
Milý občané,
pravidelně touto dobou Vás 

informujeme o změnách týkají-
cích se místních poplatků.

Jak už bylo avizováno v loň-
ském roce, čekají nás nemalé 
změny. V první řadě je to ozna-
čení nádob čipem, abychom 
měli přehled o množství vypro-
dukovaného odpadu včetně 
toho separovaného. Z toho 
důvodu bych ráda apelovala 
na ty občany, kteří nemají ješ-
tě vyplněný souhlas s načipo-
váním vlastní nádoby, aby se 
nebáli připomenout při vyzve-
dávání známky. Administrativ-
ně je to velmi náročné a neradi 
bychom na někoho zapomněli. 
Samotné načipování proběhne 
během jara a budete předem 

upozorněni, kvůli zpřístupnění 
nádoby. S označením nádob 
úzce souvisí i zrušení jednorá-
zových známek a pytlů, které 
budou akceptovány svozo-
vou firmou do konce února. 
Ti občané, kteří doposud této 
možnosti využívali, dostanou 
známku modrou – svoz 1 x M 
a tím získají nejen pravidelné 

svozy, ale jejich počet v roce se 
navýší. 

Další novinkou, se kterou 
město přichází, jsou nádoby na 
BRKO – biologicky rozložitel-
ný komunální odpad. Město 
Přeštice získalo dotaci na nákup 
těchto nádob, které jsou přímo 
přizpůsobené na biologicky 
rozložitelný domácí odpad. 

Tím získá každý občan města 
další možnost, jak svůj odpad 
třídit a tím snížit množství 
nevytříditelného komunálního 
odpadu. I tyto nádoby budou 

označeny čipem k vážení, ale 
vzhledem k tomu, že budou 
majetkem města, není třeba 
Vašeho souhlasu.

Pokračování na str. 3

Jak se člo-
věk stane 
holubářem?

V padesátých 
letech byli poš-
tovní holubi na 

vesnici v každém druhém bará-
ku. Ne že by s nimi chovatelé 
závodili, ale choval je kde kdo. 
V Přešticích bylo ještě v roce 
1985 čtyřicet pět chovatelů. 

U nás chovali holuby hlavně 
moji strýcové, už od třicátých 
let minulého století. Takže 
holubi byli v rodině, od dětství 
mě to chytlo. Třeba na Rajču-
ru je malý dřevěný holubník, 
který stavěl můj strýc v roce 
1949.
Do kdy se u nás posí-

laly zprávy poštovními 
holuby?

Hodně na přelomu dvacátých 
a třicátých let a ještě i za války. 

Tady byl založený i vojenský 
holubník. Ovšem Hitler nařídil 
všechny holuby zabít. Ale už 
před válkou se s holuby závo-
dilo.
Kde vzniklo holubář-

ství?
Kolébka poštovních holubů 

je Belgie. U nás holuby chránil 
SVAZARM do roku 1961, to 
znamená, že je nemohli chovat 
mladí lidé, museli být plnoletí. 
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Místní poplatky 2020

Otužilců v Přešticích přibývá! Ani letos chladuodolní jedinci z Přeštic a blízkého okolí nevynechali na Štědrý den očistnou koupel 
v Úhlavě. V Loděnici se jich shromáždilo skoro třicet a za přihlížení přinejmenším stovky diváků smočili těla ve vodě o teplotě tři 
stupně Celsia. Kromě trénovaných otužilců se ponořili do vln i jednorázoví zimní plavci a mezi nimi i přespolní třináctiletý borec!  
Bez podzimního tréninku tentokrát skočil do vody i učitel  Marek Kindl a po téměř stometrové plavbě spokojeně pronesl: „Pumpa 
vydržela, žiju“. Ať vydrží pumpa všem po celý nový rok 2020 a na Vánoce opět proplaveme a doufejme, že v zamrzlé řece!

                                                                                                   Text (red), foto Milan Janoch

Vážení čtenáři
Přeštických novin,
zdravím vás v novém roce, 

do kterého vám i vašim blíz-
kým přeji hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů. Doufám, že jste si 
užili vánočních svátků a do roku 
2020 vstupujete plni optimismu 
a elánu. Věřím, že nás dobrá 
nálada bude provázet celý rok 
a dvě dvojky s nulami budou 
přinášet jen a jen dobro.

Rok 2019 byl opět rokem 
úspěšným, během něhož se 
nám podařilo realizovat něko-
lik významných projektů, které 
budou sloužit našim občanům. 
Dovolím si uvést například 
výstavbu zbrusu nové dvou-
garáže pro sanitní vozy doprav-
ní a záchranné služby, které 
zajistí odpovídající podmínky 
střediska v Sedláčkově ulici 
č. p. 553. Stavba byla předána 
též jako poděkování DZS Přeš-
tice, která v Přešticích úspěšně 
působí již 25 let.

Nejnáročnějším projektem 
byla výstavba integrovaného 
přestupního uzlu, který výrazně 
zvýší komfort uživatelů hro-
madné dopravy automobilové 
i železniční. Náklady projektu 
za 27 mil. Kč byly pokryty z roz-
počtu města, dotačních prostřed-
ků z integrovaného operačního 
programu a příspěvku Plzeň-
ského kraje. Stavební úpravy se 
projevily v celé Máchově ulici 
novými povrchy, mnoha parko-
vacími místy, krytými stojany 
na kola, zastávkami pro auto-
busy, ale i novým kruhovým 
objezdem. Před několika týdny 
byla s významným přispěním 
Plzeňského kraje v areálu Prior 
dokončena pumptracková dráha, 
která bude již od jara k dispozici 
všem milovníkům této cyklis-
tické disciplíny. Byl zpracován 
také projekt celého areálu, který 
poskytne vhodné podmínky pro 
další volnočasové aktivity. Jeho 
součástí je návrh bezpečného 
přístupu cestou od střelnice.

Již několik let je připravován 
projekt kompletní rekonstrukce 
největší městské budovy, tzv. 
Modrého domu v Palackého 
ulici. V nejbližší době by mělo 
být vydáno stavební povolení 
a na jaře tohoto roku by měla 
být zahájena samotná stavba. 
V obou budovách vznikne cel-
kem 32 nových bytů a nájemní 
prostory pro Úřad práce či stá-
vající nájemníky. Náklady toho-
to projektu se blíží 100 mil. Kč.

V roce 2020 máme v plánu 
za 10 mil. Kč zvýšit kapacitu 
našeho vodojemu a připravit 
podmínky pro budoucí zavede-
ní vodovodu do obcí Žerovice 
a Skočice.

I nadále pokračujeme také 
v přípravách projektu kryté-
ho plaveckého bazénu a domu 
seniorů. Vzhledem ke specifič-
nosti obou záměrů předpoklá-
dám, že by v příštím roce mohla 
být přijata zásadní rozhodnutí 
zda a v jaké podobě na těchto 
projektech pokračovat.

Pokračování na str. 3

8. 2. Reprezentační ples 
města 

22. 2. Vepřové 
zabijačkové hody

7. 3. Fotomodel/ka roku 
16. 5. Timbersports
25. 7. Dechparáda 
pod širým nebem 

25.-29. 8. Letní kino
5. 9. Přeštické pivní

slavnosti 
3. 10. Den pro rodinu 
aneb Křížem krážem

Přešticemi 
10. 10. Přeštický 

festival vína

Připravujeme
v roce 2020



Pokračování ze str. 1
Já svoje první holuby začal 

chovat a závodit v roce 1957, 
sice jsem nebyl plnoletý, ale 
díky bratrovi. To už bude 
šedesát tři let.
Kolik jste za tu dobu 

vychoval holubů?
To ani nespočítám. Založil 

jsem chovnou stanici Klera. 
Ten název vznikl přesmyčkou 
jména Karel. Tak se jmenoval 
bratr, který mě k holubářství 
přivedl a po něm jsem celý 
holubník pojmenoval. Bratr 
tragicky zahynul ještě před 
revolucí. (Karel Potůček byl 
ředitel Základní školy v Přešti-
cích – pozn. red). V Kleře jsem 
každý rok vychoval tak pět set 
holoubat.  Farmu na chov jsem 
ale založil až v roce 1991.  
Dařilo se mi a dneska mě znají 
chovatelé v celé Evropě.
Holubářstvím se dalo 

uživit?
Když to umíte tak ano. Prav-

da ale je, že jsem byl jediný 
v republice, který se tím doká-
zal uživit. Vydělané pení-
ze jsem investoval zase do 
holubů, ale také do podnikání 
manželky a dcery. Manželka 
vedla řeznictví, dcera rozjela 
obchody s obuví. Měli jsme 
jich deset, zůstaly dva, v Přeš-
ticích a v Rokycanech. 

Kdo by to byl řekl, že je 
o holuby takový zájem.

Spíš byl. Ta největší vlna 
zájmu je dávno pryč. Lidé 
kupovali chovné holuby ve 
velkém a prodával jsem je na 
dražbách. Třeba jsem vzal sto 
holubů a odvezl na Moravu 
nebo na Slovensko na draž-
bu. Dneska se holubi draží na 
internetu, a to už mě nebaví, 
tak jsem s tím přestal.
Jste na penzi a chováte 

holuby jen pro potěše-
ní?

Dneska lidé nekupují holu-
by podle výsledků jako dřív. 
Kupují podle rodokmenů, 
kupují plemena, která jsou 
v módě. To já nechci. Já mám 
léta a vybudovaný chov ple-
mene Janssen a měnit to už 
nebudu. V holubníku mám dvě 
stě padesát holubů. 
Kolik sežerou zrní?
Každý rok tak 150 pytlů po 

50 kilogramech. Pro mě je 
dnes nejhorší, tahat pytle.
Fascinujeme, že chová-

te holuby a přitom máte 
alergii na holubí trus. To 
vás nikdy neodradilo?

Vůbec ne. Spíš mě odrazo-
vala závist, kterou jsem cítil, 
když jsem dosahoval velkých 
úspěchů.  Někteří holubáři mě 
nemohli vystát.
Všude na zdech visí 

obrázky holubů, v pra-
covně dokonce máte 
fotografie svých nejú-
spěšnějších holubů.

To jsou šampioni z dob, kdy 
byl ještě živ bratr. Jednoho 
jsem dokonce propašoval na 
západ v roce 1981 a následně 
prodal do Stuttgartu. 
V čem byl nejlepší?
Sedm roků létal závody a jen 

jednou se neumístil. Vyhrával 
samé první ceny.
Na fotografii je napsá-

no číslo 23 700. To jsou 
kilometry?

Ano. Každý rok nalétal kole 
3500 kilometrů. Super špičko-

vé holuby jsem choval jak na 
běžícím pásu. Kdo chce uspět, 
trvá mu to tak tři, čtyři roky, 
než se dostane nahoru. Já jsem 
za dva roky vychoval holu-
ba, který hned vyhrál závod 
v oblastním sdružení Plzeň. 
To nemohli holubáři pochopit. 
Létal jsem takovým způso-
bem, že se mi holubi vraceli po 
pěti, po deseti najednou. Takže 
jsem obsadil všechna místa od 
prvního.

