
V  parku  na  náměstí  stojí 
pomník padlým z první světo-
vé  války. Na  rozdíl  od mno-
ha  pomníků  v  jiných  obcích 
nenese žádná  jména.  Jako by  
Přeštice  neuměly  své  hrdi-
ny  uctít.  To  by  se  ale  mělo 
změnit.  „Chceme dohledat 
jména padlých, a když se nám 
to podaří, tak bychom je rádi 
připomněli,“  říká  Drahomíra 
Valentová. S kolegy z Domu 
historie Přešticka chystá sérii 
akcí ke všem osmičkám. Tou 
největší  bude  výstava  „Čes-
koslovenská  armáda,“  kterou 
připraví  Petr  Petr  a  Pavel 
Kops  z  Vojensko-historické-
ho  sdružení  Kladruby.  „Na 

vernisáži 27. ledna uvaří 
chlapi guláš v polní kuchy-
ni před Domem historie,“ 
dodává Valentová.  Důležitou 
součástí  oslav  budou  besedy 
s  historiky  stejně  jako disku-
se  s pamětníky k  létům 1968 
a 1989. „Kupodivu z listopadu 
89 nemáme vůbec žádné foto-
grafie,“  říká kronikář Michal 
Tejček,  který  bude  vzpomín-
ky pamětníků zpracovávat.

Jedním z letitých přání přeš-
tického buditele Jana Mrkvič-
ky  bylo  znovu  vyrobit  pátý 
zvon  do  kostela.  Dokonce 
na  něj  pamatoval  v  závěti. 
Letos  se Mrkvičkův  sen  spl-

ní.  Starosta Karel Naxera  už 
domluvil detaily se zkušeným 
zvonařem  a  do  Velikonoc 
začnou  práce  na  odlití  zvo-
nu. „Stopadesátikilogramový 
zvon bude hotový do léta a ve 
vhodnou chvíli ho pověsíme 
do zvonice.“
Během roku se chystá i osa-

zení cedulek na domy se zají-
mavými rodáky. Na starost si 
to  vzal  místostarosta  Marek 
Krivda. „Lidé se rádi sezná-
mí s historií města. Něco 
podobného v menším měřítku 
udělala předloni ve Skočicích 
kronikářka paní Jarolímová 
a mělo to velký úspěch.“
Z historických událostí stojí 

za  zmínku  velkolepě  pojaté 
oslavy 700. výročí hradu Ská-

la. Konají se 9. června přímo 
na hradě.

Velkou událostí je budování 
„integrovaného  dopravního 
uzlu“  u  vlakového  nádraží. 
Vše je domluveno s Českými 
drahami. „Město získalo dota-
ci a brzy vyhlásíme výběrové 
řízení,“ říká  Marek  Krivda. 
„Vznikne solidní parkoviště, 
nové terminály pro autobusy 
a třeba i stojany na kola.“ Na 
jaře začne  i výstavba asfalto-
vé cesty z Přeštic kolem řeky 
do Dolní Lukavice,  v  létě  už 
by ji mohli vyzkoušet bruslaři 
i cyklisté.

Ani kultura nepřijde zkrátka. 
Hned zkraje  roku začne digi-
talizace  kina  a  tak  se  budou 
moci promítat nové filmy den 
po premiéře. V únoru pořádá 
Kulturní a komunitní centrum 
Masopust a na podzim mimo 
jiné Pivní slavnosti a Festival 
vína.

V  novém  roce  vybereme 
nové  zastupitele.  Volby  pro-
běhnou na začátku října, a jak 
Přeštickým  novinám  potvrdil 
Karel  Naxera,  bude  znovu 
kandidovat na starostu.

(red)

Před pár 
týdny jste 
získali cenu 
Pivovarnic-
ké akade-
mie za vaše 
tmavé pivo 

Maurus. Co na to říkáte?
Dostali jsme cenu za nejlep-
ší  tmavý  speciál  v  kategorii 
„nově  otevřených  pivovarů“ 

letošního  roku,  to  je  čtrnáct-
ka  Maurus,  nejlepší  pivo. 
Ovšem  další  cena  je  za  nej-
lepší otevřený pivovar  letoš-
ního roku.
Jak je soutěž významná?
Je  to  soutěž  časopisu  „Pivo, 

Beer  &  Ale“.  Je  to  jediný 
pořádný časopis, který v Čes-

ku  o  pivu  vychází.  Nevím 
o  jiném,  který  by  se  zabýval 
pivovarnictvím.
Kdo vybírá piva?
Porota  časopisu  „Pivo,  Beer 

&  Ale“.  Byl  tady  jejich  člo-
věk,  ptal  se  nás  na  spoustu 
věcí. Dostal vzorky všech piv 
a  strašně  mu  zachutnalo  to 
naše  černé.  Rozhovor  vyšel 
v  listopadovém  čísle  a  autor 

píše, že i naše pivo Kilián patří 
k těm nejlepším z nově otevře-
ných pivovarů.
Co si o tom tmavém 

speciálu myslíte vy jako 
autor? Je v něčem spe-
ciální?
Je  určitě  jiný než  ostatní.  Já 

používám  na  obarvení  piva 
místo  praženého  ječmene 
praženou pšenici.

To jsou ta semínka tady 
kolem svíčky na stole?
Ne. To nám sem poslal doda-

vatel omylem, to je karamelo-
vá  pšenice.  Když  jsem  začal 
vařit  první  pivo,  tak  došlo  ze 
strany  dodavatele  k  chybě 
a místo pražené pšenice poslal 
pšenici karamelovou.
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Petr Hampl: Moje pivo je slad, chmel, kvasnice
a voda. Nic víc!

Pokračování rozhovoru 
na straně 2

S přeštickým sládkem o práci na psychiatrii, o čistotě piva a o vynálezech a vydávání knih.
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První cena za pivo

Přeštice 2018 – rok přinese změny

  Do nového roku je potřeba vykročit křepce. Místní otužilci to vzali vážně a za nebývale úctyhodné pozornosti přeštických občanů 
ladně vpluli do Úhlavy a zaplavali vstříc novému roku společně s nutrií.  Ta na fotografii chybí, právě se potopila. Ve zdravém těle 
zdravý duch a tak se poprvé přidali k ledovým radovánkám i svalnatí mládenci z posilovny (na snímku vpravo).  Na konci roku se na 
vás zase těší.                                                                                                                                              Text (red), foto Milan Janoch

Nový rok 2018 bude v Přešticích plný novinek, důležitých stavebních změn a pravidelných oslav. Čekají nás osmičková výročí a těch 
se neotřelým způsobem zhostí řada místních odborníků a znalců. Konečně dojde i na výrobu pátého zvonu pro kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Také budeme volit starostu.

Pátý zvon

Parkoviště u nádraží

Nasytíme ducha, tělo

Politický hit

Vážení čtenáři,
srdečně vás všechny 

zdravím v roce 2018 
a přeji vám jménem 
města Přeštice mnoho 
zdraví, štěstí i osobních 
úspěchů.
Stejně  jako  v  předešlých 

letech si dovolím rok předcho-
zí  krátce  zrekapitulovat.  Rok 
2017  byl  rokem  investičním 
i  rokem  investice  připravují-
cím.  Opravili  jsme  restauraci 
na  náměstí,  zahájili  rozsáhlou 
rekonstrukci  dálkového  vytá-
pění.  Na  tu  se  nám  podařilo 
získat dotaci více než 7 milionů 
korun.  Opravujeme  i  další 
městskou infrastrukturu, mnoho 
z vás  jistě nepřehlédlo několik 
stovek metrů nových chodníků 
nejen  v  Přešticích.  Občané  si 
již zvykli a oceňují také úpravy 
v režimu parkování na náměstí 
a u hřbitova. I nadále se budeme 
snažit  zvyšovat  počet  dostup-
ných  parkovacích  míst  v  blíz-
kosti  bytových  domů  u  středu 
města. Příkladem  toho  je nové 
parkoviště  proti  ,,Kebabu“ 
u Tř. 1. máje s 18 novými mís-
ty. Průchodnosti města již brzo 
poslouží také nová komunikace 
spojující  stávající  ulice  Luční 
a Na Borech. Ta umožní hladký 
průjezd  automobilů  na  náku-
py nebo na hlavní tah na Plzeň 
z nově zastavěných částí města.
Velkou radost mi dělá zvyšu-

jící  se úroveň  i kvalita komu-
nikace  se  spolky.  Rád  bych 
vyzdvihl zvláště spolupráci se 
spolky  občanů  v  našich míst-
ních částech Skočice, Žerovice 
a Zastávka. Potkávat  se  s  lid-
mi,  kteří  mají  díky  své  lásce 
k  místu,  kde  žijí,  jasné  před-
stavy, přání i plány, je skuteč-
nou  radostí.  Obzvláště  pokud 
nabízejí  i  aktivní  zapojení 
nebo  přímo  fyzickou  pomoc. 
A  to  i  přes  mnohdy  náročné 
a  bouřlivé  debaty. Ty  k  tomu 
ale  patří  a  my  je  vítáme.  Se 
všemi spolky byla  též projed-
nána pravidla pro poskytování 
návratných  finančních  výpo-
mocí  a  dotací  v  roce  2018 
a  byly  zapracovány  všechny 
rozumné  a  věcné  připomín-
ky či návrhy. Všem nám  také 
spadl  velký  kámen  ze  srdce 
v  podobě  úspěšného  řešení 
financování  rekonstrukce  fot-
balového stadionu TJ Přeštice. 
Velice  oceňuji  přímé  jednání 
vedení TJ  s městem a moc  si 
vážím pomoci Plzeňského kra-
je  s potřebným financováním. 
Díky  dohodě  TJ  s  dodavate-
lem rekonstrukce budou měst-
ské i krajské prostředky použi-
ty  pouze  na  úhradu  nákladů 
spojených  s  dodávkami  stav-
by, nikoliv na penále či úroky 
z nezaviněného prodlení. 

Pokračování na str. 4

Reprezentační 
ples

města Přeštice 
10. 2. 2018

od 20.00 hodin 
Předprodej vstupenek 

zahájen 10. 1. 2018. 
www.kzprestice.cz 
nebo TIC Přeštice

 Cena vstupenky
350 Kč

(včetně rautového pohoštění)
 

Venkovní akce 
pro rok 2018 

Přeštice 
17. 2. Masopust 

12. 5. Timbersports 
28. 7. Dechparáda 
pod širým nebem 

22.-25. 8. Letní kino 
8. 9. Přeštické pivní 

slavnosti 
6. 10. Den pro rodinu 
aneb křížem krážem 

Přešticemi 
13. 10. Přeštický

festival vína



 Dokončení ze str. 1
Ještě  na  poslední  chvíli  jsem 
pak  musel  ráno  v  šest  odjet 
do  plzeňského  pivovaru  Beer 
Factory  a  praženou  pšenici  si 
půjčit.
Já jsem si myslel, že je 

to záměrně, aby to hos-
té jedli.
To  je náhoda. Ještě  jí máme 

dvacet kilogramů, ta vydrží.

Někteří lidé říkají, že je 
skoro jedno, jaký sládek 
je ve sklepě, protože 
piva jsou vařená podle 
podobných receptů. Co 
na to říkáte?
Pitomost.  Je  to  řemeslo 

a  musíte  mu  rozumět.  Je  to 
na umu sládka, aby si vytvořil 
nějaký  pracovní  postup.  Kdy 
a  co  přidat,  ať  už  slad  nebo 
chmel.
I když je celý pivovar 

řízený elektronikou?
Elektronika  řídí  jen  teplo-

ty. Ale  co a kdy přidat,  to už 
je  na  sládkovi.  Stejně  jako 
množství.
Takže máte vlastní 

recepty. Nejel jste podle 
toho, co jste vařil dřív?
Ne. Jen na začátku mi s recep-

tem pomáhal Petr Krýsl. S pro-
vozovateli  restaurace  jsme  se 
domluvili, že chceme razit ces-
tu  hořkých  piv.  Nemáme  rádi 
sladká. S tím jsme do toho šli.
Proč?
Chutnají  nám. Nedělal  bych 

pivo, které bych nepil.
Jednu dobu jste měli 

ale málo piva.
Ze  začátku  jsme měli  nedo-

statečnou  kapacitu.  Začína-
li  jsme  se  čtyřmi  druhy  piva 
a  málem  nás  to  položilo.  To 
byla otevíračka, pivní slavnos-
ti,  vinné  slavnosti  a  ten  ležák 
mi  tu  zraje  měsíc.  Když  se 
vypila třítýdenní zásoba za čtr-
náct dnů, tak jsem musel ome-
zit prodej do PETek. Nebylo to 
populární,  ale  velice  důležité, 
abychom měli vlastní pivo na 
čepu. Když šéfové říkali, abych 
jim  dal  pivo,  tak  jsem  nedal, 
protože  já  jsem  zodpovědný 
za pivovar,  aby nedošlo pivo. 
Ono je sice hezké, jak se to vše 
prodává,  ale  jak mám  dohnat 
čas, když pivo zraje měsíc?
Může se stát, že dojde 

pivo?
Teď  už  ne.  Mohlo  by  se  to 

stát, kdybychom prodali hodně 
sudů.  Teď  ale  máme  dvanáct 
tisícilitrových tanků, dřív jsme 
jich měli  osm. V  sudech pro-
dáváme všechna naše piva.

Kde jste se naučil vařit 
pivo?
Jako  studenti  jsme  si  prošli 

všechny  části  pivovaru.  Sla-
dovny, varny, sklepy, stáčírny, 
všechno jsme si museli projít. 
Byli jsme poslední ročník, kte-
rý v Prazdroji studoval sladov-
nictví.
Kolik let vaříte pivo?
S  přestávkami  rok  a  půl. 

Když vezmu Prazdroj,  tam se 
nedá hovořit o vaření piva. To 
jsem  byl  spíše  zaměstnanec, 
který  dělá  všechno.  Ve  vel-
kých  pivovarech  se  řemeslo 
moc neuplatní.
Rok a půl není moc 

dlouhá doba.
Dostal  jsem  úžasnou  školu 

od Petra Petružálka. To je slá-

dek z Merklína, který pracuje 
v Modré Hvězdě v Dobřanech. 
S Petrem jsem vařil a měl jsem 
od něj pivovar převzít. S Mod-
rou Hvězdou jsem spolupraco-
val  přes  čtyři  roky,  zpočátku 
jsem  jim  dělal  web,  sociální 
sítě, pořádání akcí a podobně. 
Vlastně marketing.
V Modré Hvězdě jste 

dostal nějakou cenu?
Nedostal,  tam  ne.  Ale  pivo-

var  je  to  vyhlášený,  klobouk 
dolů před sládkem.
A jak jste se dostal do 

Přeštic?
Kamarád  mně  říkal,  že  se 

tady otevírá pivovar, tak jsem 
oslovil  starostu  a  ten  mi  dal 
kontakt  na  provozovatele. 
S těmi jsem se pak domluvil.

Během pár měsíců jste 
dostal cenu, jaké máte 
další plány s pivem?
Udržet kvalitu, to především, 

protože  plno  pivovarů  dobře 
začne, ale pak neudrží úroveň.
V čem bývá problém?
To nevím. Já se snažím, abych 

měl  čisté  potrubí,  hygienu 
v pořádku, nic nezanedbat. To 
se podepíše na pivu. My slád-
ci to máme zažité víc než lidé, 
které to pivo baví točit.
Kterou část sládci zane-

dbávají?
Sanitaci. Hygiena je první na 

řadě. Sládek pořád něco myje. 
Ať  už  jsou  to  podlahy,  kádě, 
kotel.

Budete vařit i jiná piva, 
než máte na čepu?
Určitě. Od  toho začátku  jste 

si  mohl  všimnout,  že  jsme 
měli  Václava,  světlý  speciál, 
teď máme Vánoční, také světlý 
speciál.
Bude i velikonoční ze-

lené?
Určitě  něco  vymyslíme. Ale 

nechci  do  něj  dávat  chemic-
ké  přípravky,  což  občas  slád-
ci  dělají,  lijí  do  piva  barviva 
a  esence.  My  chceme  razit 
přírodní  cestu.  Nepřidávám 
žádné  extrakty,  moje  pivo  je 
slad,  chmel,  voda  a  kvasnice. 
Nic víc.
Jaký kupujete chmel?
Žatecký. Marlen vařím z aus-

tralského a amerického chme-
le.  Záleží  na  poměrech  suro-
vin,  na  kvasnicích,  ty  dávají 
charakter  piva.  Já  používám 

kmen, který používá Plzeňský 
Prazdroj.
Jak často chodíte do 

pivovaru?
Každý den. Vařím podle úbyt-

ku  piva.  Když  vidím,  že  kle-
sáme,  začnu  dovařovat.  Jsem 
tady  sedm  dnů  v  týdnu.  Pivo 
nezajímá, že je víkend☺. 
Jaká pijete jiná piva, 

objíždíte jiné pivovary?
Piju svá piva, jiným se nebrá-

ním.  Jenže na objíždění pivo-
varů  nemám  čas.  Jsem  buď 
v  pivovaru  nebo  doma. Mám 
tři malé děti.
Vás nezajímá, co vaří 

konkurence?
Zajímá.  Občas  mi  někdo 

něco  doveze.  Ale  soustředím 
se na své pivo.

