
Fotbalový stadion se má stát 
v  květnu  dějištěm  Mistrov-
ství Evropy dorostenek do 17 
let. Měly  by  tu  hrát  tři  zápa-
sy.  Přeštice  vybrala  Fotbalo-
vá  asociace  České  republiky, 
a  především  to  ovlivnil  mís-
topředseda  asociace  Roman  
Berbr,  který  má  chalupu 
v  Žerovicích.  Nový  stadion 
musí  splňovat  kritéria UEFA, 
proto  je  rekonstrukce  tak dra-

há.  Třicet  milionů  korun  má 
zaplatit  Ministerstvo  škol-
ství  mládeže  a  tělovýchovy, 
Plzeňský  kraj  přidal  1,8  mi-
lionu  korun  a  město  Přeštice 
poskytne  dotaci  pět  milionů 
korun. To ostatně už zastupite-
lé odsouhlasili, s tím, že šam-
pionát  zviditelní město.  Jenže 
fotbalisté  ve  veřejné  soutěži 
nenašli firmu, která by stadion 
vylepšila za nižší částku, a tak 
má  rekonstrukce  v  tuto  chvíli 
vyjít na 39 milionů korun.

Žádost fotbalistů o 2,5 mili-
onu korun zahrnovala i pení-
ze na vybavení nábytkem. To 
zastupitelé  odmítli  a  schvá-
lili  1,7  milionu  korun,  které 
nákup  nábytku  nepokrývá. 
„Všichni děláme všechno 
pro to, aby to dobře dopadlo 
a šampionát se tu konal, 
i když jsme další finanční 
nároky nečekali,“  říká  sta-

rosta  Karel  Naxera.  Vedení 
města  chce  opravit  „modrý 
dům“ a kvůli tomu potřebuje 
pozemky  směrem  k  házen-
kářskému hřišti. Výměna for-
málně  probíhá mezi  městem 
a TJ,  jenže házenkáři  z  toho 
mít nic nebudou. „Házenkáři 
by těžko skousávali proč by 
měli přijít o pozemek oni,“ 
divil  se  na  jednání  zastupi-
telstva  zástupce  TJ  Karel  
Tušek.

Výměnu  pozemků  musí 
schválit  valná  hromada  TJ. 
Tam  mají  zástupce  sice  vše-
chny  sportovní  oddíly,  větši-
nu  mají  ale  právě  fotbalisté 
a  házenkáři,  takže  oni  rozho-
dují.  Projednávání  dotace  na 
prosincovém zastupitelstvu  se 
nelíbilo  některým  občanům 
města,  podle kterých  fotbalis-
té  dostávají  peníze  třeba  i  na 
úkor jiných sportovních oddílů 
a spolků.                         (red)

Letos mají 
p ř e š t i č t í 
hasiči 150. 
výročí od 
z a l o ž e n í . 
Máte co 
slavit?

Určitě.  Hasíme,  pomáháme, 
jsme  potřeba  a  to  je  náš  cíl.  
Vždycky  se  najdou  nějaké 

rezervy,  ale  všichni  hasiči 
to  dělají  zadarmo  ve  volném 
čase, po práci, na úkor rodiny. 
Nedostáváte žádné od-

měny?
Členům jednotky město hra-

dí  symbolickou  částku  a  pro-
plácí  refundace  mzdy,  když 
utečou  z  práce  po  vyhlášení 
poplachu,  což  už  je  ale  dnes-
ka  vzácnost.  Zaměstnavatelé 
nechtějí  lidi  pouštět  a  většina 

pracuje  mimo  Přeštice,  takže 
ani nejsou během dne v přípa-
dě poplachu dostupní.
To znamená, že když je 

poplach, tak se ani nese-
jdete?
Stane  se,  že  nepřijdou  vši-

chni. A zatím se nestalo, že by-
chom nevyjeli. Obávám se ale, 
že  je  to  jen otázka času. Lidé 
v  pracovní  době  nedrží  žád-
nou pohotovost. Může se stát, 

že v pracovní době nebudeme 
schopni zajistit výjezd. Tak to 
bohužel je. 
Kdo pojede místo vás?
Operační  důstojník  povolá 

další  jednotky  z  okolí.  Na  to 
máme poplachový plán. 
Může se stát, že neza-

sáhnete ani v Přešti-
cích?
I to se může v krajním přípa-

dě stát.

Proč tedy ve městě 
houkají sirény, když 
v Přešticích málokdo 
z vás pracuje? 
To  je  zatím  nejspolehlivější 

prostředek na svolávání hasičů. 
Někteří tu jsou, tak to platí pro 
ně. A v noci to slyší všichni.
Vy nemáte telefony?
Telefony máme.  Chodí  nám 

zprávy, výzvy k poplachu.
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Házenkáři radost
nemají

S velitelem hasičů o nočních sirénách, o práci zadarmo, o chybějících rybnících a o vztahu k ohni. 

Fotbalové miliony aneb Něco za něco
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Přeštičtí fotbalisté opět požádali město o další dotaci na rekonstrukci stadionu. Tentokrát chtěli 2,5 milionu korun, protože cena za 
rekonstrukci narostla na 39 milionů korun. Zastupitelé požadavkům fotbalistů (formálně TJ) vyhověli pouze částečně. Odsouhlasili 
dotaci 1,7 milionu korun, a to za podmínky, že tělovýchovná jednota vymění s městem pozemek u „modrého domu“, který využívají 
házenkáři, za pozemek, na kterém stojí domek správce fotbalového hřiště. Do takové výměny se ale házenkářům moc nechce.

Pokračování na str. 11

Kluci pro všechno

Vyšší bere

Vážení čtenáři,
v  úvodu  mi  dovolte  popřát 

vám vše nejlepší do roku 2017, 
který  již  před  nemnoha  hodi-
nami  začal.  Vraťme  se  však 
krátce ještě do roku minulého. 
Jsem přesvědčen, že je za čím 
se ohlédnout.
V  roce  2016  bylo  zahájeno 

i dokončeno několik význam-
ných  investičních  akcí.  Tou 
největší  byla  přístavba  školní 
budovy v ulici Rebcova, která 
umožnila  vytvořit  odpovídají-
cí  podmínky  pro  vybudování 
nových šaten pro žáčky, míst-
nost pro školní družinu a sbo-
rovnu. Během této stavby byly 
též zrekonstruovány dlažby na 
chodbách ve staré budově. Zve-
lebováním  městských  budov 
jsme  se  zabývali  i  v  mnoha 
dalších případech. Budova č. p. 
104  na  Masarykově  náměs-
tí,  kam  chodíme  za  zubními 
lékaři, má nová vrata i výlohy, 
generální  rekonstrukcí  prošla 
sociální  zařízení.  V  přízemí 
je  nově  otevřená  oční  optika. 
V ulici Průmyslová v č. p. 454, 
kde  sídlí  firma  pana  Boříka, 
byla vyměněna již nevyhovují-
cí okna za plastová a komplet-
ně  zrekonstruována  kotelna. 
Náš  zájem  jsme  zaměřili  i  na 
budovu č. p. 311 na Masaryko-
vě náměstí, kde jsme v 1. patře 
vybudovali nová sociální zaří-
zení a ve sklepě novou kotelnu, 
která díky svému technickému 
standardu  umožní  snadnější 
správu  pronajímaných  pro-
stor.  V  této  budově  byla  též 
počátkem  prosince  zahájena 
rekonstrukce  restaurace,  kte-
rá  bude  rozšířena  i  o  techno-
logii  minipivovaru.  Část  této 
technologie bude umístěna ve 
sklepních prostorech. V domu 
dětí a mládeže v Rebcově ulici 
jsme připravili další využitelné 
prostory v podkroví a zajistili 
úpravu vytápění. Úspěšně byla 
dokončena  do  stávající  podo-
by  3.  etapa  areálu  loděnice, 
kde  se  můžeme  od  té  doby 
chlubit  herními  prvky  pro 
naše  nejmenší,  ale  i  workou-
tovým  hřištěm  pro  pokročilé 
cvičence. Na Pohorsku v blíz-
kosti městského hřbitova byly 
dokončeny autobusové zastáv-
ky, které budou sloužit jak naší 
MHD, tak v budoucnu i dalším 
procházejícím  linkám.  Jednou 
z investic do vodohospodářské 
infrastruktury  byla  generální 
rekonstrukce vodovodu v ulici 
5.  května.  Nezapomněli  jsme 
ani  na  komunikace.  Vznikl 
nový  chodník  spojující  uli-
ce  Kosmonautů  a  Slunečnou. 
V naší městské části Zastávka 
byl v blízkosti železniční  trati 
položen na stávající panelovou 
cestu nový asfaltový povrch. 

Draze vysoutěžená
rekonstrukce

ZápadočeskýDeník.cz pořádal anketu, která měla dvě kola – okresní a krajské. Vánoční strom z Přeštic zvítězil nejprve v plzeňském 
regionu a úspěšně zvládl hlasování i se stromy ze Zbirohu, Kašperských Hor, Domažlic, Boru, Chebu, Sokolova, Ostrova. 

Text (red), foto Milan Janoch

Vánoční strom z Přeštic je vítězem ankety

Kouzelná školka 
s Majdou 
a Petrem

12. 3. 2017
9.30 hodin
velký sál KKC
Vstupné: 170 Kč

Veselý a poutavý pořad 
plný písniček a scének. 
V hlavní roli Majda 

a Petr Vacek. 
Vstupenku musí mít dítě od 3 let.

Masopust 
2017

18. února 2017
od 14.00 hodin

sraz u Domu historie 
Přešticka

Připravujeme zajímavý 
program plný překvapení, 

pro malé i velké!

Překonáme rekord 
v počtu masek 

z loňského roku?

Srdečně zveme.



Pokračování ze str. 1
Jsou ale nespolehlivé, jednou 

dvakrát  do  roka  systém  ese-
mesek  nezafunguje.  Siréna  je 
jistota.
Třeba v Dobřanech ale 

nehoukají, svolávají se 
telefonem a funguje to.
Možná  jsou  na  to  zvyklí, 

vychází jim to. My s tím nemá-
me dobrou zkušenost. Jde o to, 
že  hasič  musí  mít  aparát  při 
sobě. Když půjdu sekat zahra-
du nebo něco takového, tak to 
moc neuslyším.
Když siréna zahouká 

o půlnoci, tak vzbudí 
celé město a já si říkám, 
copak v 21. století nema-
jí hasiči telefony?
Dobře. Vy se ale otočíte a spí-

te dál. Já vyskočím a běžím. 
Kolik je v Přešticích 

sirén?
Dvě. Na radnici a na panelá-

ku, který stojí naproti Spolko-
vému  domu,  přes  křižovatku, 
vedle potravin.
Abychom to shrnu-

li, sirény budou houkat 
dál?
Pokud  nenajdeme  nějaký 

adekvátní,  spolehlivý  systém, 
který nahradí sirénu, tak bude 
houkat.  

