Zatím splněná povinnost
V únoru nastoupily oba ligo-

vé celky v základních kolech 
Českého poháru národní háze-
né, když oba turnaje se hrály 
v hale plzeňské univerzity.  

Ženy svoje klání odehrá-
ly druhou únorovou sobotu. 
V cestě do semifinále je čeka-
lo pět soupeřek. Postupně 
porazily Plzeň-Újezd (12:10), 
střelecky se jim dařilo v zápa-
se proti Ejpovicím (17:7) 
a tymákovskému béčku (14:3). 
Exligové Blovice porazily 9:5 
a v posledním zápase, kdy již 
bylo o postupujících rozhod-
nuto, pak sousední Příchovi-
ce 11:5. Vyhrály skupinu bez 
ztráty bodu se skórem 63:30, 
s nimi do dalších bojů postu-
pují Příchovice.

Spokojen byl vítězný tre-
nér Petr Moravec: „Jeli jsme 
trochu s obavami, jak vše bude 
vypadat s minimem tréninků. 
Holky však nezklamaly, bojo-
valy, snažily se. Všechny sou-
peřky výrazně přehrávaly jak 
v útoku, tak obraně. S Přícho-
vicemi to bylo střetnutí dvou 
jasných postupujících, obou-
stranně o nic nešlo.“

Muži hráli o týden dříve. 
Postupně porazili nepříjem-
ný Žatec (17:11), hodně pro-
blémů jim dělala aktivní hra 
Vřeskovic a teprve zlepšení 
ve druhém poločasu zname-
nalo výhru 21:16. Postup do 
dalšího kola znamenala další 
výhra nad Čakovicemi 14:6. 

V posledním zápase se střetli 
s Nýřany, kdy již oba celky 
měly zajištěný postup (16:18).

Střídmě vše hodnotil trenér 
m.n.h. Václav Brada: „Špat-
ně jsme odehráli první poločas 
s Vřeskovicemi, až zlepšení 
přineslo dva body. Další jisté 
výhry, Čakovice a Žatec, potvr-
dily postup. S Nýřany bylo již 
rozhodnuto, proto se na hřišti 
protočili všichni, celá lavička, 
oproti Nýřanským, kde zápas 
odehrálo osm hráčů. Hlavně 
nesmíme dělat technické chyby, 
ty už ligoví soupeři trestají.“

Oba trenéři se shodli v jed-
nom: „Byl to povinný postup, 
rozhodující budou další kola.“ 
Semifinále oba celky odehrají 
opět ve stejné hale, muži čtvr-
tého března, ženy o týden poz-
ději, jedenáctého.             (šat)

Snímek z utkání Přeštice – Vřeskovice. Přeštická obrana 
(v bílém) Matěj Gruszka (vlevo) a Tomáš Mrskoš „likvidují“ 
další pokus vřeskovického útoku.

Snímek z utkání Přeštice – 
Ejpovice. Ejpovickou obranou 
se snaží „protáhnout“ přeštic-
ká Nikol Červená.

Přeštičtí sportovci úspěšní
Vyhodnocení nejlepších 

sportovců okresu Plzeň-jih za 
rok 2016 se tentokráte konalo 
v dobřanském Káčku. Mimo 
jednotlivce a kolektivy byli 
vyhodnoceni nejlepší trené-
ři, rozhodčí a funkcionáři. 
Z množství oceněných jich pět 
putovalo do Přeštic.

Nejlepším žákovským kolek-
tivem byly vyhodnoceny starší 
žačky oddílu národní háze-
né TJ Přeštice za mimořád-
ně úspěšný rok, kdy získaly 
všechny tituly, které mohly, 
až po titul Mistryň republiky. 
Ze stejného oddílu byl oce-
něn mezi rozhodčími m.n.h. 
Jan Adámek, dlouholetý ligo-
vý rozhodčí, který v loňském 
roce pískal mezizemské utkání 
mužů Čechy – Morava. Cenou 
za mimořádný sportovní výkon 

roku bylo oceněno družstvo 
mladších žaček – národních 
házenkářek, které se také staly 
Mistryněmi republiky. A ještě 
jednou vystoupil na pódium 
národní házenkář. Do spor-
tovní síně slávy okresu byl 
jako další osobnost uveden 
Karel Tušek, dřívější úspěšný 
prvoligový hráč, nyní neméně 
úspěšný žákovský trenér, kte-
rý již několik kolektivů žaček 
a dorostenek dovedl k medai-
lím na Mistrovství republi-
ky. Ve sportu je vždy hodně 
vysoko ceněn úspěch jednot-
livce. Zde jedno ze tří ocenění 
putovalo také do Přeštic. Jako 
nejlepší sportovkyně okre-
su v žákovské kategorii byla 
vyhlášena členka cyklistického 
oddílu COPR Kristýna Burlo-
vá.                                    (šat)

Mezi třemi nejlepšími roz-
hodčími byl oceněn i rozhod-
čí národní házené m.n.h. Jan 
Adámek.

Do okresní sportovní „síně 
slávy“ byl uveden člen oddílu 
národní házené Karel Tušek.

Vítěznému kolektivu v kategorii žactva, starším žákyním národ-
ní házené, gratuluje přeštický starosta Karel Naxera.

Chtěly by obhájit
Mezi žákovskými kolekti-

vy byly jako nejlepší v okre-
se vyhodnoceny starší žačky 
oddílu národní házené. Ty se 
v loňském roce staly oblast-
ními přebornicemi, tím se 
kvalifikovaly na Mistrovství 
republiky, na němž v červnu 
získaly zlaté medaile a titul 
mistryň. Rovněž se staly vítěz-
kami Zimního halového pohá-
ru. To vše bez ztráty jediného 
bodu v několika desítkách 

soutěžních utkání. Rovněž část 
družstva významně pomoh-
la vybojovat druhé místo na 
dorosteneckém Poháru ČR. 
I letos vévodí oblastnímu pře-
boru, směřují za oblastním 
titulem. Letos se Mistrovství 
republiky koná v Přešticích 
a cíl vyjádřila velice stručně 
trenérka m.n.h. Romana Jab-
bourová: „Obhájit by bylo 
velice pěkné…“               

 (šat)

Žádné kolo jí není cizí

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice

Příměstské tábory:
Jazykový příměstský tábor

„Tykejme si 
s angličtinou“

31. 7.–4. 8. 2017
pro děti ve věku 7 až 12 let

Juniorfest filmový tábor
„Cestujeme 

po filmovém světě“
14. 8.–18. 8. 2017
pro žáky 4. až 9. třídy

Přihlášky zasílejte na e-mail:
miskova@prestice-mesto.cz 

nebo TIC Přeštice