Jak trénujete holuby?
Holoubata trénuju od 20 do 

350 kilometrů. Učí se postup-
ně vracet domů. Někam je 
odvezu a pak čekám, než při-
letí zpátky

Kolik holubů se nevrá-
tí?

Zhruba polovina. Od roku 
1995 jsem vozil holuby na 
západ a domů se vraceli na 
východ.  Jenže nad Šumavou 
jsme měli poměrně velké ztrá-
ty. Letí nad lesy, kde je mnoho 
dravců. Takže jsme po dvaceti 
pěti letech otočili směr a teď 
je vozíme na východ a vracejí 
se domů na západ.  Od září do 
března nelétají vůbec a zůstá-
vají doma. 
To jim asi neprospívá.
Neprospívá, proto mám 

vzdušné voliéry. Od března je 
začínám pouštět, každé ráno 
létají hodinu a hodinu zase 
večer.
Jak poznají, že mají lé-

tat jen hodinu?
Pustím je a vyndám šestime-

trový prapor a nenechám je 
sednout. Musí hodinu létat. Za 
hodinu nalétají třeba 60 kilo-
metrů a večer to samé. Když 
mají formu tak odlétnou do 
Dolní Lukavice a za pět minut 
jsou zpátky. Holoubata jsou 
na tom ještě lépe. Když je tak-
hle trénujete, tak za měsíc, za 
měsíc a půl dostanou takovou 
fyzičku, že mohou začít závo-

dit. Samozřejmě musí být dob-
ře živeni.
Jak to funguje na závo-

dech?  Jak je vozíte tře-
ba do Belgie?

Tam jede zaplombované auto, 
ve kterém je třeba tisíc holubů. 
Po cestě je o ně postaráno, tam 
je pod dohledem rozhodčích 
vypustí a my čekáme doma, 
až přiletí. Dříve jsem holubům 
dával rodový kroužek, a když 
přilétl, tak jsem ho musel 
rychle sundat a dát do přístro-
je, který vyznačil čas příletu. 
Z Ostende ke mně do holubní-
ku uletěl 756 kilometrů a 500 
metrů.
On možná neletěl pří-

mo…
Nalétal tak o 150, o 200 kilo-

metrů více. Dnes mají holubi na 

noze čipy, proletí holubníkem, 
pípne to, data jdou do počítače 
a ani nemusíte být doma. Jen si 
vytisknete výsledky.

Závodíte ještě?
Závodím pořád. Letos mám 

první rok holoubata, které jsem 
vycvičil na východ. To zname-
ná, že se létá třeba z Trnavy, 
z Budapešti nebo Szegédu, 
což je 650 kilometrů. Létá se 
na krátké, střední a dlouhé tra-
tě. Já jsem mistr světa na střed-
ních tratích od 250 do 400 km. 
Povedlo se mi vyhrát dva roky 
za sebou a za to jsem tenkrát 
dostal auto. Jednou Fiat Tipo 
a podruhé Fiat Panda.  
Zlatí holubi.
Přesně tak. Prodal jsem je na 

Thajwan, celé rodiny.
Byli úspěšní i potom?
To nevím. Ono je to tak, že 

rekordmany kupují milionáři, 
boháči v Japonsku, arabští šej-
kové. Mají ve voliérách dva-
cet mistrů světa, ale nezávodí. 
Jenom jsou spokojeni s tím, že 
mají ty nejlepší. Samotné draž-
by jsou velký byznys, dražeb-
ní portál si bere z prodaného 
holuba 35 procent, to je tvrdý 

kapitalismus. Vítěz olympiády 
v rychlostním létání se prodá 
třeba za 150 000 eur. 
Kolik se může v Česku 

uživit dneska holubářů?
V Česku jsem to dokázal 

jenom já. S bratrem jsme od 
roku 1969 patřili k absolutní 
špičce a už nikdo nebude závo-
dit tak dlouho jako já. Dneska 
je to vyloženě koníček, počty 
členů výrazně ubyly, děti mají 
mnoho zájmů. Mně bylo po 
revoluci čtyřicet tři a najed-
nou se otevřely hranice. Ke 
mně jezdily autobusy holubá-
řů, dokonce jsem chtěl otevřít 
i restauraci, všechno šlapalo. 
Dneska je to jinak, holuby 
chovají nadšenci nebo bohatí 
lidé.

V čem to vězí, že umíte 
odchovat kvalitní holu-
by?

Jsem tak obratný, že mi sta-
čí jeden holub a postavím na 
něm celou linii. Vím, jaké páry 
mám dát dohromady. Dovedu 
je přepářit a nakřížit na špičko-
vé holuby. Z mála vychovám 
hodně. Prostě to mám v sobě.
Kdy se páří holubi?
V únoru, ale trvá to jen něko-

lik dnů. Nemůžu u toho být 
měsíc, musím s tím být do týd-
ne hotový, i když jich je třeba 
150 párů. Já jsem léta choval 
ve velkém i lišky, do roku 
1991 jsem každý rok vychoval 
100 kusů.
Kde?
V Přešticích, jak býval pila 

a dneska je Empetek. Já cho-
val lišky, protože je chovali 
holubáři, kteří byli ve spolku. 
Takže jsem se do toho taky 
pustil a zase jsem byl hned 
úspěšný, měl jsem ohromné 
výsledky.
Rozeznáte svoje holu-

by, který je který?
Poznám. Jména jim ale vět-

šinou nedávám, pamatuji si 
jejich čísla. Ještě s bratrem 
jsme šampionům dávali jména 
třeba Jupiter nebo Poseidon. 
Závodníky poznám i v letu. 
To je těžké vysvětlit, prostě 
poznám, že letí třeba číslo 102. 
Jako vy poznáte zdálky přichá-
zet člověka.
Nevadí holubům zima?
Ne. Já mám holuby přeléče-

né, naočkované. Pokud cho-
váte ve velkém, je očkování 
nutnost. Při epidemii by to 
byla katastrofa. Když jsem 
létal špičku, tak jsem holubům 
i topil, aby byli v top formě. 
Samozřejmě dostávali vybra-
ná semena. Dávám holubům 
přednost před vším ostatním. 
Nikdy jsem neměl čas na nic 
jiného, i dovolené jsem musel 
oželit. 

Jaký máte letecký re-
kord svého holuba?

Z Kyjeva mi v roce 1974 při-
letěl holub 1599 kilometrů.
Vy teda máte paměť.
Čísla a rodokmeny holubů si 

pamatuji ohromně.
Jíte holuby?
Samozřejmě. Poštovní holu-

by jsou vynikající a mají dale-
ko lepší chuť, než ti obyčejní. 
Ti mají maso jako bláto, kdežto 
poštovní holub, to je divočina. 
Ne každý holubář jí holuby, 
ale my ano. Staří holubi jsou 
výborní na polévku.

Dokončení na str. 9
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Holubařením se v Česku dneska... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
LISTOPAD 2019 
Tel. 725 726 549

Ukládání odpadu mimo 
vyhrazená místa v Přeš-
ticích

Dne 26. 11. 2019 byl stráž-
níky zjištěn odložený elek-
troodpad vedle kontejneru 
určeného na tento odpad, na 
Havlíčkově nám. v Přešticích. 
Pomocí kamerového systé-
mu byl zjištěn pětatřicetiletý 
muž ze Zbůchu, který dne 25. 
11. 2019 v Přešticích vyklízel 
domek a jelikož byl elektro-
kontejner plný, vysypal odpad 
vedle něj. Pachatel byl kon-
taktován a byl vyřešen v pří-
kazním řízení podle zákona 
o odpadech, poté elektroodpad 
uklidil. Stejně byla vyřešena 
žena z Přeštic, která v Přešti-
cích v ul. Na Borech odkláda-
la kartony mimo kontejner na 
papír. Žádáme tímto občany, 
aby pokud jsou kontejnery 
na odpady plné, je neukláda-
li vedle nich, ale odvezli vše 
zdarma do sběrného dvora 
v Přešticích v ul. Průmyslová. 
Přestože odložíte Váš odpad 
vedle kontejneru, stejně se 
dopouštíte přestupku podle 
zákona o odpadech, za který 
Vám může být v příkazním 
řízení uložena pokuta do 10 
000 Kč a ve správním řízení 
až do výše 50 000 Kč. DĚKU-
JEME.

Jízda po požití alkoho-
lu v Přešticích

Dne 28. 11. 2019 po 18. 
hod. bylo strážníkům ozná-
meno vozidlo zn. chevrolet, 
které jede od Lužan na Přeš-
tice, řidič vozidla opakova-
ně vjíždí do protisměru a je 
podezřelý, že je pod vlivem 
alkoholu či omamných látek. 
Vozidlo bylo kontrolováno 
v Přešticích v ul. Hlávkova. 
Jednalo se o pětačtyřiceti-
letou ženu z Klatovska, kte-
ré bylo strážníky naměřeno 
opakovaně přes dvě promile 
alkoholu v dechu. Věc si na 
místě převzala hlídka PČR 
pro podezření z trestného 
činu: „Ohrožení pod vlivem 
návykové látky“.