Kde všude zasahujete, 
do kterých vesnic jezdí-
te?
My  jsme  v  prvním  stupni 

poplachu  předurčeni  zhruba 
pro 20 obcí. V případě událos-
ti většího rozsahu se vyhlašuje 
druhý a třetí stupeň poplachu. 
Nejdál  jsme  v  poslední  době 
byli na letišti v Líních.  
Vaše Tatra má najeto 15 

tisíc km, to je ročně dva 
tisíce kilometrů...
Jezdíme  kolem  kostela,  jak 

my  říkáme.  Naprostá  větši-
na  našich  zásahů  se  odehrává 
okolo  Přeštic,  v  rozmezí  do 
pěti až osmi kilometrů.
A kdy jste naposle-

dy hasili v Přešticích 
požár?  
To  budu  dlouho  přemýšlet, 

tady jsou uvědomělí lidé☺, já 
se schválně podívám do knihy 
zásahů, musím chvíli přemýš-
let.
Aby vás nezrušili, když 

nehasíte☺.
My  nejezdíme  jen  k  požá-

rům.  Letos  jsme  měli  dva-
cet  výjezdů,  sedm  jich  bylo 
v  Přešticích.  Hořel  přístře-
šek, sklep v Gagarinově ulici, 
požár restaurace Niki a plyno-
vá přípojka. Převažují technic-
ké zásahy.
To není mnoho zásahů 

za rok.
To jsou události, na které nás 

volá  operační  středisko.  Pak 
máme ročně nějakých 40 pra-
covních  neakutních  činností, 
to  jsou události bez vyhlášení 
poplachu, třeba nějaké čerpání 
vody, čištění studní, kanaliza-
ce, odstraňování stromů. 
Jaký byl váš největší 

zásah letošního roku?
Noční  požár  výrobní  haly 

v  Příchovicích.  Dojeli  jsme 
tam  po  profesionálech  jako 
druhá  jednotka,  tři minuty  po 
nich, takže v relativně dobrém 
čase. Velitel zásahu nás poslal 
dovnitř,  máme  srovnatelné 
vybavení, nebyl důvod nás še-
třit. Byli jsme tam od začátku 
do konce, 25 hodin. Já jsem si 
na to vzal dovolenou. 

S likvidací požáru v Pří-
chovicích jste se přihlá-
sili do hasičské soutěže. 
Jak jste dopadli?
Je  to  soutěž  „Dobrovolní 

hasiči  roku“.  Tam  se  hod-
notí  výjezdové  jednotky,  ale 
i samotné sbory. Vyhrává ten, 
kdo získá víc hlasů. Je to lido-
vé  hlasování  přes  esemesky 
a internet.
Takže nezáleží, kdo 

je jak dobrý, ale kolik 
sežene hlasů?
Přesně  tak. Nám chybělo do 

třetího místa asi 25 hlasů.
A vyhrál nějaký dobrý 

zásah?
V  naší  oblasti  vyhráli  hasi-

či ze Stříbra  s čerpáním vody 
z mateřské školky.

Takže vy jste hasili den 
a noc požár za sto milio-
nů korun a vyhráli hasiči, 
kteří čerpali vodu?
Co  naděláte.  Celkově  jsem 

z průběhu soutěže nebyl úplně 
nadšený.  Když  vezmu,  že  za 
třetí místo byla finanční odmě-
na  40  tisíc  korun  plus  nějaké 
věcné  vybavení  za  dalších  30 
tisíc korun, je to škoda.
Tak to jste asi podcenili 

kampaň pro hlasování. 
Nebo mají hasiči v jiných 
městech větší srdcaře.
Asi tak.
Mají v Přešticích hasi-

či dobrou pověst? Když 
někam přijdete, zaplatí 
vám někdo pivo?
To rozhodně ne (smích).  To 

se mi ještě nestalo.
Jakou tady máte tedy 

pozici?
My  fungujeme  ve  stínu  pro-

fesionální jednotky a tak to má 
být. O tom, že tady funguje ješ-
tě jednotka sboru dobrovolných 
hasičů,  ale  moc  lidí,  hlavně 
těch  mladých,  neví.    Do  roku 
1989 tady fungovali jen dobro-
volní  hasiči. My mladou  krev 
v  našem  sboru  uvítáme,  jenže 
najděte  lidi,  kteří  chtějí  dělat 
něco pro někoho zadarmo.

Odkud berete vodu?
Při zásahu bereme normálně 

pitnou vodu z hydrantu. Vodu 
platí město.  
Z rybníků už vodu ne-

berete?

Jsme odkázáni  na  jakýkoliv 
vodní zdroj, jenže tady v oko-
lí  skoro  žádné  nejsou.  Když 
byla vloni sucha, tak jsme jez-
dili  obden  k  nějakému  požá-
ru a byli jsme rádi za každou 
louži. Při požáru v Libákovi-
cích  jsme  brali  vodu  z  okol-
ních rybníků, ale pro poslední 
fůry jsme museli  jezdit až do 
Přeštic.  Rybníky  nejsou.  Ve 
vesnicích  sem  tam  požární 
nádrž.  V  Přešticích  bereme 
z řeky. 
Už se vám stalo, abyste 

neměli vodu?
To se nemůže stát.
Viděl jsem to ve filmu 

„Hoří, má panenko“.
Film jsem viděl, ale to se stát 

nemůže.  Pokud  pojede  jiné 

auto než cisterna, tak to samo-
zřejmě pojede bez vody.
Cisterna je na pět kubí-

ků vody, co s tím můžete 
uhasit? Dům?
V  případě  většího  požáru  je 

pět kubíků zatraceně málo. To 
se  povolávají  ostatní  cisterny 
z  okolí.  Místní  profesionální 
stanice  posílá  dvě  cisterny, 
nejbližší ve Dnešicích má osm 
kubíků, v Dolcích mají starého 
trambuse na tři a půl kubíku.
Máte mezi sebou v zá-

sahovém týmu nějakou 
ženu? 
Ne.  Ve  sboru  sice  jsou,  ale 

práce  při  zásahu  je  fyzicky 
náročná,  člověk  je  špinavý, 
zpocený, páchne.  
Ženy se chtějí mužům 

vyrovnat ve všem.
Byl bych rád, kdyby se našla 

nějaká,  která  by  se  chtěla 
vyrovnat  mužům  i  v  tomhle. 
Vím  jen,  že  pár  žen  u  dob-
rovolných  jednotek  tady  na 
Plzeňsku funguje.
Mám v tom trochu 

zmatek. Vy jste jednot-
ka sboru dobrovolných 
hasičů, ale pak je tu ješ-
tě Sbor dobrovolných 
hasičů. To je jiná organi-
zace?
To  je  spolek.  Jeho  starostou 

je  Zdeněk  Mráz  starší.  Sbor 
se  věnuje  mládeži,  hasičské-
mu  sportu,  kulturním  akcím, 
výchovné  činnosti.  Jednotka 
je  organizační  složka  města 
a  věnuje  se  zásahům,  odbor-
né  přípravě,  údržbě  techniky 

a  podobně.  Pravda  ovšem  je, 
že mnoho  členů  je  ve  spolku 
i  v  jednotce.  Dohromady  je 
nás padesát šest.
A kdo je váš nejlepší 

hasič?
To se nedá říct☺.

Proč jste se rozhodl 
studovat ČVUT?
Byl jsem na stavební průmys-

lovce,  tam mě statika zaujala, 
tak jsem v tom pokračoval.
Mohl byste být profesi-

onální hasič? 
To  jsem  chtěl,  ale  nakonec 

mi to přišlo jako mrhání vzdě-
láním.  ČVUT  nebylo  úplně 
jednoduché. To je samá mate-
matika  a  fyzika,  a  když  už 

jsem se  tím prokousal,  tak by 
bylo zlé vzdělání zahodit.
Jak jste se dostal 

k hasičům?
Byl  jsem  s  bratrem  a  par-

tou  kluků  u  mladých  požár-
níků  v  roce  1989.  V  rodi-
ně  to  nemáme,  jen  praděda 
byl  u  hasičů  v  Hříchovicích 
u Domažlic.  Jako mladí  jsme 
jezdili na branné závody, stří-
leli ze vzduchovky, měli jsme 
zdravovědu. Prostě zábava pro 
kluky.
Máte rád oheň?
☺☺☺Nevyhledávám oheň.
Že byste si s bratrem 

dělali ohníčky, něco za-
palovali?
Ne☺,  to  rozhodně  ne☺. 

Žádné  pyromanské  sklony 
nemáme.
Po těle spáleniny má-

te?
Ne. Dneska by k tomu prak-

ticky nemělo ani dojít. Máme 
nomexové  kukly,  zásaho-
vé  helmy,  třívrstvé  obleky. 
I s tím dýchacím přístrojem to 
váží kolem dvaceti kilogramů. 
Když  je  venku  třicet  stupňů 
Celsia  a  hoří,  tak  nám  zima 
není (smích).
Když hasíte, cítíte 

oheň?
Nepálí  to,  oblek  je  nehořla-

vý. Když  si  ale  sundám mas-
ku,  tak cítím sálat  teplo. Říká 
se,  že  první  pálí  ušní  boltce. 
Když zvednu ruku nahoru, tak 
kabát  trochu  sjede  z  rukavice 
a odhalí kůži. To pak pálí.

Dokončení na str. 3
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Na hašení požárů si bereme... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
LISTOPAD 2016 
Tel. 725 726 549

Málo zapálených srdcařů

Voda a oheň

Muži v plamenech

Zjištění pachatele u-
kopnutého odpadkové-
ho koše na Masarykově 
náměstí.
Pomocí  městského  kame-

rového  systému  a  svědků  byl 
zjištěn mladík, který dne 3. 11. 
2016  v  17.54  h  nejprve  uko-
pl  odpadkový  koš  a  hodil  jej 
na  parkovací  plochu  náměstí 
mezi  zaparkovaná  vozidla, 
a  poté  kopl  do  zbylého  víka 
od  odpadkového  koše,  které 
zůstalo  umístěné  na  sloupku, 
a víko utrhl. Jednalo se o dva-
cetiletého  mladíka  z  Přeštic, 
který  byl  oznámen  k  projed-
nání  přestupků  proti  majetku 
a veřejnému pořádku na MěÚ 
–  odbor  správní  a  dopravní. 
Městu  Přeštice  vznikla  škoda 
minimálně 1000 Kč.

Jízda pod vlivem návy-
kových látek v Přešticích 
U Stadionu
Dne 5. 11. 2016 ve 21.27 hod. 

při  hlídkové  činnosti  v  oko-
lí  prodejny  Billa  v  Přešticích 
spatřila hlídka odjíždět z pro-
storu  benzinové  čerpací  sta-
nice ECCO osobní  automobil 
tov. značky VW Passat, jehož 
řidič  byl  podezřelý,  že  řídí 
vozidlo bez řidičského opráv-
nění.  Řidič  podezřelý  z  pře-
stupku a ohrožení bezpečnosti 
silničního  provozu  byl  zasta-
ven na parkovišti uvedené pro-
dejny. Jelikož sedmatřicetiletý 
řidič z Chlumčan při kontrole 
nepředložil  řidičský  průkaz 
a  bylo  zde  důvodné  podezře-
ní,  že mu může  být  vysloven 
zákaz řízení motorových vozi-
del, byla přivolána hlídka PČR 
Přeštice. Na místě bylo zjiště-
no,  že  řidič  není  vlastníkem 
řidičského průkazu a řídil pod 
vlivem návykové látky. Tento 
byl  předán  hlídce  policie  pro 
důvodné podezření ze spáchá-
ní trestného činu Ohrožení pod 
vlivem návykové látky.
Pokousání chodkyně 

psem v Rybově ulici 
v Přešticích
Dne  11.  11.  2016  v  odpol. 

hodinách  oznámila  na  MP 
žena z Přeštic, že kolem oběda 
procházela  po  chodníku  v  ul. 
Rybova  a  byla  pokousána  do 
nohy psem, který byl přivázán 
před večerkou, a neměl náhu-
bek.  Žena  vyhledala  lékařské 
vyšetření a poté věc oznámila. 
Pomocí  kamerového  systému 
byla  zjištěna  majitelka  psa, 
která  jej  u prodejny přivázala 
a  neměla  jej  pod  dohledem. 
Jednalo se o šedesátiletou ženu 
z  Přeštic.  Tato  byla  hlídkou 
vypátrána,  i  když  se  dva  dny 
nechala zapírat. Pes byl vyšet-
řen  veterinářem,  podezření 
na  vzteklinu  se  nepotvrdilo. 
Majitelka  psa  byla  oznámena 
na správní orgán k projednání 
ve věci podezření ze spáchání 
přestupku  proti  občanskému 
soužití.