Co přesně jste dělal na 
psychiatrii v Dobřanech?
Sanitáře.  Několik  let  jsem 

byl na akutních případech, na 
neklidných  mužích,  na  geri-
atrii, na  interně. Tam pacienti 
umírají,  staral  jsem  se  i  o  ně. 
V  Dobřanech  jsem  pracoval 
celkem osmnáct let.
To je dost velký rozdíl, 

dělat sládka a sanitáře.
Když  jsem  se  vyučil  slád-

kem,  moc  možností  nebylo. 
Minipivovary byly v plenkách 
a v Prazdroji tehdy málo platili. 
V Dobřanech jsem měl výrazně 
víc. Dneska je to jinak, minipi-
vovary jsou v kurzu, sládků je 
málo a je to o řemesle. Takové 
možnosti dřív nebyly.
Proč jste šel do školy 

na sládka?
Měl  jsem  výborného  učitele 

chemie  na  základce,  chemie 
mě  bavila  a  tak  jsem  šel  na 
učební obor, kde byla chemie. 
Ať  už  to  byla  organická  nebo 
anorganická, neměl jsem s tím 
problém.
Jak vás ovlivnila práce 

v ústavu?
Nijak  mě  neovlivnila,  nijak 

jsem  to  ani  neřešil.  Člověk 
to musí  brát  hlavně  s  nadhle-
dem.  Tam  se  dostanete  mezi 
psychopaty,  různé delikventy, 
mnohdy to byla spíš bachařská 
práce.
Jak došlo k tomu, že 

jste vymyslel kompen-
zační pomůcku pro hen-
dikepované a začal ji 
dokonce i vyrábět?

Na  geriatrii  mi  přišlo  nehu-
mánní,  jak  jsme  rozcvičovali 
staré  lidi.  Třeba  jsme  šli  po 
chodbě  se  sestřičkou  a  vedli 
starého  člověka. V půlce  ces-
ty  se  mu  rozklepala  kolena, 
protože nemohl a museli jsme 
ho položit  na  zem a dojít  pro 
nějaký  vozík.  V  té  době  měl 
syn dětské chodítko,  tak  jsem 
si  říkal,  že  to  musí  fungovat 
i pro dospělé.
Vy jste vymyslel kon-

strukci?
Já  jsem  vymyslel  princip 

a jeden kolega udělal design.
V čem bylo vaše cho-

dítko jiné než ostatní?
Naše  chodítko  bylo  výji-

mečné  tím,  že  bylo  bezpeč-
né  a  pacient  ani  personál  se 
nenadřeli. Když pacient spadl, 
tak si jen sednul. Má to popru-
hy a v případě potřeby lze paci-
enta spustit snadno na vozík.
Jak to trvalo dlouho, 

než jste to vyrobili?
Rok a půl,  dělali  jsme něko-

lik verzí a začali  jsme  to sami 
vyrábět.  Díly  nám  dělali  na 
zakázku, a my jsme to skládali. 
Byl  o  to  celkem  zájem,  vyro-
bili jsme jich dvacet a šestnáct 
prodali.  Ovšem  tím,  že  přišla 
změna zákona, a na všechno se 
začaly dělat tendry, tak se naje-
lo na nejlevnější chodítka. Naše 
stálo 32 tisíc bez daně. Ale byl 
to spíš takový koníček.

To je tedy zvláštní koní-
ček, stejně jako vydává-
ní knih. To mi k sládkovi 
nejde moc dohromady.
To  byla  knížka  o  finan- 

ční  gramotnosti.  Tohle  mě 
zajímá,  protože  ve  škole  nás 
nikdo  nenaučil,  jak  přemýšlet 
o penězích. Proto jsem založil 
firmu, abych generoval peníze 
odněkud jinud, než ze zaměst-
nání.
Jak jste tu knížku 

našel?
Přečetl  jsem  různé  knihy 

od  úspěšných  lidí  a  na  tohle 
jsem  narazil  na  Facebooku. 
Tak  jsem  to  stáhnul  a  říkal 
jsem si, že by se to mohlo líbit 
malému.  S  jedním  kamará-
dem  jsme  to  začali  překládat. 
Jenže autorská práva vlastnilo 
už  jedno  nakladatelství,  tak 
jsme se  s nimi museli dohod-
nout a prodali jsme jim to jako 
hotový produkt.
Vydělali jste na tom?
Čas  se  nám  zaplatil  stopro-

centně.  Knížka  se  jmenuje 
„Utečte z krysího závodu“ a je 
na trhu.
Co znamená název?
Máte  levou a pravou  stranu, 

zaměstnanec  a  podnikatel. 
Zaměstnanci, lidé na levé stra-
ně, plní cíle těch lidí, kteří jsou 
na  pravé  straně,  ať  už  jsou  to 
majitelé  firmy nebo  investoři. 
To je otázka finanční gramot-
nosti, jestli chce být člověk na 
pravé nebo levé straně.
Vy jste na které straně?
Pořád  na  levé,  ale  cílem  je 

být  napravo. Všechno  je  zku-
šenost.  I  když  to  stojí  pení-
ze,  je  to  zkušenost,  která  je 
k nezaplacení.
Co děláte kromě vaření 

piva?
Momentálně  nic.  Mám  tři 

děti,  musím  přemýšlet  jinak. 
Prvotní  je  uživit  rodinu,  žena 
je na mateřské.
Žena pije pivo?
Občas. Jednou za půl roku si 

dá skleničku, mé pivo jí chut-
ná☺.  Můj  tchán  je  vyučený 
sládek.  Tomu moje  pivo  také 
chutná.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Moje pivo je slad, chmel, kvasnice... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
LISTOPAD 2017 
Tel. 725 726 549

Pivo nedojde

Pivo je hlavně hygiena

Každý den v práci

Dobřany pod kůží

Žena moje pivo netestuje

Nedovolené pěstová-
ní rostlin obsahujících 
omamnou nebo psy-
chotropní látku
Dne  9.  11.  2017  spolupra-

covali  strážníci  s  útvarem 
Policie ČR SKPV při domov-
ní  prohlídce  v  obci  Přeštice, 
ul.  Gagarinova,  z  důvodu 
podezření  zde  bydlících  osob 
z  trestného činu „Nedovolené 
pěstování  rostlin  obsahujících 
omamnou  nebo  psychotropní 
látku“.  Věc  nadále  šetří  Poli-
cie ČR.
Nalezení osoby v kole-

jišti u nádraží ČD v Přeš-
ticích
Dne  10.  11.  2017  přija-

la  hlídka  MP  oznámení  od 
občana z Přeštic, že z kolejiš-
tě  u  nádraží  ČD  v  Přešticích 
vytáhl  podnapilého  muže. 
Po  příjezdu  na  místo  hlídka 
nalezla vedle kolejiště místní-
ho  čtyřiapadesátiletého muže, 
kterému bylo dechovou zkouš-
kou  naměřeno  2,001  promile 
alkoholu v dechu. Jelikož muž 
nebyl  zraněn,  byl  předán  do 
péče  svého  otce  a  podezření 

z  přestupku  –  pohyb  v  kole-
jišti – oznámeno k vyřízení na 
Drážní úřad.
Pomocí MKDS zjiště-

na dívka, která napadla 
mladší spolužačku v ul. 
Rybova
Na  žádost  Policie  ČR  bylo 

prověřováno  údajné  napade-
ní  desetileté  dívky  ze  strany 
starší spolužačky v ul. Rybova 
v  Přešticích.  Pomocí  MKDS 
bylo  zjištěno,  že  ke  skutku 
skutečně  došlo  dne  10.  11. 
2017 v odpoledních hodinách 
u  přechodu  pro  chodce  v  té-
to  ulici.  Strážníci  ustanovili 
pomocí  kamerového  systému 
a  místní  znalosti  podezřelou, 
jednalo  se  o  dvanáctiletou 
dívku, navštěvující místní ZŠ. 
Věc byla předána PČR k další-
mu opatření.
Ujetí bez zaplacení 

z ČS ECCO v Přešticích
Dne  21.  11.  2017  v  15.40 

hodin bylo strážníkům nahlá-

šeno ujetí  vozidla  od  stojanu 
na ČS ECCO v Přešticích bez 
zaplacení.  Šetřením  na místě 
byla zjištěna registrační znač-
ka  vozidla  zn.  škoda,  jehož 
řidič  nezaplatil  za  natanko-
vání částku ve výši 1200 Kč. 
Provedenou  lustrací  vozidla 
byl  zjištěn  čtyřiačtyřicetiletý 
provozovatel  z  Horní  Luka-
vice. Při kontaktování občana 
tento sdělil, že si nezaplacení 
neuvědomil  a  již  je  na  cestě 
dluh  vyrovnat,  což  také  uči-
nil.
Znečištění komunikace 

odpadem mezi obcemi 
Skočice a Lužany
Dne  24.  11.  2017  bylo  na 

MP  oznámeno  znečištění 
komunikace  odpadem  mezi 
obcemi Skočice a Lužany. Na 
místě  byl  strážníky  nalezen 
vyhozený  domovní  odpad. 
Provedeným  šetřením  bylo 
zjištěno,  že  komunikaci  zne-
čistil osmačtyřicetiletý občan 
z  Přeštic,  který  byl  vyřešen 
v  příkazním  řízení  pokutou 
a  bylo  mu  nařízeno  odpad 
odklidit, což učinil.

Pomocí MKDS zjištěni 
v listopadu 2017 řidi-
či, kteří na území měs-
ta způsobili dopravní 
nehodu a z místa ujeli
V  měsíci  listopadu  2017 

byly  strážníky  zjištěny  nebo 
občany nahlášeny tři dopravní 
nehody na území města Přeš-
tice, kdy řidiči způsobili svý-
mi  vozidly  dopravní  nehodu 
a z místa ujeli. Pomocí kame-
rového  systému  byli  všichni 
řidiči  ustanoveni  a  předáni 
k vyřízení na MěÚ nebo Poli-
cii  ČR.  Jednalo  se  o  nacou-
vání  dodávkovým  vozidlem 
do  dopravní  značky  v  ul. 
Rybova,  nacouvání  osobním 
vozidlem do stojícího vozidla 
na  parkovišti  u  ČSOB  v  uli-
ci  Mlýnská  a  vjetí  vozidlem 
ford do projíždějícího vozidla 
škoda na parkovišti na Masa-
rykově náměstí.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

PŘIPRAVUJEME

Masopust 2018 
od 9.00 hodin 

Zabijačkové hody – Řeznictví Dobřany s.r.o.  
(konzumace i prodej) 

od 10.00 hodin 
Bohatý kulturní program 

Hájenka z Hájů 
Agnes Rock 

Akustik Cover Band 

Masopustní průvod – sraz ve 13.30 hodin
u Domu historie Přešticka



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

ZLATÉ SVATBY

ZLATÁ SVATBA manželů 
HŘEBCOVÝCH a FORNOUZOVÝCH
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OPĚT SMUTNÁ ZPRÁVA

BLAHOPŘÁNÍ K 80. NAROZENINÁM

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

VÝROČÍ
(prosinec)

82 let 
Marie HRADECKÁ

81 let 
Ján BÁBALA

Anna TUREČKOVÁ

83 let 
Zdeněk DVOŘÁK

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Anna KASLOVÁ

86 let 
Miluška HANZLÍKOVÁ

88 let 
Věra LANGMAJEROVÁ

Růžena LOUDOVÁ

Libuše BAUEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan František MAREK
pan Jan BENDA

pan Jiří BĚL

2. polovina listopadu
a 1. polovina prosince

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní

Marie REGNEROVÁ

ÚMRTÍ (listopad)

Marie AUSBERGEROVÁ
Jozef KUŠNIER
Miloslava MAŠKOVÁ
Nataša HRADECKÁ
Helena VOHRADSKÁ
Jan BENDA

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1922) 
(1939)
(1929)
(1963)
(1941)
(1937)

Zemřel  další  z  mých  spoluvrstev-
níků,  jen  o  dva  roky  starší,  přítel 
a kamarád z Pohořka 

Jaroslav Brunát. 
Zařadil  se  mezi  další  mé  přátele 

–  Ondřeje  Květoně,  Jana  Mrkvičku, 
Miroslava  Háska,  Milana  Pokorné-
ho,  kamarády  z  basketbalu  a  další, 

se kterými si již nebudu moci povídat a přebírat od nich jejich 
zkušenosti a vědomosti. S Jaroslavem to byly zajímavé rozhovo-
ry, někdy rozporuplné, ale vždy vedoucí k dohodě a vzájemné 
úctě. Většinou jsme mluvili o minulých událostech v Přešticích, 
o obyvatelích a starých domech. Jaroslav měl oproti mně velkou 
výhodu z dřívějšího zaměstnání, že poznal starší obyvatele Přeš-
tic a i okolních obcí osobně. Své znalosti pak využíval v době, 
kdy psal přeštickou kroniku. Poslední dobu jsme se setkávali jen 
na  různých akcích v DHP a v KKC. Byl dlouholetým členem 
Sboru dobrovolných hasičů. Spolu jsme zveřejnili seriál článků 
o obyvatelích Přeštic v jednotlivých ulicích v Přeštických novi-
nách. Doufám, že práce a nashromážděné informace Jaroslavem 
zůstanou nezapomenuty a budou moci býti využívány pro další 
generace. Spolu jsme zažili spousty přeštických starostů, bourá-
ní ulic a domů v Přešticích, několik povodní, poutí, mší, oslav 
1. májů a pohřbů. Oba  jsme se narodili před druhou světovou 
válkou  a  do  školy  jsme  začali  chodit  v  době  této  války,  naše 
první  vysvědčení  byla  česko-německá. Každý  jednou  zestárne 
a odejde. Jaroslav má ve své rodině pokračovatele ve své dceři 
Jaroslavě,  jejíž  ruce  jsou  nedocenitelné. Na  Jaroslava Brunáta 
budeme vzpomínat.                                                   Ing. Jiří Běl

Čtvrtého  prosince  loňského  roku 
oslavil v plné svěžesti osmdesáté na-
rozeniny velký přeštický patriot

Ing. Jiří Běl.
Muž dobře známý nejen v Přešticích, 

ale  i  v  okolí  z  nejrůznějších  besed. 
Jedinou  větou  dokázala  jeho  činnost 
shrnout v Osobnostech Přešticka paní 

Kokošková takto: „Fotograf, dokumentátor významných udá-
lostí a osobností“. K tomu bych dodal ještě „neúnavný propa-
gátor Přešticka, jeho milované Šumavy a osobností spjatých 
s těmito místy“. Ostatně stojí za celou řadou regionálních pub-
likací a pohlednic, ať už jako autor nebo spoluautor, nebo ini-
ciátor jejich vzniku.
Na podzim 1987 se ujal vedení kroniky města Přeštic a tuto 
činnost vykonával až do roku 2000. Přitom využil svého vel-
kého koníčku – fotografování – a jako doplněk kroniky začal 
z vlastní iniciativy pořizovat také fotokroniku města. Tu ostat-
ně pro město zpracovává dodnes. Díky němu tak máme k dis-
pozici devět velkých a silných alb fotografií nejrůznějších akcí, 
spojených  s  děním  ve  městě.  Z  historického  hlediska  velmi 
cenný materiál.
Byl také u vzniku Nadace pro dostavbu hlavních věží chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Když  tato nadace, po 
splnění svého účelu, na konci roku 1995 zanikla, zasloužil se 
hned  v  roce  1996  o  vznik  Spolku  pro  záchranu  historických 
památek Přešticka, jehož byl nejprve předsedou, později mís-
topředsedou.
Přejeme mu do dalších let pevné zdraví a elán do práce, která 

je pro nás všechny obohacující.