Střípky měsíce
listopadu 2019

 2. 11. v nočních hodinách 
proveden opakovaný výjezd 
na narušení nočního klidu 
v ul. Krátká u hudebního klu-
bu – osoby z ulice vykázány, 
řešeno v příkazním řízení
 12. 11. před 10. hod. oznáme-
no na parkovišti v ul. Husova 
vozidlo, které má stažená okén-
ka a u vozidla není majitel, po 
příjezdu na místě již majitel 
vozidla, který bude vozidlo 
odtahovat k likvidaci, majitel 
anii vozidlo neprocházeli pát-
racími evidencemi PČR

 15. 11. po 10. hod. oznámen 
na parkovišti na Masarykově 
nám. nedovolený prodej zboží 
ze strany neznámého muže, 
na místě strážníky zjištěni dva 
muži ze Slovenska, kteří pro-
dávali zboží, na které neměli 
doklady o jejich nákupu, na 
místo přivolána hlídka PČR, 
která provedla lustraci osob 
a zboží, muži ani zboží pátrá-
ním neprocházeli, řešeni pro 
porušení tržního řádu a nedo-
volené parkování
 18. 11. zjištěno vyvráce-
ní dopravní značky u MěÚ, 
pomocí kamerového systému 
zjištěno, že tuto nevyvrátil 
žádný vandal, ale silný vítr
 v listopadu provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
1) zvýšený dohled na hřbitově 
a v jeho okolí z důvodu dne 
Památky zesnulých
2) lampionový průvod ve Sko-
čicích a v Přešticích
3) opakované výjezdy do ul. 
Mlýnská – Vishay, Průmys-
lová a K Cihelně – IAC, kde 
odstavují řidiči vozidla do 
vjezdů těchto podniků a brá-
ní tak zásobování a výjezdu 
jednotek hasičů – řidiči řešeni 
pokutami
4) dále opakované výjezdy 
do ul. Gagarinova k MŠ, kde 
na vyhrazeném parkovišti 
v otevírací době školky jsou 
dlouhodobě odstavena vozi-
dla, která nejsou zaměstnanců, 
zásobování či rodičů plnících 
potřeby MŠ
5) usměrňování dopravy při 
dopravní nehodě cyklisty 
a osobního vozidla na Třídě  
1. máje
6) usměrňování silničního pro-
vozu v ul. Hlávkova při opravě 
veřejného osvětlení u kostela
 pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) Hlávkova – průjezd urči-
tých vozidel
2) dopravní nehoda v ul. Rybo-
va (nacouvání vozidla do jiné-
ho v prostoru parkoviště)
3) dopravní nehoda na par-
kovišti na Masarykově nám. 
(nacouvání do stojící osoby)
4) Masarykovo nám. – krádež 
drogerie v prodejně Teta
5) odcizení registračních zna-
ček z vozidel odstavených na 
parkovišti Na Chmelnicích
 na území města nalezeno: 
1x rodný list a 1x peněženka 
s doklady a fin. hotovostí – 
– Havlíčkovo nám., 2x klíče 
od vozidla na Masarykově 
nám. a ve Skočicích peněženka 
s doklady – předáno majitelům 
a na příslušný odbor MěÚ
 provedeny výjezdy na 6 vol-
ně pobíhajících psů: Rybova, 
Mlýnská, 2x Husova, Dukel-
ská a na Masarykově nám. 
– majitelé řešeni pro poruše-
ní obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice – ul. 
Nepomucká – 76 km/hod. 
a v ul. Na Borech, kde je 
dovolená rychlost 30 km/hod. 
– 56 km/hod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Alergie na holuby

Na trénink s praporem

Za holuby automobil

Holuba poznám v letu

Přísný holubář



SLOUPEK STAROSTY

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
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 

Barbora FIKRLOVÁ
pan Miroslav ŠTÝS

(Skočice)

2. polovina listopadu a 1. polovina prosince

ÚMRTÍ (listopad)

Libuše BAUEROVÁ
Josef BENEDIKT
František ČERNÝ
Pavel HAMRLE

(1929) 
(1952) 
(1948)
(1935)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila
paní

Miroslava GAIGEROVÁ

DIAMANTOVÁ SVATBA 

25. výroční koncert 
Dechového orchestru 
ZUŠ Přeštice

Dechové hudební těleso 
působí pod ZUŠ Přeštice již 
od roku 1994. Letošní jubilejní 
koncert byl tak trochu jiný než 
předcházející ročníky. Poprvé 
se konal v adventní době dne  
3. 12. 2019 ve velkém sále 
KKC Přeštice. Posluchači 
v repertoáru nalezli jak české 
koledy, tak populární vánoč-
ní písně, muzikálové melodie 
i krátký výlet do klasického 
žánru. Pan Bedřich Zákos-
telecký věnoval Dechovému 
orchestru ZUŠ Přeštice k půl-
kulatým narozeninám pamět-
ní dirigentskou hůl, která se 
používá pro pochodový tvar 
orchestru.             Dušan Rada

vedoucí orchestru

Foto Ing. Jiří Běl

Underground lecture vol. 6
Dne 13. prosince 1975 zažily 

Přeštice první „podzemní 
čtení“ s Ivanem Martinem Ji-
rousem, Františkem Stárkem, 
Sváťou Karáskem, Ivanem 
Havelkou, Charlie Soukupem 
a dalšími ve zdejším Stable 
clubu. Ve výročním roce 2015 
jsme zahájili tradici prosinco-
vých hraní, která má koncert 
v roce 1975 a následné repre-
sálie známé jako Přeštický pří-
pad připomínat. Letos se tedy 
konal Underground lecture  
vol. 6. Snažíme se zvát zají-
mavé hudebníky a osobnosti, 
nejen ty spjaté s undergroun-
dovou scénou. Večer v music 
clubu Stodola (Stáj jsme 
vyměnili za Stodolu) zahájil 
plzeňský Burgtheater syrovým 
a ohlušujícím zvukem plastic-
kých lidí. Hudební publicista 
Jan Rejžek povyprávěl o své 
profesi kritika. Svá slova pro-
kládal ukázkami zajímavé 
a leckdy bizarní muziky a čet-
bou Grigorije Gorina. Vrcho-
lem večera byla soustředěná 
hudba Oldřicha Janoty. Hlas 

meditativních písní a zdánlivě 
jednoduchá kytarová linka, 
která běžela jakoby samostatně 
proti zpěvu, stejně jako poetic-
ké texty přiměly hrstku účast-
níků poslouchat se zavřenýma 
očima a nechat se vtáhnout do 
podivuhodného a ryzího světa 
Janotových písní. Hudebník, 
který letos oslavil sedmdesáté 
narozeniny, jakoby na jevišti 
omládl o dvacet let. 

Michal Tejček
Underground lecture 75

Underground lecture vol. 6 – Oldřich Janota.

Underground lecture vol. 6 
– Jan Rejžek a Ľubomír Sma-
tana.

Dne 19. prosince tomu bylo již 
60 let, kdy si v Přešticích řekli 
své „ANO“ manželé

Jaroslav a Marie 
Křenovi.

K diamantové svatbě všechno 
nejlepší a do dalších společných 
let mnoho zdraví, štěstí a vzájem-
né podpory přejí synové Jaroslav 
a Pavel s rodinami.

Dokončení ze str. 1
V uplynulém roce se nám 

též podařilo zahájit změny 
vycházející z městské kon-
cepce nakládání s odpady, 
které přinesou nové poznatky 
a podněty pro přijetí opatření 
ke zvýšení podílu tříděného 
odpadu. Od 1. 1. tohoto roku 
nabyla platnosti nová smlou-
va s odpadovou firmou, která 
bude disponovat zařízením 
umožňujícím vážit každou 
nádobu s odpadem zvlášť.

Pozitivní změnu očekáváme 
i v zavedení komunikační plat-
formy Mobilní rozhlas, která 
by měla významně rozšířit 
příležitosti komunikace města, 
úřadu a občanů.

S přibývajícími zkušenost-
mi i neutuchajícím elánem při 
správě našeho města máme 
v plánu být hodnoceni stále 
výš v žebříčku kvality života, 
ve kterém jsme se v roce 2018 
posunuli již na celkové 17. mís- 
to mezi městy v ČR a 2. místo 
v kraji za Plzeň.

Na závěr mi dovolte podě-
kovat všem, kteří se zasloužili 
o výše uvedené úspěchy. Děku-
ji také všem, kteří reprezento-
vali Přeštice v celé naší repub-
lice i ve světě. Děkuji všem 
kolegům z našeho městského 
úřadu, kteří budou i nadále 
připraveni vám pomoci.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Místní poplatky 2020
Dokončení ze str. 1
Místní poplatky tj. poplatek 

za komunální odpad a popla-
tek ze psů pro rok 2020 se začí-
nají vybírat od 8. ledna 2020. 
Poplatky je možné uhradit 
hotově nebo kartou v poklad-
ně, MěÚ Přeštice, Husova 465. 
Poplatek za odpady je splatný 
nejpozději do 28. února 2020.

Výše poplatku za svoz komu-
nálního odpadu se pro rok 
2020 nemění.

Vzhledem k tomu, že admi-
nistrativně to bude tento rok 
velmi náročné, bych chtěla 
poprosit o trpělivost a vstříc-
nost při vyřizování Vašich 
požadavků. 

Jana Karásková
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KINO – LEDEN

leden 2020
 19. 1. 2020 
Nedělní posezení
s dechovkou – Malá
muzika Nauše Pepíka
K tanci i poslechu zahraje Malá 
muzika Nauše Pepíka. 
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 21. 1. 2020 
Michal Šindelář
– Můj táta Dědek
Vzpomínkový koncert na Jiří-
ho „Dědka“ Šindeláře v podo-
bě akustických verzích písni-
ček, které doprovázely jeho 
kariéru. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 190 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 23. 1. 2020 
Sněhová královna
– školní představení
Muzikál bude nabitý efekty, 
choreografií, písněmi, výprav-
nými kostýmy a moderní pro-
jekcí na plátně.
Autorkou a režisérkou toho-
to muzikálu je Dana Bartůň-
ková, známá též z pohádky 
S čerty nejsou žerty (princezna 
Angelína), autorka a režisér-
ka večerních i dětských před-
stavení, která se hrají po celé 

České republice. Její dětské 
muzikály již vidělo přes dva 
a půl milionů dětí.Ve své diva-
delní společnosti uvedla adap-
taci slavného filmu „Pěnička 
a Paraplíčko“ ve spolupráci 
s režisérem J. Sequensem, hru 
„Sexmise“ autora a režiséra  
J. Machulského. V současné 
době Metropolitní divadlo 
Praha uvádí dětský muzi-
kál „Ať žijí strašidla“ a např. 
muzikál plný čar a kouzel pro 
děti i dospělé „Čarodějnický 
učeň“. Mimo jiné spolupracu-
je i s Divadlem Julie Jurištové 
a s jinými divadly, pro která 
píše a režíruje muzikály jako 
je Pyšná princezna, Čertův 
švagr, Princezna ze mlejna, 
Šípková Růženka aj.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 65 Kč

 28. 1. 2020 
Fantastická žena
Dokonalý partner a ideální 
vztah? Dejte si dobrý pozor na 
to, co si přejete.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 270 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 30. 1. 2020 
Moc a síla hypnózy
– hypnotizér
  Jakub Kroulík
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 220 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

  3. 1., 12. 1. a 17. 1. 2020 od 17.00 hodin
ZAKLETÉ PÍRKO

Pohádka
Česko, 2019, 95 min.

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí 
sloužit. Jednoho dne najde pírko, s jehož pomocí si přivolá prince Vítka, 
zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází 
s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou 
možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. 

  3. 1. a 10. 1. 2020 od 19.00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Komedie / Romantický
ČR, Slovensko, 92 min.

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní 
romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně 

před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově 
zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde 

parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. 
Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. 
  5. 1. 2020 od 17.00 hodin

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Animovaný / Rodinný / Akční / Komedie

USA, 2019, 104 min.
Bylo by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, 

jako jsou legendární superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce 
Walter Beckett. Agent Lance je kultivovaný, elegantní, nonšalantní, 

prostě naprosto dokonalý za všech okolností. 
Zatímco Walter… není. Ten je prostě jen geniální. Náročnou 

univerzitu vystudoval už v patnácti letech a teď zrovna pracuje 
na tajných výzkumných projektech pro ještě tajnější vládní službu.