UPOZORNĚNÍ PRO MA- 
JITELE PSŮ!!!
Naprosto náhodný je přestu-

pek ublížení na zdraví z nedba-
losti,  tedy  nikoliv  schválně, 
ovšem  s  určitou  mírou  zavi-
nění.  Typické  je  pokousání 
psem,  kterého  majitel  nemá 
na  vodítku  nebo  ho  neopatří 
košíkem apod. Tyto skutky se, 
bohužel, množí, psů chováme 
čím dál víc, v oblibě jsou vel-
ká,  tu  a  tam  i  bojová  pleme-
na,  a  ne  všichni  své  miláčky 
zvládáme. Podezřelou se stává 
osoba, která v dané chvíli měla 
mít psa pod dohledem. Takže 
pozor, i když kousne pes a ne 
vy, přesto jste pachatelem 
a za čin svého psa zodpoví-
dáte a také platíte!
Přemístění přenosné 

dopravní značky do sil-
nice na Tř. 1. máje, kde 
ohrožovala silniční pro-
voz
Dne  27.  11.  2016  po  čtvrté 

hodině ranní projížděla hlídka 
MP po Tř. 1. máje, kde spatři-
la v silnici u Kebabu v odbo-
čovacím  pruhu  umístěnou 
přenosnou  dopravní  značku, 
která  tvořila  překážku  v  sil-
ničním  provozu  a  ohrožovala 
jej.  Hlídka  značku  vrátila  na 
původní místo  –  na  křižovat-
ku  ul.  Rybova  x  Nepomucká  
x Tř. 1. máje. Pomocí MKDS 
bylo  zjištěno,  že  kolem  3.20 
hod. ji dva osmnáctiletí mladíci 
z Příchovic a Přeštic po silnici 
přemístili z uvedené křižovat-
ky k provozovně Kebab a poté 
kolem 3.52 h ji devatenáctiletý 
mladík  z  Přeštic  přemístil  do 
odbočovacího  pruhu  komu-
nikace  (mj.  se  jedná  o  stej-
nou  osobu,  která  již  v měsíci 
červenci  2016  poškozovala 
v Přešticích jiné dopravní zna-
čení – zřejmě jej na něm něco 
fascinuje...).  Všichni  mladíci 
byli  oznámeni  pro  podezření 
ze  spáchání  přestupků  podle 
zákona  o  pozemních  komu-
nikacích  a  silničního  zákona 
k  vyřízení  správnímu  orgánu 
v Přešticích.
JÍZDA NA KOLE PO 

CHODNÍKU
Na  území  našeho  města  je 

často  podceňována  skuteč-
nost,  že  cyklisté  jsou  účast-
níky  provozu  na  pozemních 
komunikacích.  Pro  cyklisty 
při  používání  jízdního  kola 
na  pozemních  komunikacích 
vyplývají  povinnosti  řídit  se 
silničním  zákonem  a  jinými 
právními  úpravami  v  oblasti 
bezpečnosti  a  plynulosti  pro-
vozu. Nejen řidiči, ale i cyk-
listé jsou účastníky silničního 
provozu a podle toho se musí 
chovat. Jejich nezodpovědnost 
totiž  ohrožuje  řidiče,  kteří  je 
často vidí až na poslední chví-
li,  nebo  chodce,  kteří  je  čas-
to  nevidí  vůbec.  Zjistí  jejich 
chodníkovou jízdu až poté, co 
je cyklista srazí a způsobí jim 
zranění či škodu na oblečení.
Také  cyklisté  v  Přešticích, 

kteří  se  pohybují  po  městě 
na  kole,  často  jezdí  raději  po 
chodníku než po silnici. V hus-
tém městském provozu jim toto 
řešení připadá bezpečnější. Jak 
je  to  ale  s  jízdou  na  kole  po 
chodníku? Silniční zákon cyk-
listům  říká,  kde  se  mohou  se 
svými koly pohybovat. 

Pokračování na str. 4



SAFÍROVÁ SVATBA

ZLATÁ SVATBA manželů KODÝDKOVÝCH

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ (prosinec)

82 let 
Zdeněk DVOŘÁK

81 let 
Marie HRADECKÁ

84 let 
Jaroslava KRIEGEROVÁ
Marie REGNEROVÁ
Eva SVOBODOVÁ

83 let 
Anna KASLOVÁ
Oldřich STANÍK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

95. narozeniny oslavila

paní 

Miluška HANZLÍKOVÁ

paní

 Emílie PROCHÁZKOVÁ 
(Žerovice)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám za 
všechno, co jste vykonali. Věř-
te, úcta k člověku není a nemůže 
být přežitkem. Vážíme si star-
ší generace svých spoluobča-
nů.                matrika MěÚ Přeštice

88 let 
Zdeňka TICHOTOVÁ

2. polovina listopadu
a 1. polovina prosince

87 let 
Libuše BAUEROVÁ

Věra LANGMAJEROVÁ
Růžena LOUDOVÁ

ÚMRTÍ (listopad)

Václav SMOLA
Václav MAŠEK
Marie STUPKOVÁ
Jan MRKVIČKA
Růžena KOLÁŘOVÁ
Anežka WEBEROVÁ 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1931) 
(1937)
(1943)
(1927)
(1931)
(1940)
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Na konci roku převzala jednotka do užívání nový automobil 
Fiat Ducato, který nahradí dvacet let starý  poruchový mikrobus 
VW Transporter. Vozidlo zakoupilo město Přeštice za cenu 811 
tisíc korun s využitím dotace z Ministerstva vnitra ve výši 400 
tisíc korun a z Plzeňského kraje ve výši 200 tisíc korun.

Dokončení ze str. 2
Do plamenů se nehrnu, ale při 

zásahu to moc neřešíte. Je fakt, 
že kolikrát to ani nevnímám.
Je to křest pro hasi-

če, když projde poprvé 
ohněm?
Nepořádáme  křty,  že  by-

chom někoho hnali do hořící-
ho objektu☺. Ale každý hasič 
si  tu  zkušenost  odbyde.  Víte, 
často  si  lidé  hasiče  idealizují. 
Představí si chlapíka v helmě, 
jak  chrlí  vodu  na  oheň,  ale 
je  to  o  dřině,  o  vyčerpávající 
fyzické práci, což je  i na  těch 
chlapech vidět. Po půl hodině 

v dýchacím přístroji si rád sed-
nete a nadýcháte se čerstvého 
vzduchu. 
Jste doma nějak speci-

álně zabezpečený proti 
ohni? 
Bydlím  v  bytovce,  kde  jsou 

hasicí  přístroje,  hydranty. 
Když  jdu kolem,  tak  se  podí-
vám, jestli všechno sedí, jestli 
je někdo neukradl. Ale necho-
dím  po  cizích  domech  na 
kontroly,  zase  takový  blázen 
nejsem☺.

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Na hašení požárů...

Dne 3. prosince tomu bylo již 50 let, kdy si v Přešticích řekli 
své ANO manželé

Bohumír a Marie Kodýdkovi
z Přeštic a vykročili tak na svoji společnou cestu životem. Při 

příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, 
vážení manželé Kodýdkovi, blahopřejeme a přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do dalších společně prožitých let.

Jan Lucemburský
Dne 23. listopadu 2016 mezi 
žáky  5.  ročníku  opět  zavítal 
pan  Libor  Marek.  Tentokrát 
si  připravil  zajímavou  bese-
du  o  Janu  Lucemburském. 
Vyzdvihl  hlavně  kladný 
odkaz tohoto velikána v ději-
nách  naší  země.  Představil 
Jana  Lucemburského  jako 
velikého  bojovníka,  statného 
jezdce, vzdělaného diplomata 
a  nejvznešenějšího  panovní-
ka  na  českém  trůnu.  Zmínil 

také  jeho  působení  v  našem 
kraji. Celou besedu prolínalo 
množství  filmových  ukázek 
a fotografií. Žáci si také moh-
li  prohlédnout  repliky  dobo-
vých  zbraní,  části  rytířské 
výzbroje a oblečení. Žáci byli 
besedou velmi nadšeni a pan 
Marek  byl  za  svoje  poutavé 
vypravování odměněn potles-
kem.

Mgr. Šárka Havlíčková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Pozvánka na karneval
Mateřská  škola  Gagarinova 

Přeštice ve  spolupráci  s KKC 
Přeštice Vás  srdečně  zvou  na 
3.  maškarní  karneval,  který 
se bude konat v sobotu 28. 1. 
2017  od  14.00  hodin  ve  vel-
kém  sále Kulturního  a  komu-
nitního centra v Přešticích.
Celým  odpolednem  Vás 

bude  provázet  agentura  Pipi 
a  Bambula  Show.  Tentokrát 

vás šášové Bambula a Bublina 
pozvou do království princez-
ny  Jaroslavy  a  prince  Otíka. 
Královský  dvůr  se  promění 
v místo pro veselý maškarní rej 
plný zábavy, legrace a veselé-
ho tancování. 
Princezny  a  princové,  buďte 

vítáni na královském dvoře!
kolektiv MŠ Gagarinova

Přeštice

Dne 18. prosince si připomněli 45 let společ-
ného života, safírovou svatbu, rodáci z Přeš-
tic, manželé 

Adolf a Miluška Rozporkovi.
Další roky prožité ve zdraví, lásce a porozu-

mění přejí dcera, syn a vnoučata.

Dne 18. prosince si připomněli 45 společně 
prožitých let manželé 

Miroslav a Marie Štefflovi
z Přeštic. Do dalších let hlavně zdraví, štěstí 

a lásku přejí synové a vnoučata.

SAFÍROVÁ SVATBA

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
do 8. ledna 2017 
Přeštice od první písemné zmínky
– poslední komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční v sobo-
tu 7. ledna 

Vánoce v Přešticích – betlémy, vánoční dekorace 
Tři pohledy do zahrady  –  J. Vacková, D. Fila, M. Šedá 
Němejcová – obrazy, keramika, šperky

leden 2017 

 1. 1. 2017 
Novoroční ohňostroj
Již  tradiční  první  akce  roku 
2017.  Novoroční  poselství 
od  vedení  města.  Občerstvení 
zajištěné.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 7. 1. 2017 
Dětské šibřinky
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč 
děti bez masek

 11. 1. 2017 
Blázinec s Mirkem 
Táborským
Ojedinělé divadelní představe-
ní s výborným hercem Mirkem 
Táborským, který se představí 
v několika rolích.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 270 Kč

 14. 1. 2017 
Sněhová královna
Příběh na motivy pohádky H. 
Ch. Andersena.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč 
Předprodej
na www.kzprestice.cz

 14. 1. 2017 
Manžel na hodinu
Horká filmová novinka, v hlav-
ních rolích s Bolkem Polívkou 
a Davidem Matáskem.

Dům historie Přešticka děkuje všem návštěvní-
kům a příznivcům v roce 2016 a těší se na setkávání  
v roce 2017.

25. ledna – 17. dubna 
I rodiče byli kdysi dětmi – Autíčka Jirky Beneše aneb 
Když si tatínek hraje 
Zachráněné panenky Jarmily Strakové

Policie  ČR  Obvodní  oddě-
lení  Přeštice  žádá  občany 
Přeštic  o  pomoc  k  případ-
ným  vloupání  do  bytů  v  ul. 
Husova,  ke kterým došlo dne  
21.  10.  2016  v  době  od  9.00 
hodin  do  12.00  hodin  a  dne  
27.  10.  2016  v  době  od  9.30 
hodin do 15.10 hodin. Policie 
žádá  občany,  aby  v  případě 

jakýchkoliv  informací  k  uve-
deným  případům,  zejména 
k  pohybu  podezřelých  osob 
či  podezřelých  vozidel  v  uli-
ci  Husova  či  blízkém  okolí 
v Přešticích, informovali poli-
cisty buď na e-mail: robert.ma- 
jer@pcr.cz  nebo  přímo  na 
telefonním  čísle  Obvodního 
oddělení Přeštice 974 326 701.