Traduje se, že číslo třináct je smolné a nešťastné. A právě v ten-
to den, 13. 12. 2017, zemřel

Jaroslav Brunát. 
Člověk, který byl, zejména pro starší generaci, velmi známým, 

a to doslova po celém Přešticku. Tím se stal díky svému povo-
lání. Po návratu z vojny nastoupil na poštu, původně na  jeden 
rok. Nakonec  s  ní  spojil  téměř  celý  svůj  profesní  život. Právě 
on byl představitelem dobrého listonoše, jak jej známe z filmů 
a knih. Vždy slušný, milý a ochotný. I díky tomu byl v prvních 
polistopadových komunálních volbách zvolen do zastupitelstva 
města druhým nejvyšším počtem hlasů. Krátce před odchodem 
do penze pracoval jako požární technik města, kde uplatnil své 
zkušenosti z práce ve Sboru dobrovolných hasičů.
Od roku 2001 do roku 2011 psal kroniku města Přeštic. Jeho 

přínos  tkví  také  v  tom,  že  díky  svojí  popularitě  mezi  občany 
dokázal  zachránit  mnohé  dokumenty,  které  by  jinak  skončily 
na skládce a byly by pro historii nenávratně ztraceny. Byl také 
mezi prvními, kteří se stali členy Spolku pro záchranu historic-
kých památek Přešticka, kde mohl uplatňovat své znalosti města 
a jeho obyvatel.
Odešel nenápadný člověk, který však pro město a své nejbližší 

mnoho vykonal. Děkujeme mu za to. Čest jeho památce!

Kdo se zastavil, nelitoval
Adventní  neděle  patřily 

v Přešticích  nejen  předvánoč-
nímu  „šílenství“  při  shánění 
dárků,  řízků,  kaprů…  Mnozí 
se  naopak  dokázali  pozasta-
vit  a  zajít  si  „odpočinout“  do 
prostor  Domu  historie  Přeš-
ticka,  kde mohli  vidět mnoho 
vánočních  překvapení.  Každá 

neděle  patřila  různým  tvor-
bám,  pohlednicím  ze  slámy, 
drobným  ozdobám  z  korálků, 
dlabání dřevěných  lžiček, sla-
měným ozdobám, betlémským 
figurkám  ze  šustí...    Poslední 
neděle,  týden  před  Štědrým 
dnem, patřila Carmině a jejich 
zpívanému  betlému.        (šat)   

Drobounké korálky, které jen tak tak jsou jednotlivě vidět, 
a přesto z nich Marie Jarolímová dokáže stvořit překrásné 
vánoční andělíčky. A měla i mnohé šikovné žačky. 

Kolik se toho může změnit za půl století v životě každé-
ho z nás? A kolik se toho změní ve společném životě dvou 
lidí za padesát let společného života? Určitě tolik, aby se ve 
slavnostní den své zlaté svatby na chvíli zastavili, zamysleli, 
zavzpomínali a snad i trochu bilancovali.

Dne 18. listopadu tomu bylo 50 let, kdy vykročily na společnou 
cestu životem dva manželské páry

Jan a Vladimíra Hřebcovi 
a Petr a Libuše Fornouzovi

z  Přeštic.  Společnými  silami  vybudovali  pevný  a  láskyplný 
vztah. Při  příležitosti  tohoto krásného výročí  uzavření Vašeho 
sňatku Vám, vážení manželé Hřebcovi a Fornouzovi, přejeme, 
abyste  byli  spolu  dlouhá  léta  šťastni  a  společně  užívali  krásy 
života v kruhu svých nejbližších. Všechny příští dny a roky pro-
žijte ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

ZLATÁ SVATBA manželů BENEDIKTOVÝCH

Dne  25.  11.  1967  si  řekli  své 
„ANO“ manželé

Josef a Božena
BENEDIKTOVI

z Přeštic. Padesát let společného 
života  oslavili  manželé  společně 
se svými nejbližšími opakovaným 
svatebním obřadem. Svůj manžel-
ský slib si připomněli přesně v den 
výročí – 25. listopadu 2017 v přeš-
tické obřadní síni před místostaros-
tou města Markem Krivdou.
Společnou cestu nastoupili bohatí 

vzájemnou láskou, úctou, sympatií 
i pochopením jednoho k druhému. 
Vážení manželé Benediktovi, pře-
jeme  Vám  pevné  zdraví,  spoustu 

krásných  chvil  s  Vaší  rodinou  a  hlavně  ještě  dlouhou  životní 
pouť, prožitou s elánem a radostí, jeden druhému po boku.

89 let 
Zdeňka TICHOTOVÁ
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SLOVO STAROSTY

leden 2018
 7. 1. 2018 
Tříkrálové setkání
a ukončení
výstavního roku 2017
V  programu  vystoupí  pěvec-
ké  sdružení  Canto  Colore  při 
SVČ Slunečnice, PhDr. Alena 
Vlčková a další hosté.
V  15.00  hodin  vyhodnocení 
soutěže  KKC  Přeštice  o  nej-
lepší výzdobu.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
Dům historie Přešticka
Vstup: zdarma

 14. 1. 2018 
Nedělní posezení
s dechovkou 
Doubravanka
K  tanci  i  k  poslechu  zahraje 
malá dechová kapela z jižních 
Čech.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 16. 1. 2018 
Taneční kurz
pro dospělé
Lekce:
leden – 16. 1., 23. 1., 30. 1.
únor – 6. 2., 13. 2.
Miniples – 20. 2.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Kurzovné: 800 Kč/osoba
Příjem přihlášek
do 10. 1. 2018 na e-mail:
miskova@prestice-mesto.cz
nebo v TIC Přeštice.

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v zá-chytné stanici v Přešticích, 
ulice V Háječku.

Fena, kříženec malého vzrůs-
tu, černé barvy, stáří 1-2 roky.

Změna programu vyhrazena.

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Fena,  kříženec  německého 
ovčáka,  světle  hnědé  barvy 
s bílým znakem na prsou, stáří 
4 roky.

Výstavy
Podkrovní výstavní sál:
28. 11. 2017 – 7. 1. 2018 – Výstava betlémů
Přízemní výstavní sál:
18. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Škola v proměnách času

 20. 1. 2018 
Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
 „To tedy byl porod!“ vzdych-
nete si, když se vám něco nepo-
daří lehce, ale stojí vás to hod-
ně úsilí. „To tedy byl porod!“ 
je  přesná  definice  nejen  vstu-
pu  naší  hrdinky Olgy  na  svět 
(vzácnou  polohou  čelní),  ale 
tato věta vystihuje i její touhu 
najít pravou lásku.
Není  to  vůbec  jednoduché, 
možná  proto,  že  ani  Olga 
není jednoduchá. Má se svým 
milostným životem velké plá-
ny  a  má  přebujelou  fantazii. 
Městečko,  kde  se  narodila,  jí 
ale  pro  realizace  milostných 
záměrů  nestačí. A  tak  se  pře-
místí  do  velkoměsta.  Nejprve 
prodává v prodejně s dámským 
prádlem, kde obslouží přes tři 
tisíce žen, než se stane zázrak 
a přijde ON! Ten první a pra-
vý! To  si  alespoň Olga myslí 
do okamžiku, než ho přistihne 
při  nevěře.  Olga  studuje  psy-
chologii, a tak má svou situaci 
teoreticky  zvládnutou.  Praxe 
je ovšem jiná. Zvlášť, když se 
potká s vyhlášeným děvkařem 
a ten ji odveze do karpatských 
hor.  Anebo  když  se  málem 
utopí v kanoi před očima toho 
mladíčka… 
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 110 Kč

 23. 1. 2018 
Úsměvy
Iva Šmoldase
Úsměvy Iva Šmoldase
s písničkami Pepy Štrosse.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

6. 1. SO: POCHOD NA 
STRAMCHYNI
Vlakem z Přeštic 8.44 do Švi-
hova. Zpět 15.02 z Červeného 
Poříčí do Přeštic.
TRASA:  Švihov  –  Červené 
Poříčí – Stramchyně – Přeštice.
(12 km vede F. Vokáč)
13. 1. SO: Z KLATOV PO 
CYKLOSTEZCE
Vlakem  z  Přeštic  10.18  do 
Klatov.  Zpět  z  Neznašov 
14.28  (16.21)  do  Klatov 
(14.42,16.35),  z Klatov 14.45 
(16.45) do Přeštic.
TRASA:  Klatovy  žel.  st.  – 
park Klatovy – Luby – Vrha-
več – Dubový mlýn – Radino-
vy – Neznašovy.
(11 km vede V. Řežábek)
20. 1. SO: PŘEŠTICE – 
DOBŘANY

Vlakem z Přeštic 9.13 (9.39 R) 
do  Dobřan  (9.52),  z  Plzně  
R 9.50.
TRASA: Dobřany – Šlovický 
vrch  –  Vysoká  –  Hradčany 
– D. Lukavice – Přeštice.
(15 km vede V. Čermák).
27. 1. SO: HRÁZ – MEČ-
KOV
Vlakem z Přeštic 8.44 do Čer-
veného  Poříčí.  Zpět  z  Borov 
15.06 do Přeštic.
TRASA:  Červené  Poříčí  – 
Třebýcina – Bezděkov – Hráz 
– Mečkov – Kbel – Stropčice 
– Nezdice – Borovy.
(16 km vede M. Šetková)
Programová schůze se 
koná v klubovně hote-
lu SPORT ve čtvrtek 25. 
ledna 2018 v 17.00 hodin. 
Placení příspěvků.

Oznámení občanům
– místní poplatky vybíráme 
od 8. 1. 2018
Městský  úřad  Přeštice  ozna-

muje  občanům,  že  místní 
poplatky,  tj.  poplatek  ze  psů 
a poplatek za provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování  komunálních  odpadů 
pro rok 2018 se začínají vybí-
rat od 8. ledna 2018.

Poplatky  je  možné  uhradit 
hotově  či  kartou  v  pokladně 
MěÚ  Přeštice,  Husova  465 
nebo převodem na účet města 
Přeštice.

Poplatek za odpady je splat-
ný nejpozději do 28. února 
2018, poplatek ze psů do 30. 
dubna 2018.

Sazby poplatků za komunální odpad pro rok 2018:
Fyzická  osoba  s  trvalým  pobytem  na  území města  a místních  
částí........................................................................500 Kč/osobu
Cizinci (občané třetích zemí) s trvalým pobytem, dlouhodobým 
vízem a s povolením k dlouhodobému či přechodnému pobytu 
…............................................................................500 Kč/osobu
Fyzická osoba s trvalým pobytem na území města a místních čás-
tí, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt  nebo  rodinný  dům,  ve  kterých  není  hlášena  žádná  fyzická 
osoba..................................................................................310 Kč
Fyzická osoba bez  trvalého pobytu na území města a místních 
částí, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická 
osoba..................................................................................500 Kč

Poplatek neplatí děti od narození do konce kalendářního 
roku, v němž dovrší tří let věku.
Bližší informace: kubenova@prestice-mesto.cz
telefonní číslo 379 304 504.

Rozsvícení vánočního 
stromu v Dolní Lukavici
V  sobotu  2.  prosince  se 

uskutečnilo  tradiční  rozsví-
cení  vánočního  stromu  –  lípy 
–  u  kostela  sv.  Petra  a  Pavla. 
Starou  lípu  rozzářilo  12  tisíc 
stříbrných žárovek na kilometr 
dlouhém LED  řetězu. Vánoč-
ní  lípa  se  v  posledních  letech 
stala  jedním  z  nejfotografo-
vanějších  vánočních  stromů 
v okolí.
Po  úvodním  slovu  starosty 

obce  pana  Vítězslava  Opál-

ky  zazněly  koledy  a  vánoční 
písně  v  podání  místního  dět-
ského  souboru  Lukaváček 
pod  vedením  paní  učitelky 
Mgr.  Nadi  Květoňové.  Na 
závěr  promluvil  pan  farář 
P. Peter Hermanovský a pozval 
všechny  na  mše  svaté  kona-
né  během  vánočních  svátků. 
Akce  se  vydařila  a  přilákala 
mnoho  lidí  ze  širokého okolí. 
Děkuji  všem,  kteří  se  na  akci 
podíleli.

Kulturní pozvánka
Zveme  všechny  děti  na  dětský  maškarní  karneval  v  neděli  

14. ledna od 14.00 hodin v kulturním domě ve Snopoušovech. 
Jsou připraveny bohatá tombola a soutěže pro děti. 

Pořádá: obec Dolní Lukavice.

Setkání rodáků 
ve Snopoušovech
V srpnu obec Dolní Lukavice 

připravuje  II.  setkání  rodáků 
ze  Snopoušov.  První  setkání 
se  konalo  19.  července  2008. 
Uskutečnilo  se  z  iniciativy 
tehdejší místostarostky a před-
sedkyně  kulturní  komise  paní 
Jindřišky Kaslové, snopoušov-
ské rodačky.

Připravujeme  knihu  o  histo-
rii  obce  a  sháníme  obrazový 
materiál. Pokud něco ke Sno-
poušovům máte, prosím, kon-
taktujte mě na telefonním čísle 
605 530 633. 
Děkuji.

Mgr. Eva Horová

Dokončení ze str. 1
Přeji  si  také,  aby  vstřícnost 

Plzeňského  kraje  k  potře-
bám Přeštic trvala i v dalších 
letech.
Osobně  mám  dobrý  pocit 

z  výsledků  práce  rady  města 
i  zastupitelstva  města  (ZM). 
Na  svém  posledním  jedná-
ní  ZM  schválilo  zodpovědně 
a pečlivě připravený rozpočet 
na rok 2018, který byl v něko-
lika  kolech  dopodrobna  pro-
jednán.  Na  žádném  z  těchto 
setkání  nezazněla  relevantní 
připomínka  nebo  kritika  roz-
počtu. Stejně tak se jednomy-
slně vyjádřil i finanční výbor. 
Rozpočet  obsahuje  krom 
jiného  plánované  výdaje  na 
realizaci  již  výše  uvedených 
rekonstrukcí,  ale  též  nákla-
dy  na  rozsáhlou  rekonstruk-
ci  administrativní  budovy 
ČOV  a  bývalého  Domu  dětí 
a  mládeže  (nyní  nově  Stře-
disko  volného  času  Sluneč-
nice  Přeštice).  Za  podstatné 
považuji  též  schválení postu-
pu  další  privatizace  měst-
ského  bytového  fondu,  čímž 
město  vychází  vstříc  přání 
mnoha  občanů  –  nájemníků. 
V  prosinci  byl  schválen  roz-
sah  a  harmonogram  dalších 
kroků.  Krokem  prvním  bude 
schválení  pravidel  pro  pro-
dej  na  jarním  zasedání  ZM. 
V  roce  2018  proběhne  plá-
novaná  rekonstrukce  domu  
č. p. 287 v Rybově ulici (,,Hur-
tovna“). Zadán  je  též  projekt 
na  rekonstrukci  ,,Modrého 
domu“ v Palackého ul., který, 
stejně jako již zmíněný projekt 
v Rybově ulici, naopak počet 
bytů ve vlastnictví města zvý-
ší.  Škoda  jen,  že  jsou  mezi 
zastupiteli stále tací, kteří své 
osobní zviditelnění za každou 
cenu  staví  nad  zájmy  města. 
Velmi těžko hledám v paměti 
nějaký  pozitivní  a  konstruk-
tivní počin. Rád bych se však 
mýlil a třeba v těchto novinách 
nějaký  takový  bude.  Neměj-
te  však  obavy,  toto  škádlení 
bereme jako koření naší práce 
a žádný hnojomet nás neotrá-
ví. Nemohu  si  totiž  vzpome-
nout, kdy v nějaké záležitosti 
bylo  rozhodnuto  v  poměru 
8 ku 7. Z čehož by mohlo být 
případně usuzováno, že zastu-
pitelstvo má  problém  dohod-
nout se na dalším postupu ve 
věci  způsobem  přijatelným 
pro výraznou většinu přítom-
ných. Vysvětluji si  to  tím, že 
rada města navrhuje řešení, za 
kterými  si  stojí,  a  která  jsou 
poté přijata nejčastěji dvoutře-

tinovou  většinou.  S  tím  mají 
někteří  kolegové  zastupitelé 
permanentní  problém.  To  je 
bohužel  smutné  konstatování. 
A  zároveň  mi  to  připomíná, 
že  bych měl  rok  2018  zahájit 
bez  restů.  Krátce  tedy  odpo-
vím  i  zastupiteli  Kmochovi 
na dotazy z prosincových PN, 
protože  na  jednání  ZM  na  to 
nebyl čas. K Dohodě o narov-
nání s Areou uvedu pouze  to, 
že  napravuje  chyby  přede-
šlých vedení spočívajících ve 
špatné smlouvě a ještě horším 
řešení ze strany města v minu-
lém období. Naopak stávající 
Dohoda  přináší  finanční  pro-
středky  za  pozemky,  které 
měly  být  původně  prodány 
za pouhou 1 korunu. Dohoda 
o  prodeji  pozemků  v Obytné 
zóně Svatoplukova reaguje na 
změnu  občanského  zákoníku 
a zároveň respektuje předešlá 
ujednání  ze  smluv  v  minu-
losti  uzavřených.  Zdůrazňu-
ji,  že  respektuje  i  původní 
cenu.  Není  totiž  možné  se 
jen  tak  rozhodnout  a  říct  si, 
že  předešlé  smlouvy  a  doho-
dy  neplatí.  A  nebo  jen  co  se 
komu  hodí.  Jen  dohodou  je 
totiž  možné  předejít  dalším 
soudním  sporům  a  majetko-
vým  ztrátám.  K  dotazu  proč 
město  hodlá  prodat  pozemky 
v  průmyslové  zóně  zájemci 
zavazujícímu  se  postavit  tam 
pouze  takové  stavby,  které 
nebudou  vyžadovat  zkoumá-
ní  EIA,  se  již  nic  zásadního 
doplnit nedá. Znamená  to, že 
projekt,  který  bude  orgány 
státní správy ke stavbě schvá-
len,  nebude  mít  významný 
vliv na životní prostředí a fir-
ma také městu zaplatí slušnou 
cenu. Jsme si vědomi nutnos-
ti  průběžné  kontroly  tohoto 
projektu  ze  všech  možných 
hledisek  a  zejména  potřeby 
včasné a účinné reakce na vše 
důležité.  A  tím  nejdůležitěj-
ším  je  samozřejmě  spokoje-
nost našich občanů.
Dovoluji  si  uzavřít  svůj 

příspěvek  poděkováním 
všem  z  vás,  kteří  jste  se  pří-
mo  či  nepřímo  v  loňském 
roce zasloužili o  to, aby naše 
město  se  svými  částmi  bylo 
ve  všech  směrech  krásnější, 
úspěšnější, přitažlivější a aby-
chom  zde  všichni  i  nadále 
rádi  žili. Děkuji  za vaši  pod-
poru a pomoc, které si velice 
vážím. Přeji si, aby příští rok 
byl  ještě  úspěšnější  než  ten 
uplynulý.  To  je  naším  cílem 
i v roce 2018.