  5. 1. 2020 od 19.00 hodin
AMUNDSEN

Drama / Dobrodružný / Životopisný
Norsko / Švédsko / Česko, 2019, 125 min.

Aby byl první, obětoval cokoliv. Výpravný filmový portrét 
dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól 

a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. 
Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celovečerní snímek 
Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových

 pustin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život 
a osobnost legendárního objevitele.

  10. 1. 2020 od 17.00 hodin
SNĚŽNÁ MELA

Animovaný
Kanada / Velká Británie / USA / Jižní Korea, 2019, 92 min.

Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska,
 který má velký sen stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první 

zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný 
zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho 
přátelé se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.

  12. 1. 2020 od 19.00 hodin
CATS

Muzikál / Komedie / Drama / Fantasy / Rodinný
Velká Británie / USA, 2019, 106 min.

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se koná
 jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci 

na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad 
jen ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, 

aby se právě oni stali těmi vyvolenými.
  16. 1. 2020 od 13.30 hodin

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Animovaný / Muzikál / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / 

/ Rodinný
USA, 2019, 103 min.

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá 
a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, 

Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává 
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království 

se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. 
Ve snímku Ledové království 2 musí doufat, že je mocná dostatečně.

  17. 1. 2020 od 19.00 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

Krimi / Komedie
Česko, 2020, 95 min.

Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní 
obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, 

který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, 
stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace.

  24. 1. a 31. 1. 2020 od 17.00 hodin
DOLITTLE

Komedie / Rodinný / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2020, 106 min.

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem 
anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl 

a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, 
obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než 

s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal 
do hlavy, že bude jeho učedníkem.

  24. 1. 2020 od 19.00 hodin
MIZEROVÉ NAVŽDY

Akční / Komedie / Krimi / Thriller
USA, 2020

Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) 
a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky 

a před nimi poslední společná jízda.

Pěstounem se může stát 
většina z nás

Při svém povolání sociálních 
pracovnic v náhradní rodinné 
péči se potkáváme se spous-
tou lidí, našich spoluobčanů, 
jsou mezi nimi maminky, 
tatínkové, babičky, dědečko-
vé, strýčkové i tety, bezdět-
né osoby, kteří mají všichni 
společný cíl. Pečují o děti 
jim svěřené. Jejich prioritou 
je pomoci zajistit nezletilému 
dítěti střechu nad hlavou, stra-
vu, bezpečí, zdraví, vzdělání, 
lásku, výchovu a rozvoj. Kaž-
dý se snaží, jak může, vchází 
do tohoto poslání s velkým 
srdcem a nadšením. Využívá 
své životní zkušenosti nebo 
se snaží potřebné vědomosti 
získat v kurzech či literatuře. 
Všem těmto lidem patří veli-
ký dík. 

Dopřát nezaopatřenému dítě-
ti vše potřebné může většina 
z nás. Ať už osoba samostatně 
žijící, tzv. single, nebo pár či 
manželé, osoby různého pohla-
ví, přiměřeného věku, v dobré 
zdravotní kondici. Pokud jste 
se již někdy zabývali myš-
lenkou na pěstounskou péči, 
osvojení nebo že byste měli 

energii navíc pro dítě byť ne 
vaše vlastní, nebojte se na nás 
obrátit. Nemusíte být rozhod-
nuti. Přijďte si s námi o tom 
nezávazně popovídat. Získá-
te informace, přehled a pak 
můžete sami vyhodnotit, jestli 
je to pro vás to pravé, co vám 
přinese naplnění, smysl života, 
nový vítr do plachet, bohaté 
zkušenosti, možnosti, nové 
přátele, odborné informace, 
stálou podporu a v neposled-
ní řadě i případnou finanční 
odměnu. Jsme otevřeni dota-
zům, máme trpělivost, zkuše-
nosti, nechybí nám vstřícnost, 
pochopení, laskavost, diskrét-
nost. Co nevíme, se pokusíme 
zjistit, provedeme vás celým 
procesem a budeme vám nápo-
mocni. Přijďte k nám na Měst-
ský úřad Přeštice v Husově 
ulici 465. Kancelář náhradní 
rodinné péče v přízemí vpravo 
číslo dveří 114, telefonní číslo 
379 304 537.

Další informace získáte na-
příklad na stránkách:
www.budinpestoun.cz

Bc. Šárka Vítková, DiS.
sociální pracovnice NRP

Z důvodu rekonstrukce budovy Palackého 460 
(„Modrý dům“) bude pobočka advokátní kanceláře 

v Přešticích 
od 1. února 2020 dočasně přemístěna 

do budovy Sedláčkova 553 (bývalá pohotovost, 2. patro).
Pro bližší informace tel. 737 883 526 

nebo e-mail: info@akbaloun.cz
Děkuji za pochopení.

JUDr. Daniel Baloun, advokát v Klatovech

Oznámení

  26. 1. 2020 od 17.00 hodin
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU

Animovaný
Čína, 2019, 88 min.

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou 
zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě 

jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí 
a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce stát statečným 
bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za bratry. 

  26. 1. a 31. 1. 2020 od 19.00 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Komedie / Romantický
Česko / Slovensko, 2020, 107 min.

Natalie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou 
a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou, které se právě obrátil 
život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, 

že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene 
seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává 

múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, 
což zpočátku vypadá jako vysněný ráj…

FOTOGRAFIE Z NEBE

Počínaje tímto číslem Přeštic-
kých novin vám budu ukazovat 
fotografie, které nejsou běžné, 
ale zajímavé. Z výšky vypadá 
krajina a stavby v ní jinak než 
ze země. První takzvané letec-
ké fotografie se u nás objevily 
s počátkem letectví po roce 
1918 a zasloužili se o ně hlav-
ně vojáci v zájmu obrany státu 
a zhotovování map. Od roku 
1938 se leteckým fotografová-
ním celé naší republiky zabýval 
Vojenský topografický ústav 
v Dobrušce, černobílé fotogra-
fie byly pořizovány z letadla 
L 410 a An – 30 z výšky 4 km 
za vhodného počasí. V únoru 
uvidíte snímek Přeštic vojáků 
z roku 1938. Před rokem 1989 
fotografování z výšky neby-
lo jednoduché, ale přesto můj 
přítel z Plzně, velmi šikovný 
modelář, po získání povolení 
fotografoval objekty po celé 
republice z malého mode-
lu rogalla, budoucího dro-
nu. V minulých letech vyšlo 
několik krásných knih mých 
přátel, fotografů, kteří foto-
grafovali z letadla Cessna. 
S mým přítelem pilotem 
Milanem Fučíkem z Dobřan 
jsme létali s dvousedadlovým 

rogallem po celém Plzeň-
ském kraji, bohužel v té době 
jsem ještě používal kinofilm. 
Nad krajinou Povydří a okolí 
Kašperských Hor jsem měl 
možnost letět v roce 2017 
balonem. V současné době 
se používají tzv. drony. Mám 
dojem, že hodně lidí nechá-
pe jejich možnosti využití, 
ale mnoho organizací to již 
pochopilo. Někdo ne, zvláště 
ti, kteří něco skrývají a vytvo-
řili něco, což odporuje pravi-
dlům a zákonům. V současné 
době mají uživatelé dronů jas-
ná pravidla jejich používání. 
Na Přešticku jich létá několik 
desítek a ke konci našeho seri-
álu uvidíte fotografie z tohoto 
zařízení.

Jako první vidíte snímek 
z roku 1937, který byl poří-
zen řezníkem panem Františ-
kem Šlédrem při leteckém dnu 
v Přešticích. Bohužel nevím 
z jakého letadla a kvalita je 
horší. Pro informaci k foto-
grafii – je na ní konec Rybovy 
ulice, vpravo uprostřed je kři-
žovatka na Plzeň a Nepomuk, 
skoro uprostřed je začátek 
bývalé Karlovy ulice.

Ing. Jiří Běl

4. 1. SO: POCHOD NA 
MARŠÁL
TRASA: Starý Plzenec – Sed-
lec – pod Sedleckou skálou – 
Svidná – Maršál – Kozel mys-
livna – Kozel kemp – čajovna 
– Šťáhlavy.
(11 km)
11. 1. SO: Z MALONIC DO 
BĚŠIN
TRASA: Malonice – Javoří 
– Podolský Mlýn – sv. Barto-
loměj – Boudovka – Běšiny.
(14 km)

18. 1. SO: Z ROKYCAN 
DO SEDLECKA
TRASA: Klabava – zřícenina 
hradu Starý zámek – Vršíček 
– Litohlavy – Kokotský hře-
ben – Bušovice zámek – Sed-
lecko.
(12 km)
25. 1. SO: ČERNÁ SKÁ-
LA
TRASA: Přeštice – Příchovice 
– Radkovice – Černá skála – 
Zálesí – Příchovice – Přeštice.
(15 km)



PŘEŠTICKÉ NOVINY | LEDEN  | 5

Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice informuje

Vánoční dárky udělaly dětem ve FN Motol velikou radost.

Zdraví není samozřejmostí
Vánoce jsou nejen časem dár-

ků, ale vedou nás i k zamyšle-
ní, že nic není samozřejmé. 
Bohužel ani zdraví všech dětí 
není samozřejmostí, a tak se 
paní vychovatelky s dětmi ze 
školní družiny při Základní 
škole Josefa Hlávky rozhodly 
pokračovat v dlouholeté spo-
lupráci bývalé ředitelky DDM 
Přeštice, paní Blanky Zezulo-
vé, s Klinikou dětské hemato-
logie a onkologie, Transplan-
tační jednotkou kostní dřeně 
FN v Motole Praha.

A byla to právě paní Zezulo-
vá, která nás v minulém škol-
ním roce nejenže přivedla na 
myšlenku převzít štafetu této 
v dnešní době tak opomíjené 
lidské solidarity, ale zprostřed-
kovala nám i kontakty na výše 
uvedenou kliniku.

Říká se, že děti jsou zrcadlem 
nejen svých rodičů, ale i peda-
gogů. Věřte, že poznání toho, 
že našim zdravým dětem není 

osud neznámých, nemocných 
dětí lhostejný, je dobré oceně-
ní rodičovské a pedagogické 
výchovy.

Ale vymyslet ty správné 
dárky a výrobky nebylo snad-
né. Plyšové postavičky potě-
ší děti každého věku, v tom 
jsme měly jasno, ale co vyro-
bit, aby děti v Motole si s tím 
nejen hrály, ale mohly výro-
bek dále dotvořit? Všechny 
děti rády malují, takže sádro-
vé odlitky andílků, zvonečků, 
vánočních ozdob a stromečků 
přímo vybízí k vybarvování, 
snad pomohou vyplnit a zpří-
jemnit volný čas dětem, které 
se na návrat mezi své kama-
rády moc těší.