Policie ČR žádá o pomoc

Oznámení občanům
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 2017 se začínají vybí-
rat od 9. ledna 2017.

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. úno- 
ra 2017, poplatek ze psů do 
30. dubna 2017.

Sazby poplatků za komunální odpad pro rok 2017:
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 

částí,  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  míst-

ních částí, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, 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.                          MěÚ Přeštice

Jedovatá slina je čirý nesmysl
Rád bych reagoval na neprav-

divou informaci uvedenou přeš-
tickým zastupitelem za KSČM 
Mgr.  Vladimírem  Frouzem 
v minulém vydání Přeštických 
novin. Podle něj KSČM spolu 
s ČSSD nechala na účtech kraje 
před  krajskými  volbami  2016 
k okamžitému použití více než 
jednu miliardu korun,  zatímco 
když  kraj  přebíraly  po  ODS, 
tak  musely  používat  kontoko-
rent, aby  to zvládly. Pan Mgr. 
Frouz,  pokud  vím,  krajským 
zastupitelem  nikdy  nebyl. 
Zřejmě v článku uplatnil infor-
maci, kterou se někde u svých 
stranických  kolegů  dozvěděl. 
Informace  je  však nepravdivá. 
Když ODS po dvou volebních 
obdobích  odešla  do  opozice 
po  krajských  volbách  v  roce 
2008, kraj měl na svých účtech 
k  použití  dokonce  1  miliardu 
652 milionů Kč a žádný úvěr. 
Poté  nastoupila  ČSSD  s  pod-
porou KSČM a na konci  roku 
2012  se  rezervy  o  1  miliardu 
ztenčily  a  kraj  začal  využívat 
takzvaný kontokorent. Na kon-
ci  roku  2013,  tedy  v  období 

zcela  oficiální  vlády  ČSSD  + 
KSČM, byly peněžní prostřed-
ky kraje již pouze ve výši 387 
mil. Kč. Nový hejtman Václav 
Šlajs  si  začal  uvědomovat,  že 
jde  skutečně do  tuhého a  situ-
ace  se později  zkonsolidovala. 
Významně k  tomu však napo-
mohl celkový ekonomický růst 
a  také  výrazné  zvýšení  podí-
lu  krajů  na  výnosech  z  DPH, 
což  Plzeňskému  kraji  přines-
lo  350  milionů  korun  navíc 
bez  přičinění  levicové  krajské 
vlády.  Bohužel  tato  změna 
se  týkala  pouze  krajů.  Plno-
hodnotné  navýšení  výnosů  na 
DPH  v  případě  obcí  současná 
vláda  ČSSD,  ANO  a  KDU- 
-ČSL odmítla a i nadále odmí-
tá.  Plzeňský  kraj  je  skutečně 
nezadluženým krajem. Velkou 
zásluhu na  tom má ekonomic-
ká  síla města Plzně  i  výhodné 
mezikrajské  rozdělení  daňo-
vých  výnosů,  které  prosadili 
před více než deseti lety právě 
představitelé  Plzeňského  kraje 
z řad ODS.

Ing. Vladislav Vilímec
  poslanec PS PČR

Dokončení ze str. 2
Říká  jim,  kdo  smí  užívat 

chodník nebo stezku pro chod-
ce.  A  tím  je  CHODEC!  Jiní 
účastníci provozu na pozem-
ních komunikacích než chod-
ci nesmějí chodníku nebo 
stezky pro chodce užívat!!!, 
pokud není v silničním zákoně 
stanoveno jinak. Jízdní kolo či 
moped lze po chodníku maxi-
málně vést, a to jen v případě, 
že  tím  nejsou  ohroženi  chod-
ci, totéž platí i pro koloběžky, 
které  jsou  z  hlediska  pravidel 
silničního  provozu  jízdním 
kolem. V opačném případě  je 
nutné  použít  pravé  krajnice 
nebo pravého okraje vozovky. 
Po chodníku smí jezdit jen 
děti do 10 let!

Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem vyzýváme 
cyklisty, kteří užívají chod-
ník pro jízdu na kole, aby 
dodržovali ustanovení silnič-

ního zákona a jízdní kolo po 
chodníku vedli. Stejné pra-
vidlo pro ně platí na přecho-
dech pro chodce.
Městská  policie  provádí 

v  rámci  služeb  kontroly  těch-
to účastníků silničního provo-
zu  a  jako  důkazní  prostředky 
využívá  i  městský  kamero-
vý  systém,  kde  jsou  přesně 
zaznamenány  přestupky  cyk-
listů  a  tyto  jsou  oznamovány 
k  vyřešení  na  správní  orgán. 
Neznamená  tedy,  že  pokud 
cyklista  strážníkovi  náhodou 
ujede,  že  nebude  za  své  pře-
stupky řešen. Na území našeho 
města jsou a budou prováděny 
preventivní  akce  zaměřené na 
bezohledné  cyklisty  ohrožu-
jící  chodce  jízdou  po  chodní-
cích a přechodech pro chodce, 
včetně cyklistů, kteří nejsou za 
snížené viditelnosti osvětleni.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů s činností

Adventy v DHP
Adventní  neděle  byly 

v  Domě  historie  Přešticka 
věnovány  mnoha  aktivitám, 
které  spojovalo  společné 
téma:  Vánoce.    Jednu  neděli 
bylo  možno  vidět    netradiční 
vánoční  paličkování  členek 
Klubu  paličkářek  z  Přeštic  či 
se  zapojit  do  řezbářské  dílny 
Václava Vintra. Další pak pat-
řila  třeba  nepečenému  vánoč-
nímu  cukroví  či  ukázkám 
výroby ozdob ze slámy, násle-
dující  byly  k  vidění  vánoční 
ozdoby  z  papíru.  Dvě  neděle 
patřily tvoření, jednou to bylo 
keramické  tvoření  s  Jarmilou 
Strakovou nebo drátenická díl-

na Ladislava Lokajíka či malo-
vání skašovského betlému. Na 
snímku  Jaroslava Němečková 
při výrobě vánočního cukroví.

 (šat)  

7. 1. SO: POCHOD NA 
STRAMCHYNI
Vlakem z Přeštic 9.29 do Švi-
hova (9.43). Zpět z Červeného 
Poříčí v 15.00 hod.
TRASA:  Pochod  na  Stram-
chyni.
Každý s sebou malovaný kamí-
nek a špekáček na opékání.
14. 1. SO: PO STOPÁCH 
ČESKÝCH KRÁLŮ
Vlakem  z  Přeštic  7.14  do 
Plzně  (7.46),  z Plzně  8.14 do 
Berouna  (9.29),  z  Berouna 
9.45 na Karlštejn (9.53). Zpět 
z  Berouna  14.25  (16.25)  do 
Plzně  (15.42,  17.42),  z  Plzně 
18.11 do Přeštic.
TRASA:  Karlštejn  –  Srbsko 
– Tetín – Beroun
(14 km vede V. Řežábek)
21. 1. SO: HORUŠANY 
– KLEJSKÝ LES

Odchod od nádraží ČD v 9.15. 
Zpět  vlak  do Plzně  15.14,  do 
Klatov 15.30 hod.
TRASA: Přeštice ČD – Lipky 
–  dvůr Horušany  – Horušany 
vyhlídka – Klejský les – Sko-
čice – Přeštice.
(15 km vede V. Čermák)
28. 1. SO: SUŠICE – ŽIŽ-
KŮV VRCH
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov  (9.11),  z  Klatov  9.20  do 
Sušice  (10.14).  Zpět  ze  Suši-
ce  15.45  do  Klatov  (16.36), 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA : Sušice ČD – Žižkův 
vrch – Záluží – Šumavská cha-
lupa – Sušice.
(12 km vede J. Nová)
Programová schůze se 
koná v klubovně hotelu 
Sport ve čtvrtek 26. led-
na 2017 v 17.00 hodin.

Akce školní družiny
Děti  ze  školní  družiny  ZŠ 

Josefa Hlávky Přeštice  strávi-
ly příjemné slunečné odpoled-
ne při soutěžní hře „Poznej své 
město,“  kterou  pro  ně  připra-
vili  zaměstnanci  Kulturního 
a komunitního centra Přeštice 
a Domu historie Přešticka.
Procházkou po našem měs-
tě  se zastavily na památných 
a kulturních místech jeho cen-
tra. V každém tom místě spl-
nily úkol a všechny odpovědi 

na závěr doplnily do závěreč-
né  tajenky.  Zakončení  sou-
těžní  hry  proběhlo  v  Domu 
historie  Přešticka  sladkou 
odměnou.
Hra se všem moc líbila, děti 

si  odnesly  nové  poznatky 
o svém městě.
Děkujeme paní Mgr. Míško-

vé a paní Bc. Valentové za pří-
jemné a poučné odpoledne.

Děti a vychovatelky ŠD
při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč
Předprodej 
na www.kzprestice.cz

 19. 1. 2017 
Sněhová královna 2
– volné pokračování
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč 
Předprodej
na www.kzprestice.cz 

 21. 1. 2017 
Cestovatelský festival
– 3. ročník
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč dospělí, 100 Kč 
senioři, děti do 15 let zdarma
Předprodej 
na www.kzprestice.cz

 22. 1. 2017 
Nedělní posezení
s dechovkou
Od 14.00 hodin do 19.00 hodin 
vám  zahraje  Doubravanka 
z jižních Čech.
Stolová úprava.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč

 28. 1. 2017 
Maškarní karneval
– MŠ Gagarinova
Celým  odpolednem  plným 
legrace,  soutěží,  tance  i  pře-
kvapení  Vás  provedou  prin-
cezna  Jaroslava  a  princ  Otík. 
Občerstvení zajištěno.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: děti zdarma, dospělí 
50 Kč

VU3V – letní semestr 2017
v Kulturním a komunitním centru v Přešticích
Hodina: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Termíny: 
 3. února 2017 pátek
 výjimečná prezenční přednáška 9. února 2017 ČTVRTEK
   – od 10.00 do 12.00 hod.
 17. února 2017 pátek
 3. března 2017 pátek
 17. března 2017 pátek
 31. března 2017 pátek
 21. dubna 2017 pátek (POZOR! Až 3 týdny po předchozí před-
nášce – z důvodu státního svátku Velký pátek)
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Text a foto Milan Janoch

SLEDUJTE 
www.kzprestice.cz

www.facebook.com/kzprestice

Mikulášská besídka
Předloni  jsme  měli  vánoční, 

tentokrát  jsme  se  rozhodli  pro 
mikulášskou. Bylo  sice už pár 
dní  po  Mikuláši,  ale  to  neva-
dilo,  alespoň  děti  věděly,  co 
je čeká. Sešli jsme se v malém 
sále KZ a než  jsme se usadili, 
už někdo ťukal. Přišel Mikuláš 
s  andělem  a  čertem.  Přestože 
měl metlu  i  pytel,  děti  z  něho 
strach neměly a střídaly se u té-
to trojice s básničkami a písnič-

kami. Každé za své vystoupení 
dostalo malý dáreček.
Pak  došlo  na  soutěže  a  hry 

prokládané  společným  zpí-
váním.  Čas  rychle  plynul 
a nastala chvíle, kdy jsme naše 
setkání  skončili,  ještě  nám 
nasněžily  bonbóny  a  pak  už 
jsme se loučili.
Děkujeme  touto  cestou  paní 