Váš starosta.
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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/

Jménem Café a Hotel Volf bychom rádi poděkovali Vám, 
našim zákazníkům, za důvěru, kterou v nás vkládáte již více než rok.

Dovolte nám Vám popřát pevné zdraví, spoustu štěstí  
a spokojenosti do nového roku.

V tomto roce pro Vás chystáme spoustu novinek! 
Kromě klasických oblíbených zákusků rozšíříme sortiment

i o tradiční francouzské slané koláče tzv. quiche, a dokonce
si budete moci objednat různé dorty na oslavy a narozeniny.

Kromě dobrého jídla a lahodné kávy z klatovské pražírny 
se můžete těšit i na pestrý kulturní program. Vaše ratolesti 
si budou moci vyzkoušet různá tvoření na workshopech, 
zatímco Vy si budete moci v klidu vypít šálek horké kávy 

při sledování tématických filmů.
K dispozici zůstává salónek pro 15-20 osob a pro ty,
kteří se nebojí ochutnat některý z exotických koktejlů 

naší nabídky, máme připraveno sedmero útulných pokojů
s výhledem do přírody i na panorama města.
Těšíme se na Vaši návštěvu, proto neváhejte 

a přijďte k nám posedět a odpočinout si.

Vánoce přivolával 
Skaláček spolu s Flétničkami

„Tiše a ochotně purpura na 
plotně voní, stále voní…“, tiše 
se  neslo  školní  aulou,  zpíval 
Skaláček, hudbou podmalová-
valy Přeštické  flétničky a při-
dal se i mnohý z návštěvníků. 
Ale  to  jsme  již  v  polovině 
koncertu.  Takže  na  začátek. 
Čas předvánoční v prosinci již 
po  několik  let  patří  společné-
mu koncertu pěveckého sboru 
Skaláček a Přeštických  flétni-
ček. 
Stejně  tak  se  konal  i  ten-

tokráte  pod  názvem  „Pojďte 
chlapci k nám…“. Zcela zapl-
něná,  spíše  přeplněná  školní 
aula přeštické ZŠ Josefa Hláv-
ky  velkým  dlouhotrvajícím 
potleskem odměňovala jednot-
livá  vystoupení.  Podvečerem 

zněly  vánoční  písničky,  které 
připomínaly  blížící  se  svátky, 
a že Ježíšek je za dveřmi. A čas 
doopravdy  pádil  a  již  zněla 
poslední  písnička  „Vánoce, 
Vánoce přicházejí…“, kte-
rou  si  notovali  již  doopravdy 
všichni v aule. 
Ředitel  školy  Petr  Fornouz 

po  jejím  doznění  poděkoval 
vystupujícím,  oběma  sbor-
mistryním  Nadě  Květoňové 
a  Vlastě  Holé  a  také  rodi-
čům,  že  děti  přišli  povzbudit. 
A  při  pohledu  na  zaplněnou 
aulu  konstatoval  s  úsměvem: 
„... a příští rok budeme koncert 
muset uspořádat v sále kultur-
ního střediska, sem se už neve-
jdeme.“  (A nebylo by lepší pří- 
mo náměstí???)                (šat)

Škola opět žila jarmarkem
Blíží se pátá vpodvečer, všu-

de tma „jak v ranci“ a v Přeš-
ticích  „frmol“  před  školní 
budovou. Trochu divné??? Ale 
nikoliv. To opět děti všech tříd 
se  svými  vyučujícími  připra-
vily  pravidelný  předvánoční 
jarmark  s  prodejem  vlastních 
výrobků.  Jeho  přípravou  žila 
celá  škola  již  několik  týdnů. 
Na  dětech  bylo,  aby  dárky 
vymyslely,  vyrobily  a  hlavně 
aby byly prodejné. 
Předvánoční  trochu  klid-

nější  náladu  navodil  krátkým 
vystoupením  pěvecký  soubor 
Skalka.  A  pak  se  již  otevře-
ly  dveře.  Podobně  jako  loni 
už  nestačily  vnitřní  prostory, 

prodávalo  se  nejen  v  přízemí 
a patře, nejstarší  ročníky opět 
obsadily  venkovní  atrium. 
Chvílemi  bylo  „nacpáno“, 
davy  přecházely  od  jednoho 
stánku  ke  druhému,  vybíraly, 
kupovaly.  Tady  voněly  per-
níčky,  tam  převládaly  vánoč-
ní  ozdoby  či  adventní  svíc-
ny.  Pěkné,  zajímavé  i  vtipné 
výrobky doslova „mizely před 
očima“ a tak mnohé třídy hlá-
sily  „vyprodáno“  a  školáci-
prodavači pronášeli s povzde-
chem: „Měli jsme toho  vyrobit 
více…“.  To  byla  neklamná 
známka, že dárky byly správně 
vymyšlené, byly pěkné, dobře 
vyrobené.                         (šat) 

Ozdoby a svícny ze školního jarmarku pomohly u mnohých 
doma vytvořit vánoční pohodu.

Den pro dětskou knihu 2017
Na sobotu 9. prosince pozva-

la Městská knihovna v Přešti-
cích  k  návštěvě  všechny  své 
příznivce, zejména ty nejmlad-
ší. Konala se každoroční akce 
pod  záštitou  SKIP ČR  – Den 
pro dětskou knihu.  
Na začátku nám žáci Základ-

ní umělecké školy v Přešticích 
předvedli  své  umění  a  pří-
jemným  koncertem  navodili 
kouzelnou a pohodovou atmo-
sféru. Moc jim a jejich vyuču-
jícím děkujeme. Poté následo-
valo  vyhodnocení  a  ocenění 
soutěží:  „Josef  Čapek  a  jeho 
knižní  hrdinové“  pro  mateř-
ské školy a 1.-3. r. základních 
škol,  „Co  se mně  v  naší  ško-
le  líbí nejvíce?“ pro 4.-5.  roč. 
základních škol, „Návrh obál-
ky  mé  oblíbené  knihy“  pro  
6.-9. r. základních škol. Autory 
těch  nejlepších  výtvorů  jsme 
ocenili  diplomy,  pěknou  kni-
hou  a  drobnými  dárky.  Vše-
chny  práce  si  mohli  zúčast-
nění  prohlédnout  v  oddělení 
pro  dospělé  čtenáře  na  výsta-
vě,  která  potrvá  do  31.  ledna 
2018. Dále byla vyhodnocena 
celoroční  čtenářská  soutěž 
„Lovci  perel“.  K  30.  listopa-
du  soutěž  ukončilo  41  lovců 
a  nasbíráno  bylo  celkem  582 
perel.  K  ocenění  bylo  vybrá-
no  pět  nejčilejších  sběračů. 
Nejúspěšnější  se  již  podruhé 
stala  lovkyně,  které  se  poda-
řilo  nalovit  v  minulém  roce  
69 perel a letos 68 perel. Všem 
oceněným  gratulujeme!!!  Po 
skončení  slavnostnější  části 
se  všichni  rozprchli  za  svými 
zájmy. Kdo chtěl, využil mož-

nosti  prohlédnout  si  prostory 
knihovny,  výstavu  dětských 
prací, nejmenší si mohli pohrát 
na koberci v dětském koutku. 
V  dětském  oddělení  někteří 
rodiče  využili možnost  v  ten-
to  den  zadarmo  zaregistro-
vat  svého  potomka.  Příznivci 
komiksů si mohli prohlédnout 
výstavku našich komiksových 
knížek  a  časopisů.  Ti  akčněj-
ší  měli  možnost  zkusit  míč-
ky  na  cíl  či  dřevěné Mölkky. 
V oddělení pro dospělé čtená-
ře probíhalo oblíbené zdobení 
vánočních  perníčků  a  svíc-
nů  s  paní  Hořkou  a  oblíbené 
„pískování“ – tvoření obrázků 
barevnými  písky  s  paní Wol-
fovou. V  oddělení  pro  dětské 
čtenáře  čekala  na  zájemce 
soutěž  nakladatelství  CREW 
–  „I  nenapravitelný  rošťák 
Bart  Simpson  si  najde  čas  na 
čtení“.  Několik  nadšenců  zís-
kalo zdarma komiks s Bartem 
Simpsonem  jako  odměnu  za 
vyplněný  pracovní  list  nebo 
za registraci v knihovně. Dále 
zde  na  děti  čekalo  malování 
akrylovými  barvami  na  bílé 
kamínky,  zdobení  vánočního 
přáníčka,  výroba  sněhových 
vloček  pomocí  tavné  pistole 
nebo skládání dárkové krabič-
ky.  A  nechybělo  ani  drobné 
občerstvení.  Všude  panovala 
skvělá nálada, pohoda, spoko-
jenost. A tak to má být! 
Závěrem přeji jménem kolek-

tivu  městské  knihovny  všem 
do  nového  roku  hodně  štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Mgr. Jindřiška Červená  
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Adventní  čas  jsme  v  SVČ 
Slunečnice  Přeštice  zahájili 
s  malým  předstihem  tvořivou 
akcí  pro  veřejnost  „Vánoční 
ladění“ v sobotu 25. listopadu 
2017.  Připravili  jsme  několik 
aktivit  s  vánoční  tématikou. 
Velký  zájem  byl  o  výrobu 
adventního  věnce,  líbilo  se 
také  zdobení  vánoční  kou-
le.  S  ozdobami  z  korálků  nás 
navštívil pan Jaroslav Bouzek 
a  všem  trpělivě  vysvětloval, 
jak  se  takové  krásné  ozdoby 
vyrábí. Patří mu veliký dík za 
čas, který s námi strávil. Děti 
si  vyrobily  svícen  z  jablíčka 
a  sušeného  ovoce  a  vánoč-
ní  přání.  Tato  akce  nebyla 
jen  tvůrčí  dílnou,  ale  hlavně 
milým  zastavením  se  v  uspě-
chané  předvánoční  době.  Při 
odchodu  každý  dostal  zlatý 
oříšek a v něm ukryté pohlaze-
ní po duši ve formě citátu.
Ve Slunečnici se schází nejen 

děti,  ale  i  dospělí.  Tradiční 
akcí je předvánoční tvoření se 
seniorkami z Klubu důchodců 
při KKC v Přešticích. A tak ve 
středu 29. listopadu čekalo na 
všechny účastnice několik pře-
kvapení.  Prvním  bylo  setkání 
s  Markétkou  a  Adamem.  Ti 

babičkám nabídli vánoční cuk-
roví, které se svými kamarády 
upekli na kroužku vaření. Seni-
orky si pak vytvořily vánoční 
dekoraci  na  stůl.  Závěrečným 
překvapením bylo pro všechny 
vystoupení  pěveckého  sboru 
Canto  Colore,  jehož  členové 
zazpívali  několik  krásných 
vánočních písní.
Kromě  činnosti  v  krouž-

cích  jsme  v  listopadu  a  říjnu 
připravili  výukové  a  tvořivé 
programy  pro  děti  z  družiny. 
Jeden  proběhl  ve  spolupráci 
s  Domem  historie  Přešticka 
a na dvou dalších si děti ozdo-
bily upečené linecké cukroví.
O  třetím  adventním  víken-

du obsadily domek děti, které 
k  nám  přišly  přespat  a  puto-
vat  po  stopách  yettiho.  Sněž-
ný  muž  yetti  připravil  dětem 
sedm  úkolů,  které  během 
víkendu plnily. Měly  se např. 
postarat o hladové ptáčky v zi-
mě, ozdobily si vánoční kouli, 
upekly  oblíbené  pečivo  pana 
prezidenta Masaryka. A aby se 
na  sníh  dostalo  aspoň  trochu, 
vytvořily si sněhové pusinky.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Hana Hasáková

pedagog volného času

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
připravuje

V prvním lednovém týdnu 
bude  Středisko  volného  času 
Slunečnice  uzavřeno.  Pro-
voz  opět  zahájíme  v  pondělí 
8. ledna 2018.
V  neděli  7. ledna 2018 od 

13.00 hod.  až  do  pozdněj-
šího  odpoledne  se  sejdeme 
s  výtvarnicí  paní  Vladimírou 
Písařovou-Živnou  na  prv-
ním  z  tvořících  kurzů  „Šití 
filcových broží“.  Počet  míst 
je  omezen,  na  kurz  je  nutné 
se  přihlásit.  Cena  za  kurz  je 
120  korun.  Veškerý  materiál 
a lektorné je v ceně. Po kurzu 
si odnesete originální vlastno-
ručně vyrobenou brož.

Od  11. ledna 2018  začnou 
„Výtvarné kurzy pro dospě-
lé“ s panem malířem Kaslem. 
Konají  se  vždy  ve  čtvrtek 
17.00-19.00 hodin.
V  neděli  11. února 2018 

opět od 13.00 hod.  proběh-
ne  další  z  tvořivých  kurzů 
s paní Vladimírou Písařovou- 
-Živnou  „Drátkování šper-
ků – náhrdelníků, náušnic, 
přívěsků“. Na  kurz  je  opět 
nutné se hlásit, počet míst je 
omezen.  Cena  za  kurz  200 
korun.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka

Úspěšní malíři ze ZUŠ 
Přeštice
Velkého úspěchu dosáhli naši 

žáci  výtvarného  oboru  Doris 
Balounová,  Kristýna  Bradová 
a  Matěj  Škala  v  mezinárod-
ní  výtvarné  soutěži  Madame 
Humanité  2017.  Do  soutěže 
bylo zasláno okolo 3300 prací 
z celého světa a odborná poro-
ta z nich vybrala 50 nejlepších. 
Tito  tři  jmenovaní  žáci  byli 
mezi oceněnými. Slavnostního 
předání  se  všichni  zúčastnili 
26. října 2017 v Akademii věd 

České republiky v Praze. Cena 
„Madame  Humanité“  se  udě-
luje  za  kulturní  a  uměleckou 
činnost a za podporu humanis-
tických a vzdělávacích progra-
mů pro děti a mládež ve světě. 
Všem dětem i jejich vyučující, 
paní  Janě Boškové,  děkuji  za 
skvělou  reprezentaci  školy 
i města Přeštice a srdečně jim 
gratuluji.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Underground lecture 2017
Pod  heslem:  „Tradice se 

mají dodržovat“ se odehrál již 
4.  ročník  přeštického  Under-
ground  lecture.  Na  rozdíl  od  
1.  ročníku  v  prosinci  1975, 
kdy  tehdejším  organizátorům 
hrozil kriminál, se dnešní pořa-
datelé  mohou  bát  maximálně 
nízké  návštěvnosti.  V  pátek  
15.  prosince  si  nicméně  do 
Přeštické  Stodoly  našla  cestu 
půlstovka  návštěvníků.  Mezi 
nimi  i  jeden  z  těch,  kteří  si 
to  tenkrát  odseděli,  František 
Čuňas  Stárek.  Jako  i  v  před-
chozích  porevolučních  roční-
cích  zahájila  program  plzeň-
ská  kapela  Burgtheater  se 
zhudebněnými  texty  Vráti 
Brabence.  Hlavními  účinku-

jícími  byli  letos  představitelé 
mladšího undergroundu,  kape-
la J. H. Krchovský & Krch-off 
band (2006). Texty Jiřího Hás-
ka  Krchovského  zná  asi  kaž-
dý  milovník  současné  české 
literatury.  Vidět  básníka  sou-
středěně  bušit  do  doprovodné 
kytary a chraplavě vyzpěvovat 
vlastní verše je ovšem zážitek, 
který četba, ba ani poslech CD 
kapely  neposkytne.  V  Přešti-
cích zazněly Krchovského star-
ší písně i skladby z posledního 
alba „Jakože vůbec nic“ z roku 
2015.  Převážně  mladí  muzi-
kanti  Krch-off  bandu  přinesli 
do Přeštic kvalitní muziku.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz
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Přeštická škola od první republiky do roku 1948