Už teď začínáme vymýšlet, 
jaké další dárky by nemocné 
děti potěšily a s příchodem 
jara se je chystáme na klinice 
v Motole osobně předat.

Vychovatelky školní družiny
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Tříkrálová sbírka 2020
Opět se přiblížil čas svátku 

Tří králů a letos již 20. koná-
ní celostátní veřejné Tříkrá-
lové sbírky 2020. Rádi by-
chom Vás a Vaše domovy 
navštívili s našimi obětavými 
koledníky a jejich vedoucími 
s koledou, přáním do nového 
roku a žádostí o příspěvek na 
poskytování pomoci potřeb-
ným v podobném zaměření 
jako v roce 2019.

V loňském roce byl výnos 
Tříkrálové sbírky z vykoledo-
vané částky ve výši 201 tis. 814 
korun 15 %, tj. 30 272 Kč, 
využit na projekty Diecézní 
charity Plzeň jako jsou domo-
vy pro seniory, domovy pro 
matky s dětmi v tísni a další. 
20% částka, tj. 40 363 Kč, 
byla použita na projekty Cha-
rity Česká republika. Z 65 % 
výnosu, který zůstává v místě 
koledování, navrhla Farní cha-
rita Přeštice záměr 75 %, tj. 
98 384 Kč, pro Domov pokoj-
ného stáří Naší Paní Klatovy, 
kde je poskytována celodenní 
péče pro seniory také z Přeš-
tic a okolí – podobné zaříze-
ní v Přešticích stále chybí. 

Dennímu stacionáři Kristián 
v Přešticích bylo poskytnuto 
13 118 Kč. Ze zbývající část-
ky ve výši 19 677 Kč poskytla 
FCH Přeštice 5000 Kč rodině 
v sociální nouzi, 3000 Kč na 
léčbu těžce nemocného dítěte, 
8082 Kč na každoroční setká-
vání se seniory s programem, 
na návštěvy u nemocných 
seniorů doma a v zařízeních, 
318 Kč na předvánoční ná-
vštěvy osamělých a nemoc-
ných seniorů. Dále 1838 Kč 
na služby a režii pro poskyto-
vání péče o děti se zdravotním 
postižením a 1439 Kč pro lidi 
bez domova.

Kašparové, Melicharové 
a Baltazarové Vás navští-
ví v době od 2. do 14. ledna 
2020, kdy je sbírka povolena. 
Hledáme stále nové kolední-
ky a vedoucí skupin, kteří se 
mohou přihlásit na tel. čísle 
731 433 146.

Členové a dobrovolníci Far-
ní charity Přeštice přejí pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost 
v novém roce a těší se na 
setkávání s Vámi.

Marie Sedláčková

Přeštičtí celkově nejlepší
Oblastní chovatelskou výsta-

vu letos pořádali v blízkých 
Dnešicích členové tamní ZO.  
Přes sedmdesát vystavovatelů 
dovezlo k posouzení 218 holu-
bů, 139 králíků,  drůbež pro 
hodnocení jak v klecích, tak 
i kolekce v dvaceti dvou voli-
érách. Při závěrečném vyhod-
nocení si řadu cen odvezli 
Přeštičtí. Velice úspěšní byli 
mezi králíkáři. Čestné ceny 
získaly mladé chovatelky Te-
reza Macháčková a Simona 
Macháčková, obě za plemeno 
stříbřitý malý černý, Miroslav 
Hůša si pak odvezl Pohár za 
vídeňského šedého. Lukáš Ša- 

lom jako mladý chovatel mezi 
drůbežáři získal titul Mistr 
s bojovnicí KO šamo pšenič-
nou, v kategorii drůbež-volié-
ry  Čestnou cenu získala mladá 
chovatelka Veronika Šalomo-
vá za kolekci indická bojovni-
ce bílé baž.

Součástí slavnostního zakon-
čení bylo i vyhodnocení nejlep-
ších organizací. Přeštičtí cho-
vatelé v oboru králíků vyhráli, 
mezi holubáři byli pátí, v obo-
ru drůbeže druzí, což v součtu 
znamenalo 1. místo a vítězství 
mezi dvanácti hodnocenými 
organizacemi.

 (šat)

Čestnou cenu mezi drůbežáři za skupinu velkých bojových ple-
men získala mladá chovatelka Veronika Šalomová z přeštické 
ZO (zcela vlevo).

Vloni jsme na konec listo-
padu již potřetí připravili akci 
„Ladění se na Vánoce“, kte-
rou pořádáme v sobotu před 
začátkem adventu. Letošní 
tvoření rodičů i dětí se opět 
vydařilo a účastníci si v dílně 
Slunečnice II. vyrobili a domů 
odnesli adventní věnce či věn-
ce na dveře. V „Jedničce“ si 
děti ozdobily vánoční skleně-
né koule, dozdobily si perník 
a cukroví, vyrobily si svíčku 
ze včelího vosku a „andělskou 
poštu“ na dopis pro Ježíška.

Této akci předcházelo tvoře-
ní, které připravuje 2x ročně 
paní Hana Hasáková pro členy 
z Klubu seniorů v Přešticích. 
Přeštické seniorky si tak popr-
vé mohly prohlédnout prosto-
ry nové budovy Slunečnice II. 
a tvořit v bezbariérových pro-
storách „Dvojky“ pod vedením 
paní Lucie Dvořákové-Liber-
dové a Hany Hasákové. Akci 
zahájili naši mladí kytaristé, 
které vede pan lektor Michal 
Tejček. Věříme, že se senior-
kám tvoření líbilo a že nás na 
jaře opět navštíví.

Oblíbená je také akce „Veřej-
né krmení zvířátek“, na kterou 
přicházejí rodiče s mladšími 
i staršími dětmi. Často done-
sou našim zvířátkům nějakou 
pochoutku, děkujeme za tuto 
laskavost.

Stejně jako vloni, tak i letos 
napekly děti z kroužku Vaření 
cukroví, které pak spolu s lek-
torkou kroužku, paní Hanou 

Hasákovou, odnesly starouš-
kům a stařenkám do denního 
stacionáře Kristián. Těší nás, 
že tato aktivita letos vyšla 
z dětí samotných a že mají 
zájem pomáhat druhým.

V sobotu 4. ledna 2020 od 
14.30 do 16.00 hodin zveme 
děti i dospělé na „Veřejné 
krmení zvířátek ve Slunečni-
ci“. Přijďte se s dětmi podívat 
na naše zvířátka, přicházet 
můžete průběžně a lektorka 
chovatelských kroužků, paní 
Hana Hasáková, vám jistě sdě-
lí nějaké zajímavosti o zvířa-
tech, která zde chováme.

Při činnostech, které ve Slu-
nečnici podnikáme, se snaží-
me jít dětem příkladem v šet-
ření s materiálem, ve využívání 
zbytků i „odpadového materi-
álu“ a také v třídění odpadů. 
I proto jsme  pořídili vermi-
kompostér, kde se kaliforn-
ské žížaly starají o rozklad 
zbytků biologického původu 
z kuchyně. Ve výsledku tak 
získáme kvalitní hnojivo, kte-
ré použijeme pro naše květiny 
a na zahrádku, ale také „žížalí 
čaj“, kterým se rostliny zalé-
vají.

Na začátku nového roku bych 
ráda poděkovala všem spolu-
pracovníkům, podporovate-
lům a přátelům za spolupráci. 
Přeji vám všem pevné zdraví 
a úspěchy v osobním i profes-
ním životě.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Foto Zdeňka Giertlová

Novoroční ohňostroj 
1. ledna 2020 Přeštice

Foto Milan Janoch
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 7. 12. 2019 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

Vánoční recitál Petra Koláře dne 11. 12. 2019 s jeho hosty Ivanou Reginou Kupcovou Sád-
lovou a pěveckým sborem Hlásek při ZUŠ Přeštice sklidil ve vyprodaném sále KKC Přeštice 
obrovský úspěch.
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Stará radnice

Listování
dejinami PŘEŠTIC

Radnice je symbolem města. Ve středověku a raném novověku sloužila nejen k zasedáním městské rady, jako místo vykonávání úředních a soudních 
aktů v rámci městské správy, k ukládání nejdůležitějších listin, městských cenností a peněz apod. Pro každé město bylo vybudování radnice především 
otázkou prestiže. Mělo-li město radnici, bylo to známkou, že plně funguje a prosperuje. Přeštice nebyly městem královským, nýbrž poddanským, a to nijak 
významným. Přesto však měly radnici prokazatelně již na konci 16. století. Znamenalo to, že to bylo město (městečko) sebevědomé, kterému se ekono-
micky daří.

Michal Tejček, Dům historie Přešticka

Na Wernerově vedutě Přeštic z roku 1752 vidíme nejstarší vyobrazení přeštické radnice 
(budova uprostřed s věžičkou). Nejstarší písemnou zmínkou o radnici je zpráva o velkém požá-
ru města v červenci 1590, při němž lehlo popelem prakticky celé město. Jako oběť požáru je 

zmíněna i radnice s hodinovou 
věží. Vybavení radniční budo-
vy hodinovou věží patří mezi 
další známky toho, že Přeštice 
byly relativně bohaté a pro-
sperující městečko.

Výřez z mapy Stabilního katastru z roku 1837. Pod č. p. 1 zde vidíme starou radnici jako 
jednokřídlou budovu na jihovýchodním rohu náměstí a Mlýnské ulice. Součástí radnice byl 

hospodářský dvůr zvaný Rathaus s městským 
pivovarem, doloženým již ve 2. polovině 17. sto- 
letí. Radnice vyhořela při dalším zhoubném 
požáru města v roce 1810 a v roce 1832 byla 
kompletně přestavěna. Mapa zachycuje její 
tehdejší půdorys. Za radnicí se nacházejí 
vojenské stáje („státní“), které byly zničeny 
požárem v roce 1851.

V roce 1850, po vzniku 
samosprávy a okresní správy, 
se Přeštice staly sídlem okres-
ních úřadů. Okresní soud, 
berní a pozemkový úřad a od 
roku 1855 i okresní úřad se 
nastěhovaly do radniční budo-
vy, kterou město státu zdarma 
poskytlo i se závazkem péče 
o budovu. Na obrázku vidíme 
čelní pohled na radnici v roce 
1861, kdy měla být postavena 
nová hodinová věžička. K rea-
lizaci ale nedošlo a budova je 
od té doby bez věže.

Číslo popisné 1 v 70. letech 20. století. Komplex budov č. p. 1 byl zbořen v roce 1984. Na 
místě bočního křídla zbořené budovy byla v letech 1987–1989 přistavěna nová provozovna 
sousedního Domu služeb (č. p. 1095), tzv. provoz III, krejčovství, a dostala nové č. p. 1108. 
V letech 1991–1992 byla kompletně přebudována na pobočku Komerční banky, která zde sídlí 
dosud. Místo čelního křídla č. p. 1 zůstalo po demolici dlouho prázdné. V 90. letech zde měla 
stát budova České pojišťovny, z plánu však sešlo. Teprve v letech 2001–2003 zde byla postave-
na budova s lahůdkářstvím (dnes drogerie Teta) a byty a staronovým č. p. 1.