Míškové za zapůjčení prostor. 
                                       Jájina

SRP – strategický 
rozvojový plán
Vážení občané,
již  více  než  rok  se  v  širším 

týmu  zabýváme  přípravou 
strategického  rozvojového 
plánu.  Byť  tento  článek  není 
první  informací  o  SRP  na 
stránkách  PN,  pojmu  jej  jako 
seznamovací. Zdržím se „rafi-
novaných“ definicí a pokusím 
se  proces  i  jeho  cíl  popsat 
stručně  a  srozumitelně.  Jazy-
ka  analýz,  definic  a  abstrakcí 
si dost užijí  ti  z vás, které by 
SRP  zaujal  do  té míry,  že  by 
se rozhodli jej přečíst. Obecně 
slouží  strategické  dokumenty 
k  tomu,  abychom  se  na  sebe 
(město, firmu, stát…) podíva-
li  s  odstupem  a  sepsali  si,  co 
jsme  (co  umíme  a  co  neumí-
me)  a  čím  bychom  chtěli  být 
(v rámci možností, ale s odva-
hou). Rozebereme si do detai-
lů všechno, co má na náš stav 
vliv.  Tomu  se  říká  analytická 
část.  V  té  další,  strategické, 
si vytyčíme cíl  a  sepíšeme  si, 
co všechno, jak a kdy musíme 
udělat,  abychom  ho  dosáhli. 
Zde je obsažen také dlouhodo-
bý rozpočtový výhled. 
Tohle všechno  jsme  již udě-

lali. V této chvíli máme první 
verzi  návrhu  SRP,  ke  které 
se  vyjadřují  závislí  i  nezá-
vislí odborníci. Po případných 
úpravách,  do  konce  ledna, 
bude celý dokument zveřejněn 
na webu města. Bude zde pro-
stor několika týdnů až měsíců, 
v  jejichž  průběhu  bude  moci 
široká  veřejnost  klást  dopl-
ňující  dotazy,  případně  dávat 
k dokumentu podněty. Nechci 
zabředat  do  popisu  jednotli-
vostí,  není  zde  na  to  prostor. 
Dovolím  si  však  zmínit,  že 
jsme  k  přípravě  SRP  přistou-
pili poněkud netradičně. Stan-
dardní postup je, že ve veřejné 
soutěži vyhraje firma (agentu-
ra…),  která  se  takovými  stu-
diemi zabývá, a ta vám za pár 
stovek  tisíc  dodá  šanon,  kde 
je  to  všechno  napsáno.  Není 
to  samozřejmě  tak,  že  by  si 
zpracovatel  vstupní  informa-
ce  vymýšlel.  Výstupem  však 

bohužel bývá dokument, jež je 
brán jako nutné zlo a nikdo jej 
nemá  rád.  Vzhledem  k  tomu, 
že  SRP  opravdu  nutný  je, 
pokud  chceme  například  čer-
pat dotace, rozhodli jsme se jít 
trnitější, zhruba stejně náklad-
nou,  ale  zato  naší  společnou 
cestou. Výsledkem komunitní 
přípravy, na níž pracovalo přes 
70 lidí z Přeštic a okolí, bude 
valivý  strategický  plán.  Tedy 
nikoliv šanon, který se za pár 
let  vyhodí,  ale  systém  prá-
ce MěÚ,  jež  bude  pravidelně 
vyhodnocovat  průběžný  stav 
a ladit postup města s vnějšími 
okolnostmi.  Věříme,  že  takto 
zpracovaný  dokument  (sys-
tém,  plánování…)  bude  mít 
daleko  větší  dosah  a  dopad, 
nežli  sterilní  studie  od  cizích 
lidí.  Čím  širší  shody  dosáh-
neme  v  rámci  zastupitelstva, 
tím  spíše  se  se  SRPem  bude 
pracovat  bez  ohledu  na  aktu-
ální  obsazení  radnice.  Naše 
vize  zní:   „Přeštice – har-
monicky se rozvíjející 
centrum regionu jižní-
ho Plzeňska s aktivní 
občanskou společností“. 
Slýcháme námitky, že aby člo-
věk  sepsal  podobný  blábol, 
nemusí  o  Přešticích  ani  nic 
vědět.  A  když  se  na  to  heslo 
podívám, docela těmto námit-
kám  rozumím.  Dělali  jsme, 
co  jsme  mohli,  ale  při  nutné 
úrovni zobecnění se nevyhnu-
telně  dostává  na  obecné  až 
abstraktní  formulace.  Záležet 
bude  spíše  na  tom,  jak  s  tím 
budeme  pracovat.  Budete-li 
mít k čemukoliv ohledně SRP 
dotazy  či  připomínky,  nevá-
hejte se na mě obrátit.
Závěrem chci velmi poděko-

vat všem lidem, kteří se v rám-
ci  pracovních  skupin  zpraco-
váním podkladů SRP zabývali. 
Bez  jejich pomoci bychom  to 
nedokázali.
Děkuji za pozornost 

a přeji úspěšný a spoko-
jený rok 2017!

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

Soutěž o NEJ bramborový
salát roku 2016
má tyto výherkyně:
1. místo – slečny Tereza Kočková a Simona Nocarová (č. 15)
2. místo – paní Zuzana Jánská (č. 8)
3. místo – paní Miloslava Stojanovičová (č. 12)
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Mistr ve hře na hudební Hang Drums 
v čajovně Sedmé nebe
Dne  20.  listopadu  navští-

vil  naši  čajovnu  v  Přešticích 
skvělý  slovenský  muzikant 
a mistr na handpanové nástro-
je  Ďuro  H.  Jeho  hra,  hudba 
a  talent  nás  všechny naprosto 
uchvátily!  Během  koncertu 
se  vytvořila  skvělá  atmosféra 
s  nádhernou  energií,  všechny 
nás tyto vesmírné tóny a zvu-
ky  na  Hang  Drums  bubínky 
moc  bavily  a  úplně  pohltily 
a  spolu  ještě  s  Djembe  Afro 
bubny některé z nás nenecha-
ly  jen  tak  sedět  na  židli.  Po 
koncertě  se  při  popíjení  čaje 
ještě  konal  rozhovor  a  kratší 
workshop,  kde  si  mohli  pří-
tomní  posluchači  na  nástroje 
zahrát  i  sami. Byl  to  famózní 
večer, na který budeme dlouho 
vzpomínat! Děkujeme Ďurovi 

za super výkon a cédečka, kte-
rá všem posluchačům daroval 
zcela  zdarma,  i  všem,  kteří 
dorazili  a  nenechali  si  kon-
cert  ujít!  Ještě  připojuji  slova 
našeho  milého  hosta  po  kon-
certě: „Nečakal som, že napl-
ním do posledného miestečka 

vašu čajovňu a už vôbec som 
nečakal tak skvelé publikum...
Boli ste úžasný! ĎAKUJEM!!! 
Vo vašej čajovni Sedmé nebe 
som sa cítil ako v siedmom 
nebi!“  I  nás  těšilo  a  ze  srdce 
přejeme mnoho dalších hudeb-
ních úspěchů a zážitků.

Školní družina a muzikoterapie
v přeštické čajovně
V  listopadu  naši  čajovnu 

navštívila  také  školní  druži-
na  z  Řeneč.  Kromě  prohlíd-
ky  čajovny  jsme  pro  ni  při-
pravili  i  muzikoterapeutický 
workshop.  Děti  jsme  sezná-
mili  s  jednotlivými  nástroji, 
nejvíce  se  jim  líbila  vodní 
fontánka v tibetské míse. Poté 
si  mohly  hudební  nástroje, 
perkusy,  djembe  i  šamanské 
bubny  vyzkoušet  samy.  Kro-
mě  toho  se  s  paní  učitelkou 
začetly  do  moudrých  a  moti-
vačních  pohádek  z  naší  čítár-
ny  –  knihovničky,  pohrály  si 
v  dětské  herně  a  také  je  nad-
chla  meditační  místnost,  kam 
si samy bez pobízení usedly na 
meditační polštáře. Na otázku 
k čemu slouží meditační míst-
nost  odpověděly:  k  relaxaci, 
odpočinku  a  meditaci.  Když 
jsem se zeptala, jestli ví, co je 
to  meditace,  jeden  chlapeček 
se  přihlásil  a  okamžitě  odpo-
věděl:  „Já to vím, to je když 
si vyčistíte mysl...“ Byla  jsem 

mile překvapena, že  jsou zna-
lí  už  v  tak  nízkém  věku.  Pak 
jsme  si  společně  vyzkoušeli 
lotosový květ – meditační pozi-
ci  –  a  zazpívali  posvátné Óm. 
Pověděli  jsme  si  také  kdo  byl 
Budha  a  jeho  známý  příběh 
prince Siddhárty. Paní učitelka 
pak  pokračovala  a  seznámila 
děti  i  s  další  čínskou  filozofií 
feng šuej a působením energií. 
Hodně  jim napomáhaly  i  feng 
šuej  doplňky,  které  jsou  roz-
místěny u nás po celé čajovně. 

Samozřejmě nesměl chybět ani 
teplý  čaj,  který  si  mohly  děti 
vychutnat i přivonět si k němu. 
Bylo to moc příjemné odpoled-
ne,  pro  děti  velmi  inspirující 
a zpestřující. Zároveň mě  těší, 
že  už  i  v  některých  školách 
mají  děti  příležitost  rozšiřovat 
si  své  obzory  a  i  pedagogové 
jsou  otevřenější  těmto  v  pod-
statě  pradávným  technikám. 
I vám děkujeme za návštěvu!

Za čajovnu Sedmé nebe
Štěpánka Inka Lexová

Předvánoční zpívání
Rok se s rokem sešel a opět 
tady  byl  advent  a  Vánoce. 
Do  této doby neodmyslitelně 
patří  vystoupení  pěveckého 
sboru  Skaláček  přeštické  ZŠ 
Josefa Hlávky. Vyvrcholením 
je vždy velký koncert  v  aule 
školy, tentokráte pod názvem 
„Těšíme  se  na  Ježíška“. 
A jako minulé roky vystoupil 
i  soubor  Přeštické  flétničky. 
Sálem  tak  více  než  hodinu 
střídavě  v  podání  obou  sou-

borů  zněly  koledy  a  vánoční 
písničky, odměňované silným 
potleskem,  a  účinkujícím  se 
společně  podařilo  navodit 
v sále poklidnou předvánoční 
atmosféru. Letošním zpestře-
ním  bylo  několik  vystoupení 
žáků místní ZUŠ. Pro Skalá-
ček  to  nebyla  první  akce, 
začal  již  o  prvním  adventu 
vystoupením v Oplotě při roz-
svícení  vánočního  stromku. 
Následovalo několik koncertů 

pro spolužáky, Skaláček letos 
„otvíral“  svým  vystoupe-
ním  školní  vánoční  jarmark. 
Vše  zakončilo vystoupení na 
přeštickém  náměstí  v  rámci 
vánočních  trhů  a  celého kul-
turního  odpoledne,  aby  se 
na  závěr  členové  Skaláčku 
připojili  ke  každoročnímu, 
v  Přešticích  již  třináctému, 
„Zpívání koled s Českým roz-
hlasem“.             