Školská  soustava  Českosloven-
ské  republiky  byla  v  hrubých 
rysech přejata po Rakousku-Uher-
sku a ponechána bez větších změn. 
Malý  školský  zákon z  roku 1922 
sice uskutečnil nějaké úpravy, ale 
říšský  zákon  z  roku  1869  zůstal 
stále zákonným podkladem až do 
roku 1948.
Došlo však ke změnám v orien-

taci společnosti, k národnímu uvě-
domění, posílení hrdosti občanů na 
svoji  zemi,  rozvoji  zanedbaných 
území na Slovensku a Podkarpat-
ské Rusi – včetně jejich školství.
Patrné  změny  byly  i  přímo  ve 

škole. Ubylo neúnosné velikášské 
slavení narozenin a jmenin přísluš-
níků  císařské  rodiny. Narozeniny 
T. G. Masaryka se, na jeho vlastní 
žádost, slavily velmi uměřeně. Do 
popředí  se  dostal  význam  a  dílo 
Mistra  Jana  Husa,  J.  A.  Komen-
ského i dalších českých a sloven-
ských  osobností  z  mnoha  oborů 
lidské  činnosti.  Přehodnocen  byl 
význam  husitství  s  důrazem  na 
český  akcent.  Škola  se  zaměřila 
mimo  jiné  na mravní,  estetickou, 
společenskou výchovnou stránku.
Roku 1924 byl zakoupen a zavě-

šen  na  schodišti  školní  budovy 
obraz  prezidenta  Československé 
republiky  T.  G.  Masaryka.  Dne 
6.  6.  1924  byl  na  náměstí  odha-
len  pomník  T.  G.  Masarykovi 
a památce padlých hrdinů 1. svě-
tové války.
Ve  dvacátých  a  třicátých  letech 

minulého  století  byl  několikrát 
v  přízemí  školy,  péčí  Okresní 
komise pro péči o mládež, organi-
zován  prázdninový  pobyt  několi-
ka desítek chlapců a dívek z Kla-
denska  s  vlastním  pedagogickým 
dozorem a kuchařkou.
Sdružené  organizace  učitelské 

přeštického  okresu  uspořádaly 
roku  1922  v  kreslírně  přeštické 
školy  slavnostní  schůzi  k  uctění 
330. výročí narození Jana Ámose 
Komenského.  Zazněly  tu  sklad-
by Bedřicha Smetany a  Jindřicha 
Jindřicha,  básně  J.  S.  Machara 
a  J. Vrchlického,  dále pak připo-
menuta  některá  místa  ze  života 
J.  A.  Komenského  a  zdůrazněno 
jeho  poslání  jako  pedagoga,  filo-
zofa, politika a teologa.
Mezi  lidmi  i  žáky  se  konaly 

sbírky  ve  prospěch  hladovějí-
cích a nemocemi postižených lidí 
z porevolučního Ruska (po VŘSR 
v roce 1917).
Do  vyučovacího  procesu  vstu-

povaly  i  další  vyučovací  metody 
s využitím filmových představení, 
návštěv  divadla  v  Plzni,  od  roku 
1938 i školního rozhlasu. Instalo-
vala jej firma Karla Tuzara v hod-
notě  19 000 korun,  což  věnovala 
Spořitelna města Přeštic.
Koncem prosince 1923 a počát-

kem  roku  1924  panovaly  kruté 
mrazy, podobně i v lednu a únoru 
1929, kdy nejnižší teplota v Přeš-
ticích  dosáhla  až  -36  °C. Děti  do 
školy  nepřicházely,  zvláště  přes-

polní, byl  i nedostatek uhlí. Vyu-
čování  bylo  celostátně  přerušeno 
od 15. února do 28. února 1929.
Stejně  děti  vítaly  tzv.  feriální 

den – volný den, v Přešticích čtvr-
tek, kdy nemusely do školy. Tato 
„vymoženost“  platila  až  do  roku 
1952.
Připomeňme  si  také  některé 

z větších oslav nejen školních, ale 
i  celorepublikových.  Roku  1928 
se  slavilo 10. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky, roku 1929 
byla oslava věnována právě  tisíci 
let  od  mučednické  smrti  knížete 
a  světce  Václava,  patrona  české 
země  –  mimo  jiné  i  symbolu  za 
dobytí samostatnosti našeho státu.

K těmto oslavám jistě patří i osm-
desáté  narozeniny  T. G. Masary-
ka, k nimž byla připravena školní 
akademie. Kromě akademií škola 
uváděla každoročně  svoje nejmé-
ně  jedno  divadelní  představení. 
Je  třeba  uvést,  že  téměř  všechny 
školní  oslavy,  určené  pro  veřej-
nost, hostily sály sokolovny.
Učitelé politického okresu přeš-

tického  začali  od  1.  září  1932 
vydávat vlastivědný sborník „Pod 
Zelenou Horou“ s ideou učit mlá-
dež  i  veřejnost  (občanstvo)  hlou-
běji  a  všestranně  poznávat  život 
našeho kraje a lidu v něm, v minu-
losti  i  přítomnosti. Tento  sborník 
je  nyní  –  po  dlouholeté  přestáv-
ce  –  opět  od  roku  1989  úspěšně 
vydáván.
Od  1.  září  1932  byl  stanoven 

ministerstvem školství počet žáků 
v  jedné  třídě  na  60.  Tím  vznikla 
potřeba většího počtu tříd, kterých 
se ale v budově nedostávalo. Pro-
to místní školní rada jednala o pří-
stavbě školy. Byla vypsána soutěž 
a  stavba  zadána  přeštickým  fir-
mám. Protože jsou jména i profe-
se stavitelů přístavby mnoha přeš-
tickým občanům známa, dovoluji 
si je uvést. Byli to pánové: J. a F. 
Sieglovi – práce zednické a výtah 
na  uhlí,  Hrubý  –  práce  tesařské, 
Roček  –  práce  klempířské,  Tum-
pach – práce pokrývačské, Špongr, 
Hamrle – práce truhlářské, Eisner 

– práce zámečnické, Malý – práce 
natěračské, Strejc – práce sklenář-
ské,  Šlehofr  –  práce  kamnářské, 
Kacerovský  –  práce  čalounic-
ké,  Pelikán  –  práce  instalatérské, 
Blažek  –  elektroinstalace. Celko-
vé finanční prostředky na přístav-
bu  činily  294  647  korun.  Stavět 
se  začalo  2.  listopadu  1932  a  do 
Vánoc  byla  stavba  pod  střechou. 
Jakmile  povolily  mrazy,  praco-
valo  se  dále,  takže  po  hlavních 
prázdninách 1933 se už vyučovalo 
v  nových místnostech.  Přistavělo 
se 6 tříd, 3 kabinety a klozety.
Ve  dvacátých  a  třicátých  letech 

byly  postupně  zaváděny  nové 
učebnice  s  novým  obsahem  uči-
va  a  novými  osnovami.  S  těmito 
změnami  byli  seznamováni  nej-
dříve  učitelé  během  konání  tzv. 
pracovních dnů.
Pod  záštitou  učitelského  sbo-

ru  se  konaly  vánoční  žákovské 
besídky  s  vánoční  nadílkou  pro 
chudé  děti.  Na  finančním  zabez-
pečení  se  účastnili:  místní  orga-
nizace ČSČK, Pomocný sbor pro 
nezaměstnané  dělníky,  Okresní 
péče o mládež, místní spolky. Děti 
dostávaly  šatstvo,  obuv,  ořechy, 
čokoládu, jablka, pomeranče.
Dne 2. června 1935 byla odhale-

na pamětní deska J. J. Rybovi na 
místě  staré  školy  pod  kostelem. 
(V  této  škole  vyučoval  otec  J.  J. 
Ryby.)
Dne  23.  června  1935  se  žáci 

a učitelé přeštické školy zúčastni-
li  v  Lužanech  slavnosti  odhalení 
pamětní  desky  Josefu Kožíškovi, 
lužanskému  rodáku,  autoru  slabi-
káře Poupata a další literatury pro 
děti a mládež.
Pod  vlivem  zhoršující  se  mezi-

národní  situace  se  od  roku  1935 
začalo ve škole s výchovou k bran-
nosti žáků: den brannosti sokolské 
mládeže, zhlédnutí přehlídky dra-
gounských  pluků,  výstava  proti-
plynové obrany, letecká poplacho-
vá zkouška se žáky, den brannosti, 
organizovaný  okresním  výborem 
v  Přešticích  pro  žáky  a  učitele 
v  součinnosti  s  místními  spolky, 
exkurze  do  dělostřeleckých  kasá-
ren  v  Plzni,  návštěva  dragoun-
ských kasáren v Klatovech, účast 
učitelského  sboru  na  branných 
kurzech.
Byla  organizována  půjčka  na 

obranu  státu.  Učitelé  dali  sami  

11 000 korun a vybízeli prostřed-
nictvím žáků i jejich rodiče.
Dne 14. prosince 1935 abdikoval 

prezident osvoboditel T. G. Masa-
ryk na prezidentskou funkci.
Dne 18. prosince 1935 byl zvolen 

dr. Edvard Beneš prezidentem ČR.
K padesátému výročí trvání 

školy v Přešticích se uskutečni-
la 20. a 21. června 1937 velká 
oslava. Na organizaci se podílela 
místní školní rada a učitelský sbor. 
Účinkoval zpěvácký spolek Skála. 
Při  slavnostní  schůzi  promluvil 
bývalý žák přeštické  školy a  teh-
dejší  ředitel  školy  v  Tymákově 
Ondřej  Volráb.  Dále  promluvili 
předseda okresního školního výbo-
ru  a  okresní  hejtman  dr.  J.  Me- 
runa,  okresní  školní  inspektor 
J.  Jelínek  a  předseda  spořitelny 
města Přeštic V. Pelikán. O histo-
rii školy informoval ředitel přeštic-
ké školy František Strnad. Oslavu 
doprovázela  výstava  žákovských 
prací a učebních pomůcek.
Dne 14.  září  1937  zemřel  první 

československý  prezident  T.  G. 
Masaryk.  Škola,  veřejné  budovy 
i  všechny  domy  pietně  vyvěsily 
smuteční prapory, u pomníku pad-
lých byly položeny kytice  a věn-
ce,  v  den  pohřbu  se  u  pomníku 
na  náměstí  střídaly  čestné  stráže. 
V pátek 17. 9. 1937 všichni učite-
lé  a  žáci  poslouchali  ze  školního 
rozhlasu  smuteční  projev  minis-
tra školství. Žáci a učitelé poslali 
rodině  zesnulého  T.  G.  M.  sou-
strastný dopis. Rodina poděkovala 
za kondolenci.
Počátkem  30.  let  minulého  sto-

letí  byla  ministerstvem  sociální 
péče  a  ČSČK  organizována  stra-
vovací akce pro chudé děti a děti 
nezaměstnaných,  které  dostávaly 
mléko a žemli, při vyživovací akci 
také polévku a rohlík.
Vážení  čtenáři,  jsou  nám  dob-

ře  známé  události,  které  vedly 
k Mnichovu 21. září 1938, i to, že 
to byl jen začátek neblahých udá-
lostí,  které  nás  čekaly.  Víme,  že 
také někteří mladí učitelé – vojáci 
(i z přeštické školy) stáli se zbraní 
na hranicích ČSR, že svoji odda-
nost bránit  se projevovali všichni 
lidé naší mladé republiky. Dějiny 
se však vyvíjely jinak. Po odtržení 
Slovenska  a  zabrání  pohraničí 
Německem  zbyl  z  naší  republi-
ky  Protektorát  Čechy  a  Morava. 
Vypukla  II.  světová  válka.  Nová 
situace  postihla  všechno,  i  školu, 
a  zasáhla  do  celého  života  spo-
lečnosti.  Z  okupovaných  území 
přicházeli vysídlení Češi se svými 
dětmi do vnitrozemí. I do přeštic-
ké školy byli přijati noví žáci.
Od 1. září 1941 byly měšťanské 

školy přejmenovány na školy hlav-
ní, čtyřleté, a zahrnovaly žáky 5.-8. 
postupného ročníku. Byly školami 
výběrovými, do kterých mohlo být 
po zkouškách přijato pouze 40 % 

žáků obecných škol. Obecné ško-
ly  byly  také  čtyřleté  a  žáci,  kteří 
nebyli přijati do hlavní školy, měli 
zůstat  po  celou  školní  docházku  
(8 let) jen na obecné škole.
Obsah  veškerého  vzdělání  smě-

řoval  důsledně  k  tomu,  aby  se 
čeští občané stali pouhými služeb-
níky  německých  nadlidí.  Důraz 
byl  samozřejmě  kladen  na  výu-
ku  němčiny  a  na  předměty  pro-
dchnuté  němectvím.  Neučily  se 
české  dějiny,  v  zeměpisu  vévo-
dila  velkoněmecká  říše.  Poslední 
měsíce  války  (1945)  znamenaly 
obsazení školy uprchlými němec-
kými občany, nasazení učitelů na 
manuální  práce,  pouhé  zadávání 
učiva žákům k domácímu procvi-
čení, stěhování žáků po městě do 
volných místností. Koncem února 
1945  byla  obsazena  i  bývalá  rol-
nická  škola  a  úkoly  byly  žákům 
zadávány v zasedací síni  radnice. 
Pro velmi stísněné a nedostatečné 
vyučování byly získány místnosti 
v  hostincích,  v  budově  okresní-
ho  úřadu,  ve  Spolkovém  domě, 
v  soukromých  domech.  Vyučo-
vání  trpělo častými nálety  letadel 
a  strachem,  který  je  doprovázel, 
a  proto  bylo  od  28.  dubna  1945 
vyučování přerušeno.
Válka  skončila.  Takto  přivíta-

la  školní  kronika  znovunabytý 
mír  a  svobodu:  „Jsme svobod-
ni. Pozdravili jsme příchod nové 
svobody. Zas máme svou Prahu, 
krásnou a nepomíjející, hrdinskou 
a vzdorující, Prahu českou, naši. 
Tragický řetěz, obepínající život 
národa, řetěz dlouhý jak mrazivá 
noc a těžký jak nejtěžší balvan, je 
roztržen ve dví.

Křížovou cestou od Mnichova 
až do chvil osvobození šla podél 
nás a s námi smrt, bolest, hořkost 
a ponížení. Tisíce umíraly, aby 
milióny mohly žít. Hroby popra-
vených, hroby ubitých, hroby pad-
lých letců a vojáků po celé Evropě 
a hroby pražských barikád – proč 
tato krev, proč tyto slzy a oběť 
nezměrná? Pro jediné nejkrásněj-
ší slovo lidského pokolení všech 
věků, všech jazyků, ras a plemen. 
Od moře k moři, od pólu k pólu, 
přes hranice států zní toto slovo, 
které zapaluje, uchvacuje, neumí-
rá ani na rtech umírajících: Svo-
boda!“
Po  skončení  války  se  vrátili 

učitelé  z  totálního  nasazení.  Dne  
22. května bylo zahájeno pravidel-
né vyučování v pronajatých míst-
nostech.  Školní  rok  1944/45  byl 
ukončen 12. července.
Od  2.  září  1945  se  vyučovalo 

opět ve vyčištěné školní budově.
Od  začátku  školního  roku 

1945/46  byly  v  Přešticích  opět 
tyto  školy:  měšťanská  chlapecká, 
měšťanská dívčí, obecná chlapec-
ká, obecná dívčí.
Aby  byl  vynahrazen  nedostatek 

vzdělání  žákům,  navštěvujícím 
za  Protektorátu  pouze  obecnou 
školu,  nařídilo ministerstvo  škol-
ství převést všechny schopné žáky 
obecných škol do měšťanské ško-
ly. Obecná škola měla pět ročníků, 
měšťanská  tři  roky  a  k  tomu  jed-
noroční učebný kurs, tedy celkem 
devět let.
Opět  vznikla  potřeba  dalších 

učeben,  což  se  řešilo  střídáním 
feriálního dne. Nedostatek učeben 
pronásledoval přeštickou školu až 
do roku 1996, kdy byla postavena 
nová školní budova.
V příštím pokračování si povíme 

o školství po roce 1948.
Mgr. Karel Naxera starší
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Spolek pro záchranu historických
památek Přešticka
Prosinec  a  leden  představují 

v  činnosti  spolku,  co  se  týče 
akcí,  dobu  „prázdnin“,  kdy 
intenzivně  spřádáme  plány 
naší  činnosti  pro  nadcházející 
rok. Proto bych vás v této naší 
pravidelné  rubrice  rád  infor-
moval pouze o jedné, zato však 
významné události z památko-
vé oblasti,  a upozornil  vás na 
jedno veledůležité výročí, kte-
ré letos slavíme.
Jak jsme informovali v květ-

novém čísle Přeštických novin, 
v  polovině  dubna  si  restaurá-
torka Helena Jahodová odvez-
la  dřevěné  části  barokního 
oltáře  sv. Ambrože  z Vícova. 