                             Foto Ing. Jiří Běl

Hned v roce 1851 se začalo s přístavbou 
nových křídel radniční budovy. Na plánu 
z roku 1868 vidíme, že během 50. a 60. let 
19. století bylo postaveno boční křídlo radni-
ce v Mlýnské ulici a dále zadní křídlo, v němž 
bylo umístěno vězení. Město se rozhodlo 
vybudovat si novou radnici a na začátku  
60. let 19. století se městští úředníci nastě-
hovali do dnešní budovy radnice č. p. 107.  
V č. p. 1 pak zůstal berní úřad, který sídlil 
v přízemí, o patro se dělilo okresní hejtman-
ství a okresní soud.

Číslo popisné 1 kon- 
cem 19. století (budova 
úplně vpravo). V roce 
1900 už v budově síd-
lil pouze okresní soud. 
Nejprve berní úřad (5. 
prosince 1899) a pozdě-
ji i hejtmanství se přestě-
hovaly do č. p. 152–155 
na rohu dnešní Rybovy 
a zaniklé Karlovy ulice. 
V č. p. 1 zůstal soud do 
roku 1937, kdy přesídlil 
do novostavby na rohu 
Husovy a Poděbrado-
vy ulice (dnes lékařský 
dům č. p. 760). Po válce 
sloužila stará budova 
soudu jako obytný dům a od roku 1976 zde měl klubovnu Klub důchodců. V bočním křídle 
v Mlýnské ulici sídlila opravna obuvi (od počátku 60. let). 

Sbírka pohlednic Karla Kriegelsteina.
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Přeštické kroniky jsou již zdigitalizované: http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-pj/prestice

Seniorská obálka pro vás nebo vaše blízké
V listopadovém a prosinco-

vém čísle Přeštických novin 
jsme vás informovali o tom, 
že se město Přeštice připojilo 
k distribuci Seniorské obálky 
pro naše občany, která je sou-
částí projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou 
úroveň Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Záštitou nad 
osvětovou kampaní byl pově-
řen Mgr. Karel Naxera, staros-
ta města Přeštice.

Seniorská obálka, také I.C.E. 
karta, je tiskopis, který může 
napomoci seniorům v jejich 

tísni a ohrožení života, kdy 
seniora mohou postihnout ná-
hlé zdravotní potíže, musí volat 
záchrannou pomoc a nedokáže 
odpovídat na položené otázky 
záchranářů. V kartě se vyplní 
základní údaje o nemocech, 
alergiích, lécích, včetně jejich 
dávkování, jméno praktické-
ho lékaře a kontakty na blízké 
osoby. Pravidla pro vyplnění 
jsou uvedena v následujícím 
textu. Po vyplnění se karta 
složí a buď vloží do průhledné 
obálky nebo se nechá samo-
statně a umístí se na viditelném 

místě v bytě – na dveřích led-
nice nebo vnitřní straně vcho-
dových dveří (jinam vyplně-
nou kartu nedávejte). Údaje na 
kartě by měly být pravidelně 
aktualizovány a proto jsou pro 
vás připraveny i další tiskopisy 
karet pro vaši potřebu.

I.C.E. kartu může využít 
i kdokoli z ostatních občanů 
(matky na mateřské dovolené, 
osamělí občané). Nyní je sou-
částí Přeštických novin.

Kartu Seniorská obálka 
a pokyny pro vyplnění je mož-
né si také vyzvednout:

– na podatelně Městského 
úřadu v Přešticích, Husova 
465
– u vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Přeštice
– u vedoucí Pečovatelské 
služby Přeštice, Máchova 
556
– v Turistickém informač-
ním centru Přeštice
– kartu  je možné si vytisk-
nout na webových stránkách 
města Přeštice

Zdeňka Bártová, DiS.
OSVZ MěÚ Přeštice

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

V následujících řádcích podá-
váme přehled spolkové čin-
nosti na podzim a v zimě 2019. 
Počátkem září byla u vchodu 
přeštického kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie umístěna 
informační tabule se struč-
nou historií kostela a s ryti-
nou Panny Marie Přeštické. 
Tabuli s textem Věry Kokoš-
kové pořídilo město Přešti-
ce z podnětu spolku. Na dny 
evropského dědictví v polo-
vině září si spolek připravil 
jednak tradiční komentované 
prohlídky kostelů v Přešticích 
a na Vícově, jichž se zúčast-
nila dohromady stovka lidí, 
a dále komentovanou prohlíd-
ku výstavy pod širým nebem 
Žili mezi námi na přeštickém 
hřbitově. Dne 19. září proběh-
la spolková přednáška na téma 
Rok 1989 v Československu 
a v západních Čechách, kte-
rou přednesl historik a poli-
tolog Lukáš Valeš. Poslední 
pravidelná komentovaná pro-
hlídka kostela v roce 2019 se 
uskutečnila na konci září za 
účasti čtyř desítek návštěvní-
ků. Koncem října se rovněž 
tou poslední uzavřely brigády 
na hradě Skála v roce 2019. 
Děkujeme Adamu Haunero-
vi a přátelům z geocachingu, 
Ladislavu Siegerovi a dalším 
přátelům a speciálně panu 
Taflíkovi z Radkovic a jeho 
Deutzovi z roku 1951. Bez 
nich bychom říjnovou brigádu 

nemohli realizovat. Další dvě 
podzimní aktivity se týkaly 
kostela na Vícově. V nakla-
datelství Betexa vyšel dlouho 
připravovaný papírový vystři-
hovací model kostela od Jana 
Bednáře. K dostání v Domě 
historie Přešticka a v přeštic-
kém infocentru. Poslední zbylý 
náhrobek ze zaniklého hřbito-
va kolem kostela sv. Ambrože 
na Vícově byl na náklady spol-
ku zrestaurován. Díky precizní 
práci kamenosochaře Josefa 
Měsíčka svítí jeho mramor už 
z dálky. A pan Měsíček rov-
něž vyčistil a obnovil nápis na 
pamětním kameni u Lípy svo-
body v přeštickém parku. Jarka 
Papežová a její manžel (Zahra-
dy s duší) vyčistili a vyzdobili 
hroby na přeštickém hřbitově 
v péči spolku. Koncem roku se 
rovněž uzavřela naše vydava-
telská činnost. Ve spolupráci 
s Domem historie Přešticka 
a Geniem loci českého jiho-
západu a za finanční podpory 
města Přeštice a Plzeňského 
kraje vyšel dlouho očekávaný 
sborník z loňské konferen-
ce Hrad Skála v minulosti 
a dnes. Spolek dále vydal 
tyto turistické tiskoviny: re- 
edici letáku Hrad Skála, leták 
Jakub Jan Ryba a jeho rod-
ný dům a záložku Louis Kři-
kava k letošnímu 100. výročí 
básníkova narození.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Zrestaurovaný náhrobek u vícovského kostela.

Říjnová brigáda na hradě Skála.

Zněly koledy i vánoční 
písničky  

Prosinec, předvánoční měsíc, 
je doba, kdy mají velice napil-
no dva sbory přeštické ZŠ Jose-
fa Hlávky. Jak Skaláček, tak 
Přeštické flétničky čekala jako 
každý rok řada vystoupení. 
Několik jich bylo společných, 
další již samostatná. Vrcholem 
byly tři velké koncerty v soko-
lovně, kde jejich hostem byl 
zpěvák Pavel Novák. 

„Bylo to něco jiného než 
předchozí vánoční vystoupe-
ní v aule školy,“ vzpomínala 
sbormistryně Naďa Květoňová. 
„Jiný, větší prostor, i skladba 
koncertu byla upravená. Dva 
dopolední koncerty byly pro 
školu, podvečerní pro veřej-
nost. Pak jsme ještě společně 
koncertovali pro spolužáky 

těsně před Vánocemi, kdy 
koncertním sálem bylo scho-
diště školy. A repertoár byl 
samozřejmě vánoční,“ přida-
la podrobnosti. Skaláček dále 
svým vystoupením zpříjemnil 
předvánoční období obyva-
telům Domu s pečovatelskou 
službou, vystoupil i v denním 
stacionáři Kristián, děti ze 
školní družiny předaly senio-
rům vyrobené dárečky. 

Svá samostatná vystoupe-
ní měly i Přeštické flétničky. 
Jejich „koncertní turné“ začalo 
o prvém adventu v Černotí-
ně při rozsvícení vánočního 
stromu, pokračovalo společ-
nými vystoupeními a zakonči-
ly jej v aule školy koncertem 
„Pohádkové Vánoce“.      (šat)

Kapličkou opět zněly 
vánoční písničky 

SOS, Sdružení občanů Sko-
čic, pro první adventní víkend 
připravilo u kapličky jarmark 
s prodejem vánočního zboží. 

A součástí následně v jejích 
prostorách bylo i vystoupení 
pěveckého sboru Skalka přeš-
tické ZŠ. Jako prvá zazněla 
písnička „Štěstí, zdraví, pokoj 
svatý“, aby i všechny další 
byly odměňovány potleskem 
zcela zaplněné kapličky. Ně- 
které písničky byly navíc jem-
ně podbarveny tóny fléten 
Elišky Vozárové a Kristýny 
Heralové nebo klarinetem 
Jana Hory, sbor zpíval pod 

taktovkou Jany Valentové, na 
varhany doprovázela Magda-
lena Trhlíková. 

Několikrát pěvecký sbor na 
pomyslném pódiu vystřída-
li žáci místní základní školy 
s pásmem písniček a básniček 
či celou veršovanou pohád-
kou. 

Poslední písnička „Narodil se 
Kristus Pán“, poslední mohut-
ný potlesk a více než hodinové 
vystoupení ukončil skočický 
zvon, který rozezněla místní 
kronikářka Marie Jarolímová. 
(A Vánoce byly zase o „krok 
blíže“.)                             (šat)

Pěvecký sbor Skalka opět vystoupil u příležitosti adventu ve 
skočické kapličce.