            (šat)

Ukazují svůj pohled na svět
Odlehčení  od  dat,  letopočtů 

a  čísel    výstavy  „Přeštice  od 
první  písemné  zmínky  aneb 
Naše město v proměnách  sta-
letí“  nabízí  v  Domě  historie 
Přešticka  druhá  výstava  „Tři 
pohledy  do  zahrady“.  Celý 
prosinec svoje díla návštěvní-
kům představují tři výtvarnice, 
Marie  Němejcová,  Jana  Vac-
ková a Dagmar Fila.
A  protože  vlastní  tvorbu 

popíší  nejlépe  samy  autorky, 
dejme jim tedy slovo.
Marie  Němejcová  se  před-

stavuje  zajímavými  šperky: 
„Vždy mě nutkalo něco tvo-
řit. Po ukončení pěvecké čin-
nosti v jednom z plzeňských 
orchestrů jsem měla pocit, že 
potřebuji hojivou náplast. Pří-
telkyně mi ukázala směr a já 
zúročila své studium na střed-
ní umělecko-průmyslové škole 
v Turnově – obor zpracování 
kovu a kamene.“ (Nyní ve své 
tvorbě  používá  stříbro,  želez-
nobrodské  sklo  a  polodraho-
kamy,  dříve  dělala  i  kožené 
šperky.)
Dvě  své  „tváře“  nabízí 

Dagmar  Fila.  Cesty  s  foto- 

aparátem  popisuje  jednodu-
še:  „Moc ráda sama hlou-
bám a objevuji krásu kamko-
liv se podívám. Těší mě naše 
nádherná zahrada, okouzlu-
je mě hra světla a stínu, růst 
a uvadání, proměny. Zapo-
mínám pak smutnit nad svě-
tem, který mnohdy není ani 
trochu laskavý a harmonic-
ký.“ Druhou  část  její  výsta-
vy  tvoří  masky:  „Zachycu-
jí pomíjivou podobu tváře 
a zároveň symbolizují dušev-
ní podporu.“

Obrazy  a  knižní  ilustra-
ce  vystavuje  Jana  Vacková. 
„Umělecká tvorba je pro mě 
komunikací s lidmi, výpověď 
o mém vnitřním světě. Je to 
takový útěk do mého vlastního 
světa, který mě baví a sama se 
sebou se vůbec nenudím. Nej-
důležitější jsou pro mě detaily, 
které však objeví jen pozorný 
divák (a těch je bohužel stále 
méně), baví mě konfrontace 
s okolím, protože se vždy najde 
někdo, kdo vnímá svět obdobně 
jako já.“                           (šat)
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Přeštice po válce
K  politice  mezi  koncem  vál-
ky a komunistickým převratem 
v  únoru  1948  řekněme  jenom 
tolik:  Protikomunistická  opozi-
ce dokázala být po květnových 
volbách  1946,  které  i  u  nás 
vyhrála  KSČ,  vzácně  jednot-
ná,  uhájit  si  předsedu místního 
i  okresního  národního  výboru 
a  podržet  si  pozice  ve  vedení 
města  i  okresu.  Po  únoru  1948 
byli ovšem nekomunističtí poli-
tici v těchto pozicích nahrazeni 
komunistickými.

Československé  stavební  závo-
dy, do nichž byly  sloučeny zná-
rodněné  stavební  firmy,  začaly 
v roce 1949 s výstavbou továrny 
na výrobu stavebních prefabriká-
tů v Přešticích. O deset let pozdě-
ji byl založen samostatný národní 
podnik  Prefa  Přeštice,  pod  něž 
postupně  přecházely  závody 
a  provozy  Zbůch,  Chlumča-
ny,  Nýřany,  Kaznějov,  Cheb, 
Toužim,  Tršnice,  Horažďovice, 
Sušice, Veselí nad Lužnicí, Jílo-
vice a Horní Skrýchov. V samot-
ném závodě Přeštice se zpočátku 
vyráběly lehčí stavební dílce, od 
roku 1952 se přešlo na těžké dílce, 
včetně výroby kompletních byto-
vých  jader  i  s  elektroinstalací, 
dále silničních panelů, parovodů, 
sloupů,  čekáren  autobusů  apod. 
Z  významných  staveb  postave-
ných z výrobků Prefy  jmenujme 
sídliště Lochotín v Plzni, krema-
torium v Klatovech, palác kultury 
Praha nebo obvodový plášť před 
časem  zbořeného  domu  kultury 
v Plzni.
Krom  areálu  Prefy  se  podnik 

zasloužil o výstavbu tzv. modré-
ho  domu  (1981),  tehdy moderní 
víceúčelové  budovy  s  podniko-
vou  ubytovnou,  jídelnou,  admi-
nistrativní  částí  podnikového 
ředitelství,  výpočetním  středis-
kem  atd.,  ale  přispěl  například 
i  na  družstevní  výstavbu  rodin-
ných domků v ul. 5. května.

Tradici měl v Přešticích i cihlář-
ský průmysl. Stará cihelna dostala 
souputnici  v podobě nové  cihel-
ny, vystavěné v jejím sousedství 
v letech 1969-1972. Vyráběly se 
zde  lehčené  výrobky  a  okrasné 
plotovky. Stejně jako z Prefy z ní 
dnes již nezbyl ani kámen…

Zato  některé  maloprůmyslové 
podniky  fungují  dodnes.  Tesla 
Přeštice (č. p. 1095 v Mlýnské uli-
ci) existovala od roku 1969 jako 
závod Tesly Blatná, později Tes-
ly Lanškroun. Ve výrobě metalo-
xidových  odporů,  mikrovlnných 
prvků a reflexních světelných či-
del byla jedinou v republice,  jak 
uvádí městský kronikář.
Oděva  Přeštice  (Jungmannova 

307)  vznikla  v  roce  1950  jako 
provozovna pražského výrobního 
družstva Drutex. V roce 1952 se 
osamostatnila,  o  deset  let  poz-
ději  se  přejmenovala  na  Oděvu 
Přeštice. Šily se zde pracovní ale 
i civilní oděvy včetně dětských.
V  prostoru  bývalé  Bradovy 

cementárny  (Nepomucká  737) 
vznikla  za  války  truhlárna  na 
výrobu  hraček.  V  roce  1950 
převzal  pozemek  i  s  budovami 
okresní  průmyslový  kombinát 
v Přešticích a vznikl zde Okresní 
podnik místního průmyslu,  truh-
lárna 04 v Přešticích. Vyráběly se 
zde především ložnice.

V  1.  polovině  50.  let  20.  sto-
letí  Přeštice  odolávaly  založení 
družstevních  a  státních  organi-
zací  socialistické  zemědělské 
výroby. V té době vznikla pouze 
přeštická „estéeska“, neboli stroj-
ní  a  traktorová  stanice  u  silnice 
na Žerovice. V prostoru  bývalé-
ho panského dvora v Nepomucké 
ulici  působila  provozovna  Kraj-
ského výzkumného ústavu země-
dělského, přeměněná v roce 1955 
na Státní  statek Přeštice. Ten  se 
postupně rozrůstal o další provo-
zovny  v  bližším  i  vzdálenějším 
okolí (např. drůbežárna na Střížo-
vě, hospodářství v Blovicích, sta-
tek v Dobřanech, Stodu apod.).
Jednotné  zemědělské  družstvo 

v Přešticích vzniklo jako posled-
ní  na  okrese  v  srpnu  1957.  Své 
první  budovy mělo v prostorách 
bývalého  panského  dvora  na 

Pohořku  a  V  Brance  u  Sýkorů. 
Postupně  však  vybudovalo  nové 
zemědělské budovy: pro vepřový 
dobytek za tratí směrem na Skoči-
ce a drůbežárnu u cihelny. V roce 
1960  se  sloučila  JZD  Žerovice, 
Skočice, Dlouhá Louka, Lužany 
a  Přeštice  do  JZD  Budoucnost, 
přejmenovaného v  roce 1975 na 
JZD Velký říjen.

Zmíněná  provozovna Krajské-
ho výzkumného ústavu zeměděl-
ského v Přešticích dostala v roce 
1952  za  úkol  zahájit  šlechti-
telské  zušlechťování  přeštické-
ho  prasete  za  pomoci  dalších 
německých  a  anglických  ple-
men. Proces regenerace  trval až 
do roku 1963. V roce 1964 bylo 
přeštické  černostrakaté  prase 
uznáno  za  samostatné  plemeno, 
jehož  mezinárodní  zkratkou  je 
právě PC…

Ale  nejen  prasátky  prosluly 
Přeštice. Za starou cihelnou byla 
v  polovině  50.  let  zásluhou  kla-
tovského zahradníka Jana Franka 
založena Okrasná školka Komu-
nálních služeb. Na počátku 60. let 
dodával  tento  podnik  tisíce  růží 
denně  do  plzeňských  květinář-
ství, přeštické růže, keře a strom-
ky byly tehdy známy a vyhledá-
vány po celé republice.

Jak  známo,  existoval  plán  na 
asanaci  téměř  celé  historické 
zástavby Přeštic  a  její  nahrazení 
novostavbami. V celku se naštěstí 
nerealizoval,  ovšem  dílčí  plošná 
bourání  proběhla.  Nejviditelněj-
ší  je  asi  demolice  čtvrti  severně 
od  náměstí,  ohraničené  ulicemi 
Červenkovou,  Husovou,  Třídou 

1. máje a Rybovou, dnešní vnit-
roblok či Městský park. Zanikly 
zde tři bloky domů, včetně dvou 
ulic (Plzeňské a Karlovy) a býva-
lé  synagogy  a  židovské  fary 
v  Červenkově,  tehdy  Fučíkově 
ulici,  které  nahradily  paneláky 
a provizorní kotelna.
Z významnějších staveb tehdejší 

doby krom již jmenovaných prů-
myslových komplexů a modrého 
domu jmenujme budovu  lékárny 
(dnes knihovny) na místě zboře-
né restaurace U Kiliánků, budovu 
JZD na Pohořku,  obchodní  dům 
Perla  na místě  památného domu 
č. p. 112 na náměstí, budovu ředi-
telství Československých státních 
lesů na výpadovce na Plzeň, obě 
mateřské školy atd.

K  sjednocení  československé 
tělovýchovy došlo  i  v Přešticích 
v  roce  1948.  Vznikl  nejprve  TJ 
Sokol  Přeštice,  který  zahrnul 
bývalého Sokola, Orla, DTJ, SK 
Přeštice, Junáka a KČT. Od roku 
1953 se jednota přejmenovala na 
Dobrovolnou sportovní organiza-
ci Slavoj Přeštice a roku 1969 na 
Tělovýchovnou jednotu Přeštice. 
V roce 1978 měla 13 sportovních 
oddílů, z nichž nejznámější a nej-
úspěšnější byl a je oddíl národní 
házené,  který  se  od  počátku  70. 
let 20. století pohybuje v nejvyšší 
prvoligové soutěži. Hned v letech 
1972  až  1976  získali  házenká-
ři  muži  každý  rok  titul  mistrů 
ČSSR. Od 80. let hrají první ligu 
i házenkářky ženy.

Trocha politiky 1945-1948

Přeštičtí házenkáři.Vstup do areálu přeštické Prefy.

Zašlá sláva Prefy...

...a cihelny

...a další podniky

„Osvobození, jež přináší
dobrotivý stroj“

PC není jen osobní 
počítač...