Po  restaurování  se  oltář  vrá-
til  zpět.  23.  listopadu  byla  na 
kamennou menzu oltáře nasa-
zena  dřevěná  skříň  a  vztyče-
ny  nosné  trámové  konstrukce 
oltářního  nástavce.  27.  listo-
padu  osadili  restaurátoři  zby-
tek  oltáře  včetně  postranních 
branek. Na oltář se po mnoha 
letech vrátily sochy Nejsvětěj-
ší Trojice a andělů. 30. listopa-
du  provedla  malířka  poslední 
retuše.  Oltář  byl  představen 
veřejnosti  na  adventním  kon-

certu  pěveckého  ansámblu 
ZUŠ 10. prosince.
V  letošním  roce  uplyne  700 

let  od  první  písemné  zmínky 
o  hradu  Skála  v  roce  1318. 
Hrad  je spjat s naším městem 
nejen jako oblíbený cíl výletů 
jeho obyvatel, ale i historický-
mi souvislostmi. Proto bychom 
rádi  spolu  s  Domem  historie 
Přešticka připomněli a oslavili 
toto  kulaté  výročí  řadou  akcí. 
9. června se na hradě uskuteč-
ní slavnost s šermíři, lukostřel-
bou, divadlem apod. Odborným 
svátkem  bude  pak  přeštická 
konference  Genius  loci  čes-
kého  jihozápadu,  věnovaná 
Skále  ve  dnech  24.  a  25.  zá- 
ří.  Dům  historie  Přešticka 
chystá  velkou  výstavu  „Blíže 
ke  Skále,  blíže“  (22.  září  až 
18.  listopadu),  věnovanou 
historii  hradu.  Vydány  budou 
turistická  známka  a  vizitka, 
nová pohlednice, vystřihovací 
model a další.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Jak ke skautům přišel Mikuláš

Hana Königová
za skautské středisko Přeštice



Mandl v č. p. 58
První  mandl  se  nacházel  ve 

stodole u č. p. 58. Když se ve-
šlo dovnitř, nacházel se po levé 
straně. Proti mandlu na pravé 
straně  stál  stůl  na  nabalování 
a  vedle  truhla,  která  sloužila 
k odkládání prádla a nad man-
dlem byl tzv. „vodr“ – prostor 
k ukládání sena a slámy. Vlevo 
od stodoly byl chlívek pro pra-
sata,  opodál  hnojiště.  Mandl 
sestavil  a  vyrobil  Josef  Prach 
(nar. 1872), který pracoval ve 
Škodových  závodech  v  Plzni 
a byl velmi zručný. Zprvu ho 
obsluhovala  jeho  žena  Marie 
(rozená  Hajžmanová).  Byl  to 
pro  ni  přivýdělek  k  zaměst-
nání. Jednalo se o velký stroj, 
jehož  podstatou  byla  velká 
bedna  s  kameny  a  dřevěnými 
válečky. Základ  tvořila  dubo-
vá  hladká  deska  (stůl)  cca  tři 
metry  dlouhá,  na  něm  byla 
bedna  s  kameny.  Prádlo  se 
namotávalo  na  válečky  (cca 
90  cm dlouhé)  na  tzv.  „naba-
lovačku“ (tj. váleček omotaný 
hladkým  prostěradlem)  a  pak 
se točilo klikou, rozpohyboval 
se mechanismus – velké kovo-
vé kolo – které pohánělo bed-
nu s kameny.
Dne 20. ledna 1945 se k Pra-

chům  přivdala  Filomena 
Říhová  (1914-1995)  z  Dolní 
Lukavice  č.  p.  89.  Od  Marie 
Prachové  převzala  mandlo-
vání.  Pracovala  jako  školnice 
a  mandl  pro  ni  byl  přivýděl-
kem.  Po  nějaké  době  odešla 
do  invalidního  důchodu,  ale 
mandlovala  až  do  roku  1985. 
V tomto roce byla stodola zbo-
řena  a  na  jejím  místě  posta-
vena  garáž.  Mandl  byl  roze-
brán a použit do základů nové 
budovy.

Když  lidé  chtěli  mandlovat, 
museli  si  přivézt  vyprané, 
naškrobené  a  pečlivě  složené 
prádlo.  Mandlovalo  se  „větší 
prádlo“ jako prostěradla, utěr-
ky,  ručníky,  závěsy,  zástěry. 
Nic nesmělo mít knoflíky, zipy 
apod., protože by se to mand-
lováním  poškodilo.  U  povle-
čení mohly být jen tenké knof-
líky potažené textilií. 

Paní Eva Vlnová, dcera 
Filomeny Prachové, vzpo-
míná: „Přiváželi k nám plný 
prádelní koš a odváželi polo-
viční, jak bylo vymandlováno. 
Někteří lidé si i mandlovali 
sami, maminka je to naučila. 
Nejdůležitější bylo vždy prá-
dlo dobře a pevně namotat na 
válečky, jinak by bylo zmačka-
né. Mandlovali jsme i pro naši 
potřebu, mandlovala jsem si 
také sama...“

Blanka Zahradníková vzpo- 
míná: „Pro mami a babi to 
býval náročný den, pro malou 

holčičku velké nadšení: býva-
lá ´Kalčíkovic´ kuchyně byla 
plná páry a vůně mydlin 
a škrobu, na zemi byly loužič-
ky vody a všude vaničky, kbe-
líky a škopky s předem namo-
čeným prádlem, na kamnech 
se ohřívala voda ve velkých 
hrncích a v jiném hrnci se 
vyvářely utěrky a mami s babi 
praly, vrčela tu malá ždímač-
ka a brumlala pračka a mami 
lovila velikou vařečkou prádlo 
z mydlin a obě dvě neúnavně 
máchaly, ždímaly, škrobily 
a znovu ždímaly... Nakonec 
se prádlo zatřepotalo jako 
vlajkosláva na šňůrách na 
verandě a pak vonělo sluníč-
kem a větrem a škrobem, při 
skládání ho babi hned ´roz-
sortýrovala´, některé kousky 
hned večer vyžehlily doma, 
větší kusy složily do koše, moc 
mne bavilo vytahování ubrusů 
a prostěradel za cípy! Pak se 
prádlo nakropilo a nakonec 
jsme koš naložily na kárku 
a jely jsme s babi na mandl.

Nebylo to daleko, přeje-
ly jsme jen po můstku přes 
potok u kostela (tehdy bylo 
koryto potoka ještě otevřené 
a břeh byl hustě porostlý aká-
ty a plevelem) a po cestičce 
jsme se dostaly až k prvnímu 
domečku u kostela. Paní Pra-
chová byla milá stará paní 
menšího vzrůstu, byla silná 
a hodně dýchavičná, uvítala 
nás a hned jsme jely stodolou 
dozadu na dvorek. A mně se 
zatajil dech! To vrznutí prken-
ných dvířek pro mne znamena-
lo jako vstoupit do strašidel-
ného zámku – pološero, vůně 
dřeva a škrobu a vzadu číhal 
obr... nebo drak? Celou zadní 
stěnu zabíral mohutný masivní 
dřevěný mandl s velikou kli-
kou. Babi složila koš na stolič-
ku u postranního stolu a spo-
lu s paní Prachovou začaly 
rovnoměrně navíjet prádlo na 
dlouhé dřevěné válečky, až 
z nich udělaly pořádně vypa-
sené tlouštíky. A pak jsem se 
přitiskla k prkenné stěně, div 
jsem nepropadla ven na dvo-
rek. Vládkyně mandlu zatoči-
la klikou a jeho těžké rame-
no se začalo pomalu sunout 
dopředu a drtilo pod sebou 
ty válce s našimi ´lajntuchy´, 
které tam předtím ženské pod-
strčily. Nevím, jak to udělaly, 
já se klepala strachy na opač-
né straně stodoly a jen pozo-
rovala pohyb toho kolosa. 
Ona naše babi dovedla velmi 
sugestivně vyprávět o nepo-
slušných holčičkách, kterým 
mandl utrhal ručičky a roz-
mačkal prstíky! Hleděla jsem 
na mandl s hrůzou a ty dvě 
statečné rytířky, které mu pod 
nosem vysvobozovaly ze spárů 
naše prádlo a podstrčily mu 
jiný válec a donutily ho, aby 
pro nás pracoval – to byly pro 
mne hrdinky! Vždycky ve mně 
zatrnulo, když mohutné rame-
no – vršek mandlu – doputova-
lo až na konec své pouti, pak se 
rozvážně zhouplo a p-o-m-a- 
-l-u se vydalo na zpáteční ces-
tu, samozřejmě za strašného 
skřípění a vrzání. Babi a paní 
Prachů hbitě roztáčely ty uko-
řistěné horké válce a prádlo 
skládaly zpět do koše.

Konečně mandl ztichl a zasta-
vil se a my s plným košem vyšly 

zase na světlo, na sluníčko, na 
svět! Kouzlo pominulo, rozlou-
čily jsme se s paní sousedkou 
a jely domů.

Už je to tolik let! Ale kdykoliv 
slyším známé úsloví o božích 
mlýnech, vybavím si ten kolos 
v Prachovic stodole, jak se za 
strašlivého vrzání a skřípání 
pomalu, těžce a nezadržitelně 
šine kupředu a drtí pod sebou 
ty válce!”

Obecní mandl 
v č. p. 142

Druhý mandl,  který  byl  zří-
zen za komunistického režimu 
někdy na konci 60. let 20. sto- 
letí,  se  nacházel  v  domě 
č.  p.  142,  kde  je  nyní  obecní 
byt.  Jednalo  se  o  jednu míst-
nost.  Když  se  z  chodby  ve-
šlo  dovnitř,  po  levé  straně  se 
nacházel  elektrický  mandl 
– velký kovový válec, na který 
se prádlo natočilo a teplem se 
vymandlovalo. Mandl byl hoj-
ně  využíván  nejen  místními 
obyvateli, ale též přespolními. 
Mandlovat sem jezdili  lidé ze 
širokého okolí.
Správa  mandlu  spadala  pod 

tehdejší Místní  národní  výbor 
Dolní  Lukavice.  Celou  dobu 
ho  obsluhovala  paní  Vlasta 
Divínová  z  Dolní  Lukavice  
č.  p.  117.  Paní  Divínová  na-
stoupila  na  místní  národní 
výbor  jako uklízečka. K úkli-
du  měla  na  starost  i  vytápě-
ní  budovy  úřadu.  Po  nějaké 
době jí k úklidu byla nabídnu-

ta  i  obsluha  mandlu.  Protože 
měla  hodně  práce,  zpočátku 
jí  pomáhala  Anna  Průchová 
a pak Anna Vlachová. Pracov-
ní doba byla od rána, leckdy až 
do  pozdních  večerních  hodin. 
Někdy končily až kolem 21. ho- 
diny,  aby  bylo  na  druhý  den 
hotovo.  Hospodyňky  přináše-
ly v prádelních koších složené 
ubrusy,  háčkované  dečky, 
záclony,  závěsy,  ložní  prá-
dlo,  prostěradla,  prostírání... 
Někdo  si  nechal  mandlovat 
také  např.  košile  a  halenky. 
Paní  Divínová  vždy  prádlo 
namotala na válec, zapla stroj 
a  čtvrt  hodiny  nechala mand-
lovat. Poté prádlo složila opět 
do koše. Platilo  se  hotově při 
převzetí.  Když  se  do  budovy 
mandlu  vešlo,  byla  cítit  vůně 
čistého prádla. 

Paní Divínová vzpomíná: 
„Velice ráda jsem mandl obslu-
hovala, bavilo mě to a s paní 
Průchovou a Vlachovou nám 
to šlo vždy od ruky. Dodnes 
mám ještě schované vymand-
lované prádlo z tohoto mand-
lu. Co se pak s mandlem stalo, 
nevím. Jen si pamatuji, jak ho 
naložili na korbu nákladního 
auta a někam odvezli. Ty časy 
jsou dávno pryč…“
Mandl v Dolní Lukavici fun-

goval do počátku 90. let 20. sto- 
letí. Z jakého důvodu skončil, 
se  nepodařilo  zjistit.  Všem 
zůstanou jen vzpomínky.

Mgr. Eva Horová
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Jak postupovat v případě 
dopravní nehody

Dopravním  nehodám  (DN) 
je  lepší  vždy  předcházet,  ale 
ne vždy  jim můžeme zabránit 
či  je  sami  ovlivnit.  Když  už 
tato nepříjemná situace nasta-
ne,  je  dobré  vědět,  jak  máte 
postupovat. Často jsou strážní-
ci přítomni či přivoláni k DN 
nebo  jen dotazováni,  jak mají 
účastníci  postupovat.  Proto 
dovolte několik rad čerpaných 
ze  zákona  o  pojištění  odpo-
vědnosti  z  provozu  vozidla 
a silničního zákona.

Pokud nejste zraněni, 
zabezpečte místo DN, pře-
devším poskytnutím pomoci 
zraněným a zajištěním ply-
nulosti provozu.

Řidič, který měl účast na 
DN, je povinen:
 neprodleně zastavit vozidlo
 zdržet se požití alkoholické-
ho nápoje a užití jiné návyko-
vé  látky  po  nehodě  po  dobu, 
dokdy  by  to  bylo  na  újmu 
zjištění,  zda před  jízdou nebo 
během jízdy požil alkoholický 
nápoj nebo užil jinou návyko-
vou látku, vždy však do doby 
příjezdu policisty v případě, že 
jsou účastníci nehody povinni 
ohlásit nehodu policistovi
  učinit  opatření  k  zabránění 
vzniku  škody  osobám  nebo 
věcem,  pokud  tato  hrozí 
v důsledku DN
  spolupracovat  při  zjišťování 
skutkového stavu

Účastníci DN jsou povinni:
  učinit  vhodná  opatření,  aby 
nebyla  ohrožena  bezpečnost 
provozu na pozemních komu-
nikacích v místě DN, zejména 
umístění  výstražného  trojú-
helníku,  oblečení  bezpečnost-
ní  reflexní  vesty;  vyžadují-li 
to  okolnosti,  jsou  oprávněni 
zastavovat jiná vozidla
 došlo-li k zranění, poskytnout 
podle  svých  schopností  první 
pomoc a k zraněné osobě při-
volat ZZS,  tuto povinnost má 
každý, nikoli pouze viník DN, 
při  porušení  této  povinnosti 
se vystavujete riziku trestního 
stíhání  za  neposkytnutí  první 
pomoci,  popř.  přestupkového 
řízení
 označit místo DN
  umožnit  obnovení  provozu 
na  pozemních  komunikacích, 
zejména provozu vozidel hro-
madné dopravy osob
  neprodleně  ohlásit  policii 
poškození pozemní komunika-
ce,  obecně  prospěšného  zaří-
zení nebo životního prostředí, 
pokud k němu při DN došlo
  prokázat  si  na  požádá-
ní  navzájem  svou  totožnost 
a sdělit údaje o vozidle, které 
mělo účast na DN
  zdržet  se  jednání,  které  by 
bylo  na  újmu  řádného  vyšet-
ření  DN,  zejména  přemístění 
vozidel; musí-li se však situa-
ce vzniklá DN změnit, zejmé-
na  je-li  to  nutné  k  vyproštění 
nebo  ošetření  zraněné  osoby 
nebo  k  obnovení  provozu  na 
pozemních komunikacích, pře-
devším  provozu  vozidel  hro-
madné dopravy osob, vyznačit 
situaci a stopy
  setrvat  na  místě  DN  až  do 
příchodu policisty  nebo  se  na 
toto  místo  neprodleně  vrátit 
po  poskytnutí  nebo  přivolání 
pomoci nebo ohlášení DN.

Kontaktujte Policii ČR, 
jestliže je to nutné.