Dokončení ze str. 2
Jaký je mezi holubáři 

dneska trend.
Dneska je holubářství 

vyloženě koníček. Za prvé šla 
členská základna hodně dolů, 
staří chovatelé vymřeli a mladí 
mají zájem třeba od sedmi do 
čtrnácti let. Pak jdou do puber-
ty, mají jiné zájmy, a většinou 
končí.
Komu předáte holuby, 

zaučujete někoho?
Nemám nástupce. Je možné, 

že kdybych nebyl tak úspěšný, 
tak bych třeba měl. Já jsem totiž 
k tomu své děti moc nepustil. 
Bál jsem se, že by to pokazili. 
Asi jsem udělal chybu, že jsem 
je k tomu nevedl. Do závodní-
ho oddělení v holubníku jsem 
nikoho nepustil.
Byl jste moc přísný?
Byl. Dnes mám vnučku, kte-

rá studuje práva a ta má k tomu 
vztah. Nedávno jsem si přivo-
dil vážný úraz. Jak jsem celý 
život všechno dělal v poklusu, 

tak jsem upadl na schodech 
a zlomil si holenní kosti a kot-
ník. A právě vnučka se celou 
dobu o holubník starala. Já si 
říkám, co jí všechno musím 
vysvětlit a ona povídá, dědo, já 
to znám, když jsi nebyl doma, 
tak jsem tam chodila. Tak tře-
ba vnučka něco převezme. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)
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Město Přeštice
Městská policie Přeštice
Masarykovo náměstí 311
334 01 Přeštice

Žádost městské policie ve věci parkování 
řidičů v ulici Poděbradova u základní ško-
ly na místech, kde je to zakázáno, a jízda 
opačným směrem v jednosměrce v ulici 
Vrchlického.

Vážení rodiče, babičky 
a dědečkové, příbuzní, prostě 
řidiči, kteří vozíte své ratolesti 
v Přešticích do Poděbradovy 
ulice k základní škole. Žádá-
me Vás, abyste nezastavovali 
ani neodstavovali svá vozidla 
na místech, kde je to zakázá-
no! Jedná se o místa na komu-
nikaci, která jsou označena 
vodorovnou dopravní znač-
kou V 12c – zákaz zastavení 
– žlutá čára souvislá. Jsou to 
místa od přechodu pro chodce, 
který je u ulice Husova, smě-
rem k francouzské pekárně 
a dále před a za přechodem pro 
chodce naproti vchodu do ško-
ly. Při ranním spěchu řidičů 
a řidiček, aby byly děti včas ve 
škole, dochází před a za pře-
chodem pro chodce k nahro-
madění vozidel a tím ke zvý-
šenému riziku – OHROŽENÍ 
PŘECHÁZEJÍCÍCH DĚTÍ! 
Jste-li strážníky či asistentem 
prevence kriminality upozor-
ňováni, abyste na inkrimino-
vaných místech nestáli, je to 
hlavně z důvodu BEZPEČ-
NOSTI VAŠICH DĚTÍ. 
Nejedná se v žádném případě 
o neopodstatněnou „policejní 
zvůli“. Řidiči, kteří byli ze stra-
ny městské policie upozorněni 
a řešeni na místě domluvou, 
budou dle silničního zákona již 
řešeni pokutou, pokud i nadá-
le nebudou respektovat místní 
dopravní značení. Někteří již 
takto řešeni byli... Dále bychom 
chtěli upozornit rodiče, kteří 
převádí své ratolesti mimo pře-
chod pro chodce či umožňují 
dětem vystupovat z vozidla do 
komunikace, aby tak nečini-
li. Jednou půjdou či vystoupí 
samy bez rodičů a může se stát 
neštěstí. Ne vždy je na místě 
městská policie, působící zde 
preventivně, aby mohla případ-
né kolizi zabránit. A již se tak 
i stalo… Ačkoli strážníci chodí 
do škol a při besedách působí 
preventivně na děti, ukazují jim 
jak a kde přecházet či vystupo-
vat z vozidla, musí se do tohoto 
preventivního působení zapojit 
i rodiče a příbuzní dětí.

Prioritou městské policie není 
pokutování řidičů, kteří vozí 
děti ke škole či ze školy, ale 

ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ 
BEZPEČNOSTI PŘECHÁ-
ZEJÍCÍCH DĚTÍ, ABY SE 
VŽDY A VČAS DOSTALY 
DO ŠKOLY. K tomu nám ale 
musíte pomoci i Vy a být svým 
dětem příkladem. DĚKUJE-
ME.

Dalším místním nešvarem 
řidičů je v ulici Vrchlického 
nerespektování svislé doprav-
ní značky B 2 – zákaz vjezdu 
všech vozidel – značka zaka-
zuje vjezd všem druhům vozi-
del na jednosměrnou pozemní 
komunikaci, v níž je provoz 
veden opačným směrem a ozna-
čen svislou dopravní značkou 
IP 4b – jednosměrný provoz. 
Řidiči si zde zkracují výjezd 
z ul. Slovenská a z obousměr-
né ul. Vrchlického do Husovy 
ulice (kolem MěÚ – žlutého 
domu). Jak však takový řidič, 
který nečeká vozidlo jedoucí 
proti němu, zareaguje? Nad 
touto otázkou by se měli nej-
dříve zamyslet ti řidiči, kteří si 
takto jízdu zkracují. Městskou 
policií byla v brzkých ranních 
hodinách podobná situace 
nasimulována, odstaveným 
osvětleným vozidlem při pravé 
straně komunikace, aby byla 
zajištěna viditelnost tohoto 
vozidla a celková bezpečnost 
silničního provozu. Řidiči 
reagovali sebejistě, vědomi si 
svého práva řidiče, jedoucího 
jednosměrnou ulicí správným 
směrem, ač nejedno peprné 
slovo přidali... Jedná se však 
o nebezpečný manévr, neboť 
nikdy nevíte, jak zkušený je 
řidič jedoucí správným smě-
rem a jak na Vaši neočekáva-
nou jízdu zareaguje. Bohužel 
to nemusí skončit jen „vycou-
váním“, ale i dopravní nehodou 
či zraněním… Tímto žádáme 
tyto „neposlušné“ řidiče, aby 
nejezdili jednosměrnou ulicí 
Vrchlického opačným směrem 
a respektovali dopravní znače-
ní v okolních ulicích.

Městská policie Přeštice pře-
je všem řidičům v novém roce 
mnoho najetých kilometrů 
bez pokut, bez bodů a hlavně 
bez nehod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dopravní značení v ul. Poděbradova směr základní škola.

Nedělní posezení s dechovkou leden-květen 2020

Holubařením se v Česku...
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Vánoční tradice pokračuje
Úterní podvečer a přeštická 

škola září do tmy... Trochu 
divné? Ale nikoliv. Konal se 
další školní jarmark, který 
si již vybudoval svoji tradici 
a získal hodně návštěvníků. 
Přízemí, první patro, venkovní 
atrium, všude prodejní „stán-
ky“ jednotlivých tříd a v nich 
bohatý výběr. Ozdoby na stro-
mek, vánoční cukroví, svícny 
i další drobnosti, které zkráš-

lí vánoční stůl. Každá třída 
věnovala výrobě hodně času 
a také se její prodejci snažili, 
aby právě u nich bylo nejvíce 
zájemců, nabízeli, prodávali. 

A kupujících bylo také hodně, 
chodby zcela zaplněné, chvíle-
mi bylo velice problematické 
se dostat k některému ze „stán-
ků“ a vybírat. Ale nějakou 
drobnost si určitě vybral kaž-
dý.                                    (šat)

Nabídka jednotlivých stánků na školním jarmarku byla opravdu 
bohatá, různorodá, určitě si vybral každý.



Třicáté výročí svého založení 
oslavil ženský pěvecký sbor 
Carmina slavnostním kon-
certem, který se uskutečnil 
v sobotu 19. října 2019 v přeš-
tické sokolovně. Mezi mnoha 
gratulanty nechyběl ani pan 
starosta města Přeštice, Mgr. 
Karel Naxera, který svojí otáz-
kou: „Kterého dne v měsíci 
říjnu 1989 byl vlastně sbor 
založen?“ dal podnět k tomu, 
abychom veřejnost seznámili 
s tím, jak to všechno začalo…

V roce 1989 se zrodila 
myšlenka založit v Přešti-
cích pěvecký sbor. S touto 
myšlenkou přišly za tehdejší 
pracovnicí Okresního kul-
turního střediska Plzeň-jih, 
paní Miloslavou Volákovou, 
sbormistryně dětských pěvec-
kých sborů při Základní ško-
le v Přešticích, paní učitel-
ky Anna Šteinerová a Hana 
Valachová. Chtěly tak, po 
30 letech, navázat na činnost 
úspěšného smíšeného pěvec-
kého sboru Skála a pokra-
čovat tak v tradici spolkové 
činnosti. Paní Voláková, kte-
rá měla na starosti zájmově 
uměleckou činnost, kam patřil 
i sborový zpěv, tento návrh 
přivítala a začala ho s nadše-
ním uskutečňovat. Poděková-
ní za pomoc při této realizaci 
patří také panu Dr. Zdeňku 
Vimrovi, známému plzeňské-
mu sbormistrovi.

Ukázalo se, jak nelehkým 
úkolem bude najít a přesvědčit 
pro tuto spolupráci sbormistra. 
Štěstí a snad i náhoda dopo-
mohly k oslovení pana Jiří-
ho Langmajera, přeštického 
rodáka, absolventa pěveckého 
oddělení pražské konzervato-

ře, který tehdy již několik let 
úspěšně vedl rokycanský smí-
šený pěvecký sbor Cantate.

A tak se stalo, že v pondělí 
(mimochodem, ty pondělky 
dodržujeme stále celých 30 
let) 16. října 1989 se v 16.30 
hodin sešlo v sále tehdejší-
ho Střediskového kulturního 
zařízení v Přešticích jedenáct 
natěšených zpěvuchtivých 
žen. Budoucí zpěvačky netr-
pělivě vyhlížely nového sbor-
mistra a čekaly, co se bude dít. 
Dočkaly se a „ono se dělo“.

Po úvodním rozpačitém před-
stavování rozdal pan sbormistr 
Jiří Langmajer noty a začala se 
nacvičovat první skladba „Čer-
né oči jděte spát“. Ukázalo se, 
že ženy, které přišly, to myslí 
se zpěvem vážně a už na příští 
schůzku přivedly další zájem-
kyně a své kamarádky, tehdy 
především z řad učitelek. Tak 
se pomalu začal formovat žen-
ský pěvecký sbor, který se pak 
v průběhu let rozrostl až na 30 
členek.

Pod názvem „Ženský pěvec-
ký sbor při střediskovém kul-
turním zařízení v Přešticích“ 
působil soubor až do začát-
ku roku 1993. V tom samém 
roce dal pan sbormistr podnět 
vymyslet pro sbor nový kratší 
a výstižnější název. Bylo to 
těsně před odjezdem sboru na 
jeho první zahraniční vystou-
pení v italském Terstu. Pana 
sbormistra i děvčata ze sbo-
ru nejvíce zaujal návrh jedné 
z nás MUDr. Ivany Froňkové, 
CARMINA (český překlad 
latinského Carmina znamená 
Písně), který vyhrál na plné 
čáře a pod tímto názvem půso-
bí CARMINA dosud.