Přeštické růže

Výstavba a boření

Sport
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Kalei
doskop 

   ak
cÍ

  2016

Leden – Cestovatelský festival

Leden – Ohňostroj

Únor – Masopust

Červen – BECKER CUP

Únor – Sportovec roku

Březen – Reprezentační ples

Duben – Manželský čtyřúhelník

Květen – Pálení čarodějnic

Květen – Přeštická desítka –  běh

Červenec – Dechparáda

Květen – Májové oslavy

Červenec – Neckyáda

Srpen – Letní kino

Září – Pivní slavnosti

Prosinec – Coca-Cola kamion

Prosinec – Otužilci

Prosinec – Zpívání koled
Červen – Dětský den

Září – Podzimní radovánky, Letní biatlon 

Říjen – Oslavy 790 let města 

Říjen – Den pro rodinu 

Říjen – Šaman Davin Ava

Listopad – Juniorfest

Listopad – Rozsvícení vánočního stromečku

Listopad – Juniorfest

Listopad – Věra Špinarová

Foto Milan Janoch
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Den s Aktiviosem
Ve středu 14. prosince 2016 

od  13.00  hodin  v  prostorách 
Kulturního  a  komunitního 
centra  Přeštice  pořádala  naše 
společnost  MAS  Aktivios, 
z.  s.  tradiční  setkání  v  době 
adventu „Den s Aktiviosem“. 
Hlavním tématem byly pokla-
dy našeho venkova – venkov-
ské expozice v našem regionu. 
A  tak  jsme  během  odpoled-
ních  hodin  nahlédli  do  zají-
mavých venkovských expozic 
na  jižním  Plzeňsku  a  Miro-
šovsku.  Někteří  návštěvníci 
byli překvapeni, jaké poklady 
se  nachází  v  blízkosti  jejich 
domovů  a  ani  o  nich  nemají 
tušení.  Pan  Jindřich  Pouska 
zaujal posluchače svým krás-
ným a poutavým vyprávěním 
o  své  životní  pouti  mlynáře 
a pozval nás do svého mlýna 
v  Mešně,  kde  celá  provozní 
část mlýna tvoří jednu velkou 
výstavní  expozici.  Pan  Pous-
ka je živým důkazem toho, že 
člověk  má  jít  za  svým  snem 
a pokud poctivě pracuje a dá 
do  toho  své  srdce,  pak  se 
nakonec vše podaří.
Pan  Martin  Lang,  vedoucí 

Muzea  Středních  Brd  Stra-
šice,  nás  pozval  do  přírodní 
i  chráněné  oblasti  Brdy  a  do 
nově  vzniklého  Centra  Cao-
línum v Nevřeni a ještě stačil 
představit  své  dvě  nové  kni-
hy  –  650  let  města  Mirošo-
va  a  Pohádky  z  mirošovské 
zahrádky.  Při  jeho  autogra-
miádě  byly  všechny  knihy 
během chvilky rozebrané.
Pan Michal Tejček  z Domu 

historie  Přešticka  vyprá-
věl  o  historii  města  Přeštice 
a  představil  nedávno  vyda-
nou  knihu  „Počátky  Přeštic 

– dějiny Přeštic I. díl (do roku 
1420)“,  kterou  si  návštěvníci 
mohli též zakoupit. No a nako-
nec nás pozvali Pavel Motej-
zík  z  Mikroregionu  Nepo-
mucko a pan Václav Kubernát 
z  MAS  Radbuza  do  expozic 
minizoo v Tojicích, do Nepo-
muku, kde jsou k vidění histo-
rická vozidla, dějiny zámečku 
a urbanistický vývoj města, na 
výstavu  zemědělské  techniky 
a do obrazové galerie Augus-
tina Němejce, do Kvíčovic na 
expozici věnovanou Štěpánce 
Haničincové, do Rochlova na 
zámek, kde je expozice věno-
vaná  bylinkám  a  kuchařské-
mu umění a mnoho dalších.
Pro všechny  to bylo myslím 

velmi  příjemné  a  inspirativní 
odpoledne  navíc  umocněné 
předvánoční atmosférou s vůní 
františka a vánočního cukroví. 
Den  s  Aktiviosem  se  vydařil 
ke  spokojenosti  všech  náv-
štěvníků. Již dnes se  těším na 
setkání  s  vámi  všemi  na Dnu 
s Aktiviosem 2017. Přeji vám 
všem  do  nového  roku  hlavně 
pevné  zdraví,  štěstí  a  lásku 
vašich bližních.

Za MAS Aktivios, z. s.
Hana Bouchnerová

vedoucí kanceláře

Učíme se v přírodě od přírody
Již  tradičně  ve  spolupráci 

s Mysliveckým spolkem Přeš-
tice a vedením města Přeštice 
pořádala škola Josefa Hlávky 
v  Přešticích  přírodopisnou 
vycházku do lesa.
Žáci  sedmého  ročníku  se 

sešli  před  školou  a  do  neda-
lekého  lesa  Střížov  je  odve-
zl  autobus,  zpět  jsme  se  již 
vraceli  po  svých.  Před  roz-
chodem  do  terénu  děti  i  uči-
tele přivítal pan Pavel Jelínek 
z MS Přeštice  a  řekl  několik 
slov  k  organizaci  vycházky. 
Pan starosta Mgr. Karel Naxe-
ra  a pan místostarosta Marek 
Krivda  se  pozdravili  s  žáky 
a popřáli dětem hezký zážitek 
při toulkách přírodou.
Děti  se  rozdělily  do  tří 
skupin  a  se  svými  prů-
vodci  se  vydaly  do  lesa. 
První  skupinu  vedl  pan  
Ing.  Bc.  Josef  Karhan,  dru-
hou pan Pavel Jelínek s dce-
rou  Adélou,  studentkou 
Střední odborné školy v Pla-
sích –  obor  veterinářství.  Já 
jsem vyrazila  se  třetí  skupi-
nou  a  průvodci  Ing.  Roma-
nem  Sýkorou  a  Ing.  Jindři-
chem Rykovským. V lese si 
děti vyzkoušely práci s lase-
rovým  výškoměrem,  prů-
měrkou změřily obvod  stro-
mu a po  získání  potřebných 
údajů  a  prací  s  tabulkami 
pro lesní hospodáře si mohly 
vypočítat  objem  měřeného 
stromu  i  cenu,  kterou  by  za 

jeho  prodej  utržily.  Jak  se 
liší  větvičky  smrku  a  jedle? 
Které funkce plní les? Znáte 
rozdíl  mezi  hajným  a  mys-
livcem?  To  je  jen  několik 
málo  dalších  otázek,  které 
na  děti  čekaly.  Soutěžilo 
se  o  drobné  ceny,  o  to  vět-
ší  byla  motivace  žáků.  Oba 
naši průvodci měli vše velmi 
pěkně připravené.
Na  vycházce  nechyběli  ani 
lovečtí  psi  –  Cassie  a  Jola. 
Děti  psy  mohly  i  vést.  Po 
procházce  lesem  se  všechny 
děti sešly u ohně. Tam na nás 

čekalo  překvapení  –  ukázka 
vábení  zvěře.  O  nezapome-
nutelný  zážitek  se  postaral 
pan  Jaroslav  Bláha.  Děku-
jeme.  Děti  přišel  pozdravit 
i  pan  senátor  Mgr.  Václav 
Chaloupek.
Na  závěr  si  všichni  opekli 
vuřty. O  oheň  se  starali  pan 
Jaroslav  Treml,  p.  Jaroslav 
Kříž  st.,  p.  Josef  Jelínek  
a  p.  Jaroslav  Strér.  Teplý 
a chutný čaj podávaly našim 
žákům  paní  Pavla  Jeslínko-
vá a paní Jaroslava Křížová. 
Děkujeme.

Jediné,  co  chybělo  byl  čer-
stvě  napadlý  sníh,  který  by 
dokreslil  tu  skvělou  zimní 
atmosféru.  Snad  se  obnovy, 
jak  čerstvě  napadlému  sněhu 
říkají myslivci, dočkáme příš-
tí rok.
Chtěla  bych  touto  cestou 

poděkovat vedení města Přešti-
ce za podporu této akce a Mys-
liveckému  spolku  Přeštice  za 
zájem o mladou generaci, která 
neztratila pouto k přírodě.

Mgr. Lenka Křížová
učitelka přírodopisu

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Pavel Motejzík

POSTCROSSING v naší škole

Na  základní  škole  Josefa 
Hlávky v Přešticích se od října 
letošního  roku  poprvé  otevřel 
nový  anglický  kroužek,  který 
připravuje žáky na mezinárod-
ní  zkoušku  KET  Cambridge. 
Pod  vedením  paní  učitelek 
Olgy Volfové Naxerové a Iva-
ny Vacíkové členové kroužku 
trénují rozhovory, čtou anglic-
ké texty, zkouší si testy a děla-
jí  spousty  dalších  zajímavých 
věcí.
Z  těch  nás  nejvíce  zauja-

ly  pohlednice  spojující  svět, 
tzv.  POSTCROSSING.  Ten-
to  projekt  umožňuje  propojit 
celý  svět  pomocí  opravdové 
pošty  tím,  že  si  po  registraci 
na  stránce  Postcrossing.com 

vyměňujete pohlednice s vylo-
sovanými  uživateli  z  celého 
světa.  Za  každou  odeslanou 
pohlednici  vám  jedna  přista-
ne  do  schránky.  Text  se  píše 
samozřejmě  v  anglickém 
jazyce.  Očekávání,  koho  si 
vylosujete,  jestli  vaše pohled-
nice doputuje určenému adre-
sátovi,  a  jestli  i  vy  dostanete 
nějakou,  je  velice  napínavé. 
Všechny nás to baví. I já sama 
jsem  odeslala  tři  pohlednice 
do Ruska, Německa a Ameri-
ky.  Dvě  pohlednice  ze  Sibiře 
a ze Slovinska jsem již dostala 
a nyní očekávám třetí.

Nicole Holcová, VII. C
Základní škola 

Josefa Hlávky Přeštice

Zimní i následující letní semestr VU3V 
se nesou v duchu historie
V zimním semestru školního 

roku  2016/2017  studovalo  ve 
střediscích  Nezdice  a  Přešti-
ce  celkem  27  studentů,  a  to 
témata Život a dílo Michelan-
gela Buonarrotiho v Nezdicích 
a  Dějiny  oděvní  kultury  III. 
v Přešticích.
Dějiny  odívání  nás  zaved-

ly  do  doby  ne  tak  vzdálené 
– do 20. století – do doby plné 
pohybu  a  proměn,  na  kterou 
reagovali samozřejmě i módní 
tvůrci. Byla to cesta velmi zají-
mavá  a  v mnohém  inspirativ-
ní. Poslední  přednášku  si  stu-
denti  opravdu  zpestřili,  když 
„zašátrali“  ve  svých  šatnících 
(či  v  krabicích  uložených  na 
půdě) a ve starých fotoalbech, 
a připravili v malém sále KKC 
tematickou  výstavku.  Musím 
říci, že je mi skoro líto, že jen 
po  dobu  oné  přednášky,  pro-
tože to opravdu stálo za vidění. 
Fotografie staré třicet, padesát, 
ale  i přes sto  let nás provedly 
módními  styly,  některé  vyvo-
laly  pobavený  úsměv  na  tvá-

řích,  jiné  nostalgii  v  našich 
myslích...  Některé  studentky 
přinesly  své  první  šaty,  které 
by udělaly parádu určitě i dnes, 
vždyť retro a vintage styl jsou 
velmi oblíbené. Paní Hochová 
dokonce  přinesla  ukázat  sve-
tříky,  šaty  i  doplňky  vlastní 
tvorby z 80. let minulého sto-
letí a jedna studentka v šatech 
z mládí přišla rovnou na před-
nášku. Bylo to tak milé a kou-
zelné přenést se zpátky do těch 
časů a já všem moc děkuji, že 
jsem mohla být při tom.

A co čeká stávající i nové (ano, můžete se stále ještě přihlásit) 
studenty v letním semestru 2017?

České dějiny a jejich souvislosti
(1. Češi a národ, 2. Společnost a křesťanství, 3. Velmoži, kníža-
ta, králové, 4. Stříbro a moc, 5. Český král a římský panovník,  
6. Krize motorem dějin:14. století a jeho problémy)
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Konzultační středisko Přeštice
Místo konání: Kulturní a komunitní centrum v Přešticích
Zahájení: 3. února 2017 (pátek) v 10.00 hod.

Konzultační středisko Nezdice
Místo konání: budova OÚ Nezdice
Zahájení: 6. února 2017 (pondělí) v 9.30 hod.
Cena za semestr: 500 Kč
Cena zahrnuje: 
– přednášku
– tištěné materiály k přednáškám
– kávu, čaj
Kontakt a bližší informace (a přihlášky):
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažerka, 
místní akční skupina MAS Aktivios, z. s.
Telefon 721 759 772, www.mas-aktivios.cz/VU3V
e-mail: info@mas-aktivios.cz

POZVÁNKA na přednášku
Dějiny oděvních doplňků 
a barevná typologie
9. února 2017 od 10.00 hod. v KKC Přeštice
(cca do 11.30 hod.)