V těchto případech vzniká 
ze zákona povinnost zavolat 
k DN Policii ČR:
 dojde-li k usmrcení nebo zra-
nění osoby

  dojde-li  k  hmotné  škodě  na 
některém  ze  zúčastněných 
vozidel  včetně  přepravova-
ných  věcí  zřejmě  převyšující 
částku 100 000 Kč
  dojde-li  ke  hmotné  škodě 
na  majetku  třetí  osoby  (např. 
dalšího  vozidla,  které  se  na 
DN  nezúčastnilo,  nemovitos-
ti, neznamená to však nutnost 
volat  Policii  ČR,  pokud máte 
automobil  zapůjčený,  zakou-
pený na leasing apod., je však 
třeba škodu nahlásit vlastníko-
vi, leasingové společnosti...)
  dojde-li  k  poškození  nebo 
zničení  součásti  nebo  příslu-
šenství pozemní komunikace
 účastníci DN nemohou sami 
bez vynaložení nepřiměřeného 
úsilí zabezpečit obnovení ply-
nulosti provozu na pozemních 
komunikacích
 účastníci DN se nedohodnou 
na míře zavinění

Pokud není třeba volat 
k DN Policii ČR, musíte o ní 
sepsat záznam, pečlivě zdo-
kumentovat místo havárie.
Pokud  mezi  Vámi  a  dalším 

účastníkem  DN  není  pochyb 
o  tom, kdo  ji způsobil,  sepište 
o  havárii  protokol,  a  to  nejlé-
pe  na  tiskopisu  evropského 
záznamu o dopravní nehodě, 
který byste měli mít v automo-
bilu  vždy  připravený.  Pokud 
tento  tiskopis nemáte k dispo-
zici, postačí obyčejný papír, na 
který uvedete všechny důležité 
skutečnosti,  jako  jsou  osobní 
údaje  osob  podílejících  se  na 
DN,  typ  a  registrační  značky 
havarovaných  vozidel,  údaje, 
u které pojišťovny je viník DN 
pojištěn  včetně  čísla  pojistné 
smlouvy,  popis  nehody,  její 
místo a čas, její příčina, průběh 
a  následky,  uvedení  svědků 
atd. Nezbytností je, aby proto-
kol o DN byl podepsán všemi 
účastníky DN. Je důležité také 
místo  nehody  vyfotit,  zakres-
lit  či  jinak  zdokumentovat. 
K  prokázání  údajů  o  druhém 
účastníkovi DN vždy vyžaduj-
te jeho občanský průkaz či jiný 
doklad  totožnosti  a  zelenou 
kartu k vozidlu. Záznam vždy 
vyhotovujte ve více kopiích pro 
každého účastníka DN. Budete 
tak mít jistotu, že druhá strana 
nebude moci nic v sepisu opra-
vovat  či  doplňovat.  Záznam 
o DN pak předejte neprodleně 
příslušnému  pojistiteli.  Neza-
pomeňte, že nesepsání zázna-
mu o DN je kvalifikováno 
jako dopravní přestupek.

Informujte o DN Vaši po-
jišťovnu.
V  případě,  že  jste  viník  DN, 

nahlášení  této  nehody  Vaší 
pojišťovně  je  nezbytností,  aby 
mohla  likvidovat  vzniklou 
škodu. Nicméně i pokud u DN 
figurujete  pouze  jako  poško-
zený,  i  tak  můžete  pojistnou 
událost  Vaší  pojišťovně  nahlá-
sit  –  většina  pojišťoven  nyní 
nabízí  tzv. přímou  likvidaci,  to 
znamená, že jí nahlásíte havárii 
a  pojišťovna  již  převezme  celé 
vyřizování  pojistné  události  do 
svých  rukou.  Váš  havarovaný 
vůz odveze, zajistí a zaplatí jeho 
opravu a náklady pak požaduje 
po  příslušné  pojišťovně,  aniž 
byste  úhradu  škody  museli 
vymáhat po pojišťovně viníka vy 
sami. Náhrady škody se můžete 
domáhat v případě nezjištěného 
či nepojištěného viníka nehody 
u České kanceláře pojistitelů.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník 

MP Přeštice

Vzpomínky na mandlování v Dolní Lukavici
Mnozí si jistě vzpomenou na časy, kdy se ještě ve městech a na venkově mandlovalo 

prádlo. Pojďme si připomenout mandlování v Dolní Lukavici.
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Firma  JaK  system  s.r.o., 
patří  již  řadu  let  ke  sponzo-
rům kulturních akcí konaných 
v Přešticích a okolí. Do 1. roč-
níku soutěže O nejlepší vánoč-
ní  cukroví  firma  věnovala 
kuchyňské a bytové spotřebiče 
a  každý  z  příchozích  včetně 
poroty si odnesl LED řetěz pro 
ozdobení  vánočního  stromku 
domů. V porotě usedli Ing. Jiří 
Běl,  Josef Kreuzman, Andrea 
Fleisigová,  Martina  Míšková 
a  z  diváků  byla  vylosována 
Martina Hanzlíková. Moderá-
tor Michal  Jánský  nejen  vtip-
ne  moderoval,  ale  i  společně 

s obecenstvem zpíval vánoční 
koledy  a  písničky.  Mezi  jed-
notlivými  kategoriemi  paní 
Andrea  Fleisigová  zdobila 
perníčky  a  poradila  všem, 
jak  nazdobit  perníček.  Druhá 
praktická  ukázka  byla  mode-
lování  z  marcipánu,  každý  si 
odnášel  prasátko  pro  štěstí 
či  kouzelnou  hůlku.  Sešlo  se 
více  jak  22  vzorků,  celkem 
ve čtyřech kategoriích. Porota 
měla  opravdu  velmi  náročný 
úkol,ukázalo se, že pánská část 
poroty měla zcela odlišné chu-
tě oproti dámské části poroty.
Pořadatelé  doufají,  že  velmi 

zdařilý první ročník odstartuje 
pěknou a zajímavou tradici do 
dalších let. 

Vítězové jednotlivých kate-
gorií:

1. perníčky 
2. pracny 
3. vanilkové rohlíčky 
4. ostatní dobroty 
Text (red), foto Milan Janoch

První ročník soutěže O nejlepší
vánoční cukroví

Tradiční novoroční 
ohňostroj

Vítězové kategorie „nej pracny“
Zleva 1. místo Martina Hanzlíková, 2. místo Anna Bendová 

(přebírala za kamarádku), třetí místo Zuzana Jánská, porotce 
Josef Kreuzman.

Vítězové kategorie „nej vanilkový rohlíček“
Zleva 1. místo Anna Turečková,  3. místo Martina Hanzlíková 

a 2. místo Zuzana Mouchová.

Vítězové kategorie „nej perníčky“
Zleva 3. místo Anna Turečková, 2. místo Radka Boudová 

(přebírala cenu maminka Ivana Kohoutová) a vítězka Václa-
va Klepsová na fotografii chybí. Porotkyně Andrea Fleisigová 
ukazuje vánočně zdobený perníček, který obdrželi vítězové této 
kategorie.

Absolutní vítězka celého večerního klání Helena Šimanová, její úžasné plněné trubičky se přímo rozplývaly na jazyku.

Foto Milan Janoch
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Opět cinkaly medaile
Prosinec  vždy  znamená 

hodnocení  právě  končící-
ho  roku.  A  ten  se  na  výroční 
schůzi  hodnotil  přeštickým 
národním  házenkářům  velice 
dobře.  Muži  po  jedenatřiceti 
letech  opět  usedli  na  ligový 
trůn,  ženy  mají  stříbro.  Titu-
ly  mistryň  republiky  přivezly 
mladší  a  starší  žačky,  mladší 
žáci přidali vítězství v Poháru. 
K tomu další medaile v oblast-
ních  soutěžích.  Dobře  se  tak 
trenérům  přednášely  hodnotí-
cí  zprávy. „Byl to rok úspěš-
ný nejen po stránce sportovní 
a vybojovaných medailích, ale 
i organizační. Pořádali jsme 
istrovství republiky pro star-
ší žačky a účastnice odjížděly 
velice spokojeny. Samozřej-
mostí jsou letní tábory, kde 
bylo více než devadesát dětí 
s dvacítkou trenérů. Na pod-
zim oddíl spolupracoval na 
pořádání školení trenérů,“ 
konstatoval  organizační  pra-
covník  Stanislav  Zadražil. 
„Nyní je v soutěžích  zapojeno 
třináct družstev, od příprav-
ky po dospělé ligisty. A to je 
hodně organizačního umu vše 

skloubit, tréninky, zápasy.“       
Oddíl  má  247  členů,  z  toho 
108  dospělých.  A  každý  rok 
si  jeho  členové  na  svá  bedra 
nakládají  velkou  porci  práce. 
A v tomto roce 2018 bude prá-
ce ještě více. „Jako oddíl sla-
víme 90 let od založení, k výro-
čí jsme zažádali o pořádání 
mezizemských utkání Čechy – 
– Morava. Ta nám byla ´při-
klepnuta´. Již nyní má výbor 
plné ruce práce a postupně se 
budou zapojovat další členové. 
A doopravdy všichni, protože 
úkolů bude moc. A chceme, 
aby všechny akce „klaply“. 
Takže jeden z vrcholů bude  
6. května, již řečená mezizem-
ská utkání Čechy – Morava. 
K tomu počítáme s organizací 
oddílových oslav. Plánujeme 
večerní společné posezení, aby 
byl čas si popovídat, zavzpo-
mínat,“  připomíná  předseda 
oddílu  Ruda  Lang.  K  tomu 
úsměvně  vyzněly  poslední 
věty: „A vlastně si jen oddech-
neme po oslavách a bude nás 
čekat letní výcvikový tábor. 
A hned bude podzim a budeme 
chystat další sezonu.“      (šat)  

Poznámka zastupitele
k poslednímu jednání
zastupitelstva v roce 2017
Jedním  z  nejdůležitějších 

projednávaných  bodů  posled-
ního  ZM  v  roce  2017  byl 
rozpočet  na  rok  2018.  Jsem 
přesvědčen,  že  rozpočet  není 
dobře sestaven. Na mnoho otá-
zek  se  nedokázalo  odpovědět 
a spíše bylo vysloveno mnoho 
slov bez řádné odpovědi.
Bohužel,  co  bylo  nejvíce 

a  nejdéle  projednáváno,  byla 
nechuť  většiny  zastupitelů 
zachovat i v roce 2018 stejnou 
částku pro spolky  jako v roce 
2017.  Pro  spolky  byl  v  roce 
2017 schválený objem ve výši 
2 500 000 Kč a byl vyčerpán. 
Na  rok  2018  došlo  k  radikál-
nímu  snížení,  a  to  na  částku 
1  500  000  korun.  Podal  jsem 
návrh,  aby  byl  i  na  rok  2018 
zachován  stejný  objem.  To 
znamená žádal jsem o navýše-
ní rozpočtu o 1 000 000 korun. 
To byl najednou zvednutý  les 
rukou,  abychom  se  potupně 
dozvěděli  sáhodlouhými  pro-
jevy,  proč  to  není  možné,  to 
bylo  najednou  důvodů,  jak 
řádní  hospodáři  nemohou 
dopustit toto navýšení.
Osobně to považuji za hodně 

nedůstojné  a  trapné.  A  proč? 
Jednak  je  potřeba  se  těchto 
zastupitelů zeptat. A zeptat se 
zároveň,  proč  Ti  samí  zastu-
pitelé  neprotestovali  proti 
v  říjnu  starostou  navrženému 
návrhu  o  neuplatnění  sankce 
za pozdní předání díla přeštic-
kého  minipivovaru  vyčíslené 
ve výši více než 2 000 000 Kč. 
Proč  se  schovávali  a  naopak 
zde  nevystoupili  a  starostovi 
nevytkli  tu  nehoráznost,  že  si 
vůbec mohl dovolit podat ten-
to návrh a poté navrhnout hla-
sovat o neuplatnění sankce za 

to,  že  zhotovitel  pozdě městu 
předal stavbu minipivovaru.
Co  je  však  vůbec  největší 

nehorázností, že skoro na kaž-
dý spolek se hledí jako na mož-
ného  pachatele,  který  si  chce 
peníze jen brát. Spolky naopak 
musí prokázat každou vydanou 
korunu, prokázat, že byla vydá-
na v souladu s pravidly. A běda 
tomu, kdo by pochybil.
Takže  tu  vyvstala  i  druhá 

otázka. Proč tak striktně a pod 
pochybnou  rouškou  řádných 
hospodářů  se  někteří  zastupi-
telé  staví  ke  spolkům.  Když 
u  odpuštění  sankce  u  minipi-
vovaru  to  došlo  tak  daleko, 
že  starosta  navrhl  odpuštění 
dluhu,  aniž  by  firma  sama 
o  odpuštění  sankce  požádala. 
Takže  tito  tzv.  řádní  hospo-
dáři  prostě  nám  prosťáčkům 
jen ukázali, kdo že tu ve měs-
tě  drží  opratě.  A  kdo  nevěří, 
nechť si pustí záznam z jedná-
ní zastupitelstva. Ono se tomu 
totiž skoro nedá věřit.
A  protože  přeštický  minipi-

vovar  se  stává  černou  dírou 
na  peníze.  Může  ještě  něko-
ho  překvapit,  že  byla  měs-
tem  uzavřena  objednávka  na 
„Výrobu  a montáž  3D nápisů 
dle  CN  ze  dne  30.  11.  2017 
(text „U PŘEŠKA“ bude pod-
svícený)“  ve  výši  75  020  Kč 
včetně DPH. O tom se diskuze 
nevede. Ale spolkům se přidat 
bojí.
Rozhodně  přeji  všem  šťast-

ný vstup do  roku 2018  s přá-
ním nechť se Vám v roce 2018 
vyplní alespoň ta nejdůležitěj-
ší přání.

Ing. Petr Walta
zastupitel

Dejte si do diáře už dnes:
30. leden 2018!
Najděte lepší práci na Veletrhu
práce a vzdělávání 
KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM®

Již  šestý  ročník  úspěšného 
veletrhu práce a vzdělávání pod 
názvem  Klíč  k  příležitostem 
připravuje plzeňská společnost 
Grafia,  s.r.o.  Veletrh  proběh-
ne  30.  ledna  2018  již  tradičně 
v kulturním domě Peklo v Plz-
ni. Letošní ročník se koná opět 
za  spolupráce  významných 
partnerů (Úřad práce ČR, kraj-
ská  pobočka  v Plzni, HK ČR, 
ZČU, AIVD ČR).

„Šestý ročník bude spe-
cifický tím, že v Plzeňském 
kraji máme aktuálně nejnižší 
nezaměstnanost v celé ČR 
(2,46 %), tzn. předstihli jsme 
v tomto smyslu i Prahu,“ sděli-
la za organizátory Ing. Štěpán-
ka  Pirnosová,  obchodní  ředi-
telka Grafia. Pracovní nabídky 
převažují  nad  množstvím  lidí 
bez  práce.  V  takové  situaci 
bývají zaměstnavatelé ochotni 
připlatit  na  mzdách  a  vychá-
zejí  maximálně  vstříc  novým 
zaměstnancům  různými  bene-
fity. „Je to jedinečná příležitost 
přijít si pohovořit osobně s per-
sonalisty a zjistit cenu své práce 
na trhu, vždyť průměrná mzda 
v Plzeňském kraji se vyšplhala 
na třetí příčku v republice. Ale 
pro řadu lidí jsou rozhodující 
pracovní podmínky,“  dodává 
Pirnosová.
Mezi  vystavovateli  jsou  již 

v  polovině  října  registrova-
ní  významní  zaměstnavate-
lé  v  regionu,  jako  například 
Carrier  Refrigeration  Ope-
ration  Czech  Republic  s.r.o., 
Drůbežářský  závod  Klatovy 
a.  s.,  Faurecia  Plzeň,  s.r.o., 
HOFMANN  WIZARD  s.r.o., 
Integrated  Micro-Electronics 
Czech Republic s.r.o., JTEKT 
Automotive Czech Plzen s.r.o., 
Kermi  s.r.o.,  KOSTAL  CR, 
spol. s r. o., KS-Europe s.r. o., 
MD ELEKTRONIK spol. s r.o., 
Murr  CZ,  s.r.o.,  O2  Czech 
Republic  a.  s.,  PEBAL  s.r.o., 
Profesia CZ, spol. s r. o., RSF 
Elektronik spol. s r. o., STYL 
PLZEŇ,  výrobní  družstvo, 
VIZA AUTO CZ,  s.r.o., ZAT 
a.  s.  a  další.  Nabízeno  bude 
několik  set  pracovních  pozic 
z celého Plzeňského kraje.
Aktuálně  firmy  hledají  vše- 

chny  úrovně  kvalifikací 
a  opravdu  rozmanité  profese 
pro muže i pro ženy. Spektrum 

nabízených  pracovních  pozic 
je letos velmi široké – firmám 
chybí  lidé  v  provozu  stej-
ně  jako  na  administrativních 
pozicích,  v  kvalitě,  nákupu, 
obchodu, technologii apod.
Veletrh  je  určen  všem,  kteří 

hledají práci či brigádu – lidem 
bez  rozdílu  věku  či  vzdělání, 
těm, kteří chtějí změnu či jsou 
aktuálně nespokojeni se svým 
místem, studentům posledních 
ročníků středních škol a jejich 
učitelům,  vysokoškolákům 
i  lidem registrovaným na úřa-
du  práce.  Všichni  návštěv-
níci  mají  vstup  ZDARMA. 
„Každým rokem stoupá zájem 
kvalifikovaných lidí, kteří se 
na veletrh přijdou podívat, 
aby zjistili svou cenu na trhu 
a poohlédli se třeba i po zají-
mavější firemní kultuře,“  říká 
Jana  Brabcová,  jednatelka 
organizátora.  „S nástupem 
nových generací na trh prá-
ce podniky hledají, jak mla-
dé lidi zaujmout, a veletrh je 
příležitostí k porovnání nejen 
platových, ale i dalších pod-
mínek.“
Velký  zájem  bývá  tradič-

ně  i  o  doprovodný  program. 
Témata  přednášek  souvisí 
s hledáním práce, např. jak se 
připravit na pracovní pohovor, 
jak  se  naučit  „prodávat“  sám 
sebe  či  jak  získat  příspěvek 
na  své  vzdělávání  a  zlepšit 
tak  svoji  kvalifikaci  apod.  Po 
celý den bude probíhat zdarma 
poradenství v oblasti vzdělává-
ní a trhu práce, image poradna, 
grafologické  poradenství  pro 
osobní  rozvoj  a  řada  dalších 
aktivit.
Na  veletrhu  budou  opět 

vyhlášeny  ceny  Mamma/ 
/Parent  Friendly  pro  podniky 
přátelské  rodině,  které  vyho-
ví  podmínkám  hodnocení 
a  vytvářejí  dobré  podmínky 
pro  zaměstnance  s  rodinami, 
např.  zkrácené  úvazky,  pruž-
nou  pracovní  dobu,  firem-
ní  školky  či  jesle,  akce  pro 
rodiny  s  dětmi  či  umožňují 
péči  o  rodinné  příslušníky. 
To  zajímá  zejména maminky 
v  závěru  rodičovské  dovole-
né,  které  veletrh  stále  častěji 
navštěvují, aby si udělaly pře-
hled o aktuální situaci na trhu 
práce.