Za těch 30 let jsme my, Car-
minky, ušly dlouhou cestu. 
Prožily jsme mnoho krásných 
zážitků, připravily řadu kon-
certů a vystoupení. Snažily 
jsme se potěšit nejen své poslu-
chače, ale i sebe a rozdávat 
lidem radost a dobrou náladu. 
Snad se nám to dařilo. Doved-
ly jsme si navzájem pomáhat 
i v těch nejtěžších životních 
situacích, kráčet nejen vedle 
sebe, ale spolu…

Třicetiletá Carmina má už 
za sebou dobu puberty, dobu 
dospívání a nastupuje cestu 

zrání.
Závěrem si dovolím použít 

slova z písně „Super Trouper“, 
kterou opatřila českým textem, 
Carminkám přímo na tělo, naše 
členka Ilona Votavová.

„Chceme zrát, jak víno 
v kádích, chceme nové trendy 
znát, písně zpívat lidem napo-
řád…“           Vaše CARMINA

Věra Petlánová
Použité materiály: článek 

„Pěvecký sbor“ z novin Nový 
život r. 1990, prezentace sbo-
ru z výstavy k 20. výročí 
založení.

Carmina 30letá aneb Jak to všechno začalo...

Setkání sborů Mariánské Lázně.

Rok 1997.
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Dvě vánoční výstavy
V přízemí Domu historie 

v předvánočním čase pokra-
čovala „trpasličí výstava“. 
„Vše je spojeno s Vánocemi. 
Trpaslíci shánějí vánoční stro-
mek, zdobí jej, pečou cukroví, 
pořádají trh, až nakonec used-
nou k vánočnímu stromku,“ 
přibližuje výstavu Drahomíra 
Valentová. „Těžko říci, zda je 
to nová výstava. Možná se jen 
její aktéři převlékli do ´vánoč-
ního hávu´ a je pokračováním 
té první trpasličí. A ti se snaží 
žít jako lidi, s jejich vánočními 
obyčeji a zvyky, ale i zlozvy-
ky.“ 

Některé výstavní artefakty 
jsou staré desítky let, z dob 
našich babiček a dědečků, 
další naopak mladé. „Třeba 
zde máme úplně nové letoš-
ní vánoční ozdoby, Sněhurku 
a sedm trpaslíků, další naopak 
pamatují polovinu minulého 
století. Podobně je to i s vlast-
ními aktéry trpaslíky, některým 
podle lidského měření je něko-
lik let, některým desetiletí,“ 
byla nejzasvěcenější průvod-
kyní autorka výstavy. 

„V podkroví je druhá vánoč-
ní výstava ´K Ježíškovi´ 
s podtitulem, který říká vše: 
´Vánoce malířky Marie Fis-
cherové-Kvěchové´,“ přibližu-
je ji druhá průvodkyně Radka 
Süssová. V několika desítkách 
obrazů nabízí autorka svůj 
pohled zvláště na Vánoce. 
Současné mladé generaci bude 
spíše neznámá, vzpomenou si 

ti starší. „Spojena je hlavně 
s tvorbou pro děti, její nejzná-
mější kniha je ´Pro naše děti 
a mámy´. Její výstavu jsme 
uspořádali nejen pro blížící 
se Vánoce, které měla velice 
ráda, což je také v její tvorbě 
znát, ale také pro její vazby na 
Přeštice. Byla příbuzná s rodi-
nou přeštického význačného 
rodáka, řídícího učitele Josefa 
Rebce,“ doplňuje. 

„Velice emotivní byly vzpo-
mínky vnučky, paní Heleny 
Kratochvílové-Borkové. Ty by 
se daly poslouchat hodně dlou-
ho, protože ona je i výborná 
vypravěčka.“ 

Celé podkroví, kde je na 
šedesát kreseb s vánoční téma-
tikou, doslova dýchá vánoční 
atmosférou. Jako by obra-
zy samy vyzařovaly vánoční 
pohodu. Vystaveny jsou dále 
čtyři verze malířčiných papíro-
vých betlémů, ukázky reklam-
ních tiskovin a malovaných 
dřevěných ozdob. 

„Vlastně její tvorba moh-
la být ´znovuobjevena´ až po 
listopadové revoluci, protože 
sama malířka byla označe-
na za buržoazní umělkyni,“ 
zakončuje prohlídku Draho-
míra Valentová. „Tato výstava 
v našem Domě historie je prv-
ní v Plzeňském kraji, a měla by 
být takovým poděkováním ne 
přeštické rodačce, ale malířce, 
která měla k Přešticím velice 
blízko.“ 

(šat)

„Úplně jako lidé, bohatě prostřený stůl na Vánoce museli mít 
i trpaslíci,“ provází trpasličí výstavou Drahomíra Valentová.

„Malířka Marie Fischerová-Kvěchová byla známá zvláště svou 
oblibou Vánoc, proto také vystavujeme řadu jejích obrazů s tímto 
námětem,“ je odbornou průvodkyní Radka Süssová.  
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Jr. NBA poprvé v Přešticích
V roce 2019 se po celém 

Česku odehrávala Školní bas-
ketbalová liga, která je vstupní 
branou do prestižní Jr. NBA 
League určené pro 9-11leté 
žáky základních škol. Celkem 
87 škol z celé republiky se 
pokoušelo o postup, ale pou-
ze třiceti nejlepším týmům se 
podařilo prorazit dále. Naše 
základní škola J. Hlávky svou 
kvalifikaci hladce vyhrá-
la a postoupila mezi třicet 
základních škol z celého Čes-
ka. V Praze jsme se zúčastnili 
slavnostního draftu, kde loso-
vání obstarali dva hráči, kteří 
si v nejlepší basketbalové lize 
světa zahráli. Bývalý kapitán 
českého mužského národního 
týmu a bývalý hráč Portlandu 
Trail Blazers Jiří Welsch a též 
úspěšný trenér Audie Norris 
z USA. Projekt má pomoci 
ještě více zpopularizovat bas-
ketbal mezi dětmi a podpořit 
euforii z historického šestého 
místa našich mužů na světo-
vém šampionátu v Číně. Hlav-
ní předností této soutěže pro 
základní školy je fakt, že děti 
hrají v dresech s logy zámoř-
ských týmů NBA. V draftu 
byl našemu školnímu výběru 
vylosován tým Phoenix Suns, 
jehož oranžové dresy si odvez-
li zástupci našeho týmu.

Po draftu nás čekalo další 
školní kolo: Divize C – Jiho-
západ, a to s týmy ze Švihova, 
Písku, Klenčí pod Čerchovem 
a Domažlic. S každým týmem 
jsme odehráli dvě utkání. Do 
boje o postup do konferenč-
ního finále v západní konfe-
renci Jr. NBA League postou-
pilo družstvo Golden State 
z Písku, dále LA Lakers (ZŠ 
Msgre B. Staška, Domažlice) 
a nakonec i my jako nováček 
soutěže Přeštice (ZŠ Josefa 
Hlávky) v barvách Phoenixu 
Suns. Postup mezi posledních 
šestnáct družstev z republiky 
byl z říše snů. Náš tým jel na 
konferenční finále do Brandýsa 
nad Labem s vidinou užít si už 
tak senzační postup a pokusit 
se probojovat do finále Jr. NBA 
League. Zápasy byly velmi 
náročné, ale v Brandýse naše 
cesta skončila a zůstali jsme 
před branami finále. Zážitek to 
byl famózní, atmosféra, nadše-
ní dětí, veliká podpora od rodi-
čů a od naší školy – za všechno 
moc děkujeme, velmi si toho 
vážíme. Již teď se těšíme, že 
budeme reprezentovat naši 
školu v novém ročníku Jr. NBA 
League, který zas začne na jaře 
v roce 2020.

Trenérky Lucie Svěrková
Lída Burlová

Opět úspěšný medailový rok 
Velice dobře se na výroční 

schůzi ohlíželi za končícím 
rokem členové oddílu národní 
házené. Podle výsledků byla 
velice kladná i výroční zprá-
va. Třetí ligový titul mužů za 
sebou, k tomu vítězství v Čes-
kém poháru, bronz ligových 
žen, k tomu vítězství „béč-
ka“ žen v II. lize. Mistrovský 
titul přidaly dorostenky, stří-
bro starší žačky, se stříbrem 
se z Poháru vracely mladší 
žačky. To byl základní výčet 
medailí z vrcholných soutěží. 
„Máme za sebou opět úspěšný 
rok, cinkaly medaile,“ byl spo-
kojen předseda oddílu Ruda 
Lang. „Ale nic není zadarmo, 
je za tím vším spousta dobře 
odvedené práce našich hráčů, 
trenérů, vedoucích a dalších 
činovníků, kteří věnují svůj 
volný čas oddílu. Zároveň je 
to i takový závazek pro další 
roky. Nezklamat a snažit se být 
stále na vrcholu. Ale vždy to 
nevyjde.“ 

V přeštickém oddílu je aktu-
álně zapojeno celkem 235 čle-
nů, z toho více než polovina je 
mládeže (120 členů). V pra-
videlných soutěžích je v sou-
časné sezoně zapojeno třináct 
družstev, od přípravky po 
dospělé celky. „Ze strany dětí 

je stále velký zájem hrát háze-
nou. Snažíme se toho využít. 
Děláme třeba více než třicet 
let letní výcvikové tábory. 
Zajistit pro děti tréninky, tre-
néry, zapojení v soutěžích, to 
je pro výbor oddílu někdy pěk-
ný ´oříšek´. Začínáme se dotý-
kat pomyslného stropu našeho 
snažení. Už se pomalu neve-
jdeme na hřiště, když chceme 
každému družstvu zajistit dva 
plnohodnotné tréninky týdně,“ 
trochu si povzdechl předseda 
oddílu, ale s úsměvem. 

Oddíl má podle plánu akce-
mi nabitý i příští rok. Hned 
prvý lednový víkend jsou to 
memoriály, Brabencův pro 
muže, Moravcův pro ženy. 
Mládežnické celky čekají 
zimní halové přebory. „Pak 
již začnou jarní části soutěží, 
s mládežnickým vyvrcholením 
na republikovém mistrovství. 
Snad i s naší účastí, nakročeno 
třeba starší žačky a dorostenky 
mají dobře. Hodně čekáme i od 
dospělých,“ uzavírá. Přeštický 
oddíl je také pořadatelem Mis-
trovství republiky dorostenek. 
„Pak v létě uděláme výcvikový 
tábor, kruh se uzavře a začne 
vše nanovo,“ zakončuje roční 
výčet Ruda Lang. 

(šat)

Tělovýchovná jednota Přeštice a její členové 
si dovolují touto cestou vyjádřit své poděkování 
zástupcům města Přeštice, zástupcům Plzeňského kraje 
a všem partnerům a příznivcům
za skvělou podporu a spolupráci v loňském roce.

           V novém roce 2020 přejeme 
           všem jen to nejlepší a těšíme se 
           na další vzájemnou spolupráci.