Další informace: http://praci.najdisi.cz
Kontakt: Ing. Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia, 

s.r.o. Telefon: 377 227 701, e-mail: pirnosova@grafia.cz
Fotogalerie 5. ročníku veletrhu:

http://praci.najdisi.cz/index.php?list=l09_02&language=lan1&lay=

www.kzprestice.cz
SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

Znaky měst a obcí
Tímto  článkem  zahajujeme 

v Přeštických novinách něko-
likaměsíční  sérii  o městských 
a  obecních  znacích  z  našeho 
okolí, které vznikly hlavně po 
roce 1994.
Nauka  o  znacích  či  erbech, 

zvaná  heraldika,  je  vlastně 
takovým  těsnopisem  histo-
rie  lidí.  Vyjadřuje  historický 
vývoj  rodu,  města,  státu..., 
její  nejstarší  složkou  je  rodo-
vá  heraldika,  která  se  nejvíce 
rozvíjela  ve  středověku,  od 
12.  do  17.  stol.  Při  vytváření 
erbů  byly  dodržovány  pev-
né  zásady  co  do  barevnosti 
i kresby. Šlechtické erby  jsou 
spjaty se vznikem šlechty. Ve 
13. století (doba vzniku velké-
ho počtu obcí v našem  regio-
nu  a  také  kostela  sv. Amrože 
Vícov)  začalo  erbů  velmi 
přibývat.  Proto  si  panovníci 
vyhradili  právo  jejich  udělo-
vání  prostřednictvím  úřed-
níků  –  heroldů,  odtud  název 
heraldika.  Záplava  nových 
erbů  a  snadnost  jejich  udělo-
vání skončila po bitvě na Bílé 
hoře s příchodem cizí šlechty. 
Erbovní znamení jsou malými 
uměleckými  díly  a  lze  z  nich 
hodně  vyčíst.  Nejdůležitějším 
pramenem pro studium komu-
nální heraldiky jsou privilegia 
pečeti. Erbovních privilegií se 
na  území  republiky  zachova-
lo málo (požáry radnic – jako 
v  Přešticích,  živelné  katastro-
fy,  třicetiletá  válka).  Dříve 
než  znaky  vznikaly  pečetě 
(Přeštice 1529) z důvodu stvr-
zování a ověřování městských 
písemností. Od 15. století bylo 
právo  na  udělení  znaku  měs-
tům  vyhrazeno  králi  (Přeštice 
– král Ferdinand  I. 1529). Na 
přelomu 19. a 20. století musel 
podnět  pro  dělení  znaků  vy-
jít  z  obce. Po  roce  1918 bylo 
potvrzování  znaků  dočasně 
zastaveno. Až zákonem z roku 
1920 bylo povolováním znaků 
pověřeno  Ministerstvo  vni-
tra,  které  v  roce  1951  zrušilo 
jakoukoliv  heraldickou  čin-
nost. Používání   znaků mohly 
pouze  města  od  roku  1967. 
Od roku 1966 byla na Archiv-
ní  správě  Ministerstva  vnitra 
ustanovena  odborná  komise, 
která měla být poradním orgá-
nem při projednávání a úpravě 
znaků  a  měla  shromažďovat 
materiály  o  starých  znacích. 
Současnost  je  opět  jiná  a  řídí 

se zákonem o obcích s platnos-
tí od roku 1991 (první obecní 
znak  v  našem  okolí  je  znak 
Štěnovic z 15. 5. 1994). Podle 
něj může o znak obce požádat 
kterákoliv obec, bez ohledu na 
velikost.  Znak  uděluje  před-
seda  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu  České  republiky 
na základě doporučení komise 
pro  heraldiku  (expertní  sku-
pina odborníků). V roce 2009 
bylo  v  registru  komunálních 
symbolů  (mimo  historické 
znaky)  3071  znaků  a  3426 
vlajek.  Historické  městské 
znaky  na  území  okresu  Plzeň 
jih  měly  v  minulosti  pouze 
Blovice,  Dobřany,  Kasejovi-
ce,  Merklín,  Nepomuk,  Přeš-
tice,  Spálené  Poříčí  a  Žinko-
vy.  Pro  požádání  obce  o  svůj 
znak  nebo  vlajku  jsou  určena 
pravidla.  Bohužel  současné 
dekrety,  které  obce  získávají, 
jsou oproti  historickým velmi 
chudé.  Informace  o  rodové 
a městské heraldice se najdou 
na www.jihoceskyherold.cz
Při  vytváření  znaku  obce 

odborníkem se vždy používají 
jen čtyři barvy – zelená, červe-
ná, modrá a černá a dvě kovové 
barvy – zlatá a stříbrná. Znak 
by měl být jednoduchý a mlu-
vící, objevují se motivy z his-
torie obce, místopis, památky, 
význačná událost nebo pověst. 
I tyto znaky obcí budou za sto, 
dvě stě let historické.
V minulosti měly znak měs-

ta  na  svých  praporech  různé 
spolky,  v  Přešticích  Spolek 
vysloužilých  vojínů,  řezníci, 
hasiči,  sokolové.  V  současné 
době  má  přeštický  znak  na 
svém  novém  praporu  Obec 
baráčníků.  O  schválení  měst-
ského praporu Přeštic, který již 
měly,  bude požádáno v  letoš-
ním  roce.  Užití  městského 
znaku  jinými  organizacemi  je 
vázáno schválením zastupitel-
stva.
Zdrojem  informací  o  his-

torických  znacích  a  pečetích 
z našeho kraje je práce z roku 
1985 mého dlouholetého příte-
le, který pracoval v Oblastním 
archivu  v  Plzni,  RNDr.  Jana 
Pelanta: Znaky a pečetě zápa-
dočeských  měst  a  městeček. 
V  dalších  číslech  Přeštických 
novin  budou  popsány  pečetě, 
znaky a prapory obcí v našem 
okolí.

Ing. Jiří Běl



V sobotu 23. prosince 2017 se 
od 10 hodin uskutečnil v přeš-
tické  sokolovně  již  tradiční 
Vánoční  turnaj  starosty města 
Přeštice ve stolním tenise. Byl 
určen žákům do 15 let, a to jak 
registrovaným,  tak neregistro-
vaným.
Registrovaných  žáků  se 

přihlásilo  6,  druhá  skupina 
–  neregistrovaných  hráčů 
–  byla  k  překvapení  všech 
opravdu  početná,  soutěžit 
přišlo  17  hochů.  Jelikož 
se  hrálo  systémem  „každý 
s  každým“,  turnaj  se  protáhl 
do  pozdního  odpoledne.  Na 
pomyslné  stupně  vítězů  se 

postavili  tito  účastníci  tur-
naje  –  v  kategorii  registro-
vaní:  1.  Patrik  Šilhánek, 
2. Martin Brada, 3. Filip Duraj, 
v  kategorii  neregistrovaní: 
1.  Jakub  Hrubý,  2.  Jakub 
Knotek, 3. Jakub Fořt.
Všichni  zúčastnění  obdrželi 

drobnou  sladkou  odměnu 
a  ocenění  vítězům  v  podobě 
krásných pohárů předal staros-
ta  města  Mgr.  Karel  Naxera. 
Tímto  Sokol  Přeštice  děku-
je  městu  Přeštice  za  finanční 
podporu.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota 

Sokol Přeštice
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Obhájit pozice nebude lehké 

P. M.: „Jsou za námi velmi 
dobré výsledky, dokážeme hrát 
vyrovnanou partii i s vedou-
cím Tymákovem. Nezvládli 
jsme doma Krčín, ten nezvlád-
li kolektivně, včetně mě, včas 
jsem nezareagoval na vývoj 
utkání. V Dobrušce děvčata 
ukázala i morální sílu a oto-
čila nepříznivý průběh utká-
ní ve svůj prospěch. Na jaře 
v nadstavbě chceme s vedou-
cím Tymákovem ještě zamí-
chat karty, ale ztráta domá-
cích bodů nás bude dozajista 
mrzet. 

Družstvo se zkonsolidovalo, 
sehrálo a to již přináší ovoce. 
Hráčky dokáží zastoupit jedna 
druhou a  tíha odpovědnosti 
není pouze na jedné z hráček. 
Soupeřky již zjistily, že nebez-
pečné v našem týmu  jsou  
všechny.“ 
V.  B.:  „Měli jsme horší 

začátek, ale postupem času se 
výkon zlepšoval a s umístěním 
po podzimu jsem spokojen.“ 
Je co zlepšovat? 
P.  M.:  „Nemůžeme usnout 

na vavřínech, zdokonalovat 
je nutné všechno – fyzičku, 
míčovku, střelbu, přechod 
do rychlého protiútoku, ale 
i obrannou činnost, součinnost 
obránkyň s brankářkami. Ale 
hlavně psychickou odolnost.“ 

V. B.: „Zlepšovat se musíme 
stále, hlavně rychlý přechod 
do útoku a stabilnější výkon-
nost brankářů, na tom budeme 
pracovat.“ 
Očekáváš nebo plánu-

ješ nějaké změny v kád-
ru, doplnění? 
P. M.: „Po zranění obránkyň 

budu nucen sáhnout do rezerv 
v oddíle a budu zkoušet mladé 
hráčky do obrany.“ 
V. B.: „Kádr je momentálně 

uzavřen, v případě nutnosti 
si vypomůžeme z družstva B, 
jako i v podzimní části sezony, 
kdy pro nás velká pomoc byl 
Jaroslav Hájek.“ 
Nejbližší akce? 
P. M.: „Určitě Pohár ČR, ale 

i přípravná utkání, turnaje atd. 
Nesmím opomenout ani zimní  
suchou přípravu.“ 
V. B.: „První kolo Českého 

poháru a zimní přípravné tur-
naje.“ 
Po loňských medailích 

jaké jsou cíle? 
P.  M.:  „Troufnu si říci, že 

teď už jen obhajoba loňského 
umístění v soutěži a co nejlepší 
výsledek v Poháru.“ 
V.  B.:  „Samozřejmě ty nej-

vyšší, ale obhajoba je veli-
ce těžká, spokojeni budeme 
s medailí.“  

                     (šat) 

Mezi vedoucí prvoligové celky národní házené 
opět patří ty přeštické, loňští mistři i stříbrné ženy. 
Jak hodnotí podzimní část další sezony oba trenéři, 
Petr Moravec a m. n. h. Václav Brada? 

Snímek z loňského finálového utkání mezi domácími Přeštice-
mi a DIOSSem Nýřany. Soupeřovou obranou se prodírá Ondřej 
Hošťálek (v černém).

Představujeme fotbalový tým TJ PŘEŠTICE
starší přípravka „A“
Tým  je  spolu  již  od  roku 
2013.  V  době  kdy  přišli  na 
první  svůj  trénink  nikdo 
z nich netušil co fotbal obná-
ší.  Po  roce  tréninku  začali 
hrát svoji první platnou regis-
trovanou soutěž, a to Okresní 
přebor  Plzeň-jih  v  kategorii 
mladších  přípravek,  a  hned 
ukázali, co v nich je, když se 
umístili na celkovém 3. mís-
tě.  Hned  rok  poté  tuto  sou-
těž  bezkonkurenčně  vyhráli. 
Momentálně hrají  již v kate-

gorii  starších  přípravek  veli-
ce kvalitně obsazenou soutěž 
Městský přebor Plzeň-město, 
kdy  po  podzimní  části  obsa-
dili dělené 1. místo. Zároveň 
s tím hrají krajskou ligu star-
ších  přípravek.  Kluci  jsou 
na hřišti 4x v  týdnu a za půl 
sezóny  odehrají  vždy  cca 
32  zápasů  v  registrovaných 
soutěžích.  Nejdůležitejší 
ovšem je, že mají mezi sebou 
dobrou  partu  a  fotbal  je  pro 
ně potěšením.

Největší úspěchy:
3. místo v Okresním přeboru 2014/2015
v kategorii mladších přípravek
1. místo v Okresním přeboru 2015/2016 
v kategorii mladších přípravek
1. místo Zimní halové ligy 2016 
v kategorii mladších přípravek
1. místo v turnaji o Pohár předsedy OFS PM
3. místo v turnaji Treffto Rokycany 2017 
v kategorii starších přípravek
3. místo v celorepublikovém turnaji E.ON CUP RAKOVÁ 
2017 v kategorii starších přípravek

Horní řada zleva: trenér F. Bouchal, A. Dvořák, P. Brož, vedoucí mužstva M. Bouchalová, T. Voráček, J. Záhořík, trenér L. Krs, 
L. Fabián, T. Reitspies, trenér L. Mourek. Dolní řada: A. Krs, Š. Klička, V. Vavřička, T. Tumpach, K. Klička, J. Bouchal, J. Mourek.

Vánoční turnaj
ve stolním tenise

Vítězové.

Společné foto.

Stojící zleva: Brada Pavel, Stodolovský Aleš, Kalčík Tomáš, 
Šmíd Václav, Kydlíčková Kateřina, Papežová Vanda, Halámek 
Marek, Dobez Jean Marc. Klečící zleva: Král Pavel, Kydlíček 
Václav, Janda Jaroslav. Ležící: Hošťálek Jan.

Basketbalový zájezd
do Francie
Ve  dnech  27.  9.  až  29.  9. 

se  náš  basketbalový  smíšený 
team  opět  vydal  na  turnaj  do 
francouzského  Saint  Apolli-
naire. Letos jsme se zúčastnili 
již po čtvrté a doufáme, že ne 
naposledy. Na  tento  turnaj  se 
sjelo 7  týmů z  různých koutů 
Francie a 2 týmy z Čech. Kro-
mě  našeho  družstva  to  bylo 
i družstvo z Klatov.
Po dlouhé cestě na nás opět 

dýchla  příjemná  atmosfé-
ra,  která  vydržela  po  celý 
víkend.
Tento  turnaj  se  stává  stále 

více  prestižnější,  a  proto  se 
nám  letos  nepodařilo  obhá-

jit  loňské  umístění  a  skonči-
li  jsme  na  pěkném  3.  místě. 
Chtěli  bychom  také  poděko-
vat městu Přeštice  a pivovaru 
„U Přeška“ za podporu. 
Na  závěr  bych  rád  za  oddíl 

popřál  vše  nejlepší,  hodně 
štěstí  a  hlavně  pevné  zdraví 
v novém roce 2018.

Za BK Přeštice Václav Šmíd
Pořadí turnaje:

1.  Beaune,  2.  Claye-Souilly, 
3. Přeštice, 4. Saint Apollinai-
re  B,  5.  Saint  Apollinaire  A, 
6. Lyon-Narbonne, 7. Toulon, 
8. La Valette, 9. Klatovy.

Pavel Brada
oddíl basketbalu TJ Přeštice