Přednáší Ing. Petr Tylínek. Pan inženýr Petr Tylínek se his-
torií oděvů a s tím souvisejícími tématy zabývá po celý svůj 
profesní  život.  Po  studiích  pracoval  v  několika  pražských 
oděvních  salonech  a  navrhoval  pánskou  módu  v  Ústavu 
bytové a oděvní kultury, kde spojoval kreativitu ruční práce 
s dokonalostí konfekční výroby. V současné době vyučuje 
na Vyšší odborné škole oděvního návrhářství v Praze, exter-
ně na Technické univerzitě v Liberci. Je členem Akademie 
„Czech Grand Designu“,  která každoročně vybírá nejlepší 
tvůrce v oboru módy a grafického designu.

Studenti VU3V v Přešticích a Nezdicích zdarma, ostatní  
30 Kč. Z organizačních a kapacitních důvodů je nutno 
se přihlásit u Mgr. Martiny Hanzlíkové, tel. 721 759 772 
nebo e-mail: info@mas-aktivios.cz
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Na jarmarku byl nával
K  předvánočnímu  zastavení 

v Přešticích mnoha lidí, zvláš-
tě  rodičů, patří návštěva škol-
ního vánočního jarmarku. Děti 
z  jednotlivých  tříd  pod  vede-
ním učitelek již týdny předem 
vyráběly  nejrůznější  vánoční 
dekorace,  aby  na  jarmarku 
měly  co  prodávat.  Letos  celý 
jarmark  zahájil  pěvecký  sbor 
Skaláček  přeštické  ZŠ  Josefa 
Hlávky.  Pak  se  již  otevřely 
prodejní prostory.   Zájem byl 
obrovský. Uvnitř na chodbách 

nebylo  k  hnutí,  přestože  žáci 
nejvyšších  ročníků  tentokrá-
te  vyložily  své  zboží  venku 
v  atriu  školy.  A  pak  se  jen 
dětští  prodejci  snažili  upoutat 
pozornost  a  dobře  prodávat. 
Ozdoby, svícny, adventní věn-
ce i napečené perníky či další 
vánoční zboží šly doslova „na 
dračku“  a  mnohé  třídy  ještě 
před koncem oficiální prodej-
ní  doby  mohly  hlásit:  vypro-
dáno.

(šat)

Bohatá byla nabídka na všech prodejních stolech, každý náv-
štěvník školního jarmarku si určitě vybral nějakou drobnost.

ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy
a nástavba stávajícího objektu
Projektová dokumentace pro 

stavební  povolení  stavebních 
úprav  a  nástavby  šaten  v  ZŠ 
Rebcova  byla  projektantem 
Jiřím  Tomanem  vypracována 
v prosinci roku 2012, přičemž 
jako podklad sloužila jednodu-
chá studie Ing. Šteflíka, kterou 
si město objednalo již dříve.
Při práci na projektové doku-

mentaci  pro  provádění  stavby 
v  roce  2013 musel  projektant 
přepracovat  dispoziční  řešení 
a zapracovat umístění výtahu, 
aby  škola  na  Rebcově  ulici 
mohla fungovat bezbariérově.
Po  konzultaci  s  novým 

vedením  školy  a  požadavkem 
odděleného  vstupu  do  tělo-
cvičny a jejích šaten při jejich 
komerčním  využití  zpracoval 
projektant  v  roce  2014  další 
variantu  dispozice  a  podle  ní 
upravil  projektovou  doku-
mentaci  pro  provádění  stavby 
a  na  stavebním  úřadě  vyřídil 
změnu  stavebního  povolení. 
Projektantský  rozpočet  odha-
doval náklady stavby na deset 
milionů korun.
Projektová  dokumentace 

byla  v  roce  2014  připravena 
pro  vysoutěžení  zhotovite-
le  stavby  veřejnou  zakázkou 
podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách.
V  dotačních  programech 

evropských  fondů  se  neobje-
voval  titul  vhodný  pro  spolu-

financování,  ale  ministerstvo 
i  agentury  avizovaly  vypsání 
vhodné  výzvy  v  brzké  době. 
Proto  nebyla  stavba  zařazena 
do rozpočtu roku 2015 a čeka-
lo  se  na  vypsání  vhodného 
dotačního titulu.
V  říjnu  roku  2015  byla 

konečně vypsána výzva z Inte-
grovaného  regionálního  ope-
račního programu (IROP) pro 
stavbu  škol,  ale  její  podmín-
ky  neumožňovaly  naši  účast 
s nástavbou šaten.  (Podmínky 
povolovaly  pouze  spolufinan-
cování nově zřizovaných kme-
nových učeben.)
Město  zařadilo  akci  do  roz-

počtu  pro  rok  2016  a  hradi-
lo  ji  celou  z  rozpočtu  města. 
V roce 2016 proběhlo výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby 
podlimitní  veřejnou  zakázkou 
na  stavební  práce  zadanou 
v otevřeném řízení dle zákona  
č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách.
Dne  27.  dubna  2016  byla 

podepsaná  SOD  s  vítězem 
firmou  Mavilla  s.r.o.,  IČ: 
28465644  s  cenou  8  780  196 
korun  bez  DPH,  což  činí  
10  624  037,16  Kč  včetně 
DPH.
Staveniště  bylo  předáno  po 

ukončení školního roku.
Vícepráce
Vzhledem k tomu, že při rea-

lizaci  díla dle  smlouvy o dílo 

se  vyskytla  potřeba  provést 
dodatečné stavební práce, kte-
ré  nebyly  obsaženy  v  původ-
ním  vymezení  předmětu 
díla,  jejichž  potřeba  vznikla 
v  důsledku  okolností,  které 
objednatel  jednající  s  náleži-
tou péčí nemohl předvídat, při-
čemž  tyto  dodatečné  stavební 
práce byly nezbytné pro prove-
dení díla v původně ujednaném 
rozsahu,  a  vzhledem  k  tomu, 
že  tyto  dodatečné  stavební 
práce  nemohly  být  technicky 
nebo ekonomicky odděleny od 
díla, jak bylo smlouvou o dílo 
původně  vymezeno,  dohodly 
se  smluvní  strany,  že  rozši-
řují předmět díla o  tyto doda-
tečné  stavební  práce  v  ceně  
998 960,45 Kč bez DPH, což 
činí  1  208  742,14  Kč  včetně 
DPH (jedná  se např. o výmě-

nu  podloží  pod  základovou 
deskou šaten tak, že nevhodné 
podloží  bylo  nahrazeno  únos-
ným materiálem; dále o úpravu 
ležaté kanalizace pod základo-
vou deskou i vně školy, o úpra-
vu stávající střechy, o doplnění 
rozvodů počítačové sítě v celé 
budově školy, o venkovní úpra-
vy před novou přístavbou a dal-
ší drobnější úpravy).
Méněpráce (do  17.  10. 

2016,  dále  už  se  méněpráce 
neobjevily) činí 116 287,49 Kč 
bez DPH, což činí 140 707,86 
korun včetně DPH.
Celková  cena  stavby  činí  

9  662  868,96  Kč  bez  DPH, 
což je 11 692 071,44 Kč včet-
ně  DPH,  přičemž  DPH  činí  
2 029 202,48 Kč.

Ing. arch. Soňa Stunová
odd. rozvoje města

Den pro dětskou knihu
2016
V sobotu 10. prosince pozva-

la  městská  knihovna  k  ná-
vštěvě všechny  své příznivce, 
zejména  ty nejmladší. Konala 
se každoroční  akce pod zášti-
tou  SKIP  –  Den  pro  dětskou 
knihu a Den otevřených dveří. 
V úvodu jsme si poslechli pod 
vedením pana učitele Šimůnka 
příjemný  malý  koncert  žáků 
ZUŠ,  kteří  navodili  kouzel-
nou  předvánoční  atmosféru. 
Děkujeme!  Poté  následovalo 
vyhodnocení  a  ocenění  celo-
roční čtenářské soutěže „Lov-
ci  perel“.  Soutěž  ukončilo  44 
lovců  a  nasbíráno  bylo  cel-
kem  470  perel.  Nejúspěšnější 
byla  Doris  Balounová,  které 
se podařilo ulovit 69 perel. Po 
skončení  slavnostnější  části 
dne se všichni rozešli za svými 
zájmy. Kdo chtěl, využil mož-
nosti prohlédnout si knihovnu, 
pohrát  si  v  dětském  koutku, 
vrátit  nebo  půjčit  si  knihy, 
v  dětském  oddělení  se  zadar-
mo zaregistrovat, něco si pře-

číst  nebo  si  jen  tak  popovídat, 
zahrát  si  nějakou  deskovou 
hru, občerstvit se. Dále si mohl 
každý dle  libosti něco vytvořit 
a hotový výrobek odnést domů. 
V  dětském  oddělení  děti  pod 
vedením paní Mlynaříkové háč-
kovaly krásné vánoční ozdoby, 
zkoušely  Kusudamu  –  japon-
ské  skládání  papírových  kvě-
tů,  tvořily  záložky  malováním 
s  pěnou na  holení. V oddělení 
pro  dospělé  čtenáře  již  tradič-
ně  probíhalo  oblíbené  zdobení 
vánočních  perníčků  a  svícnů 
s paní Hořkou a tvoření obráz-
ků barevnými písky pod vede-
ním  paní  Wolfové.  Nejšikov-
nější zkusili dokonce i složitější 
ornamenty. Zábavné odpoledne 
uteklo  jako  voda.  A  opět  se 
těšíme  na  předvánoční  setkání 
zase  napřesrok.  Vše  nejlepší 
v novém roce 2017 přeje všem 
svým  čtenářům  kolektiv měst-
ské knihovny v Přešticích.

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

Úspěch mladých výtvarníků 
v mezinárodní soutěži
Dalšího  významného  úspě-

chu dosáhly naše žačky výtvar-
ného oboru ZUŠ Přeštice pod 
vedením  paní  Jany  Boškové. 
Žákyně  Anežka  Tejčková 
a  Zuzana Burianová  obdržely 
ceny  ve  41.  ročníku  Meziná-
rodní dětské výtvarné soutěže 
„13. listopad“, která se konala 
v Makedonii. Ocenění převza-

li  zástupci  našeho  velvysla-
nectví, kteří  jej pak zaslali na 
naši  školu.  Oběma  oceněným 
děvčatům  srdečně  gratuluji 
a děkuji  jim i  jejich vyučující 
za  skvělou  reprezentaci  naší 
školy, města  Přeštice  i  České 
republiky.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ

Školní kolo recitační
soutěže
Dne  30.  listopadu  2016  se 

konalo  školní  kolo  recitační 
soutěže žáků 1. stupně Základ-
ní školy Josefa Hlávky Přešti-
ce.  Do  školního  kola  postou-
pili vždy tři nejlepší recitátoři 
z každé třídy druhého až páté-
ho  ročníku.  Žáci  a  žákyně 
přednášeli  vhodně  zvolené 
básně i umělecké texty. Z nej-
lepších recitátorů mladší kate-
gorie  postupují  do  okresního 
kola v Blovicích Václav Strejc 
(III. B) a Adam Král  (III. A). 

Ve  starší  kategorii  budou 
reprezentovat  naši  školu Filip 
Hajšman  (V.  B)  a  Vojtěch 
Moulis  (V.  B).  Soutěž  pro-
bíhala  v  příjemné  atmosféře, 
všichni  soutěžící  předvedli 
opravdu  mimořádné  výkony 
a  zaslouženě  obdrželi  velikou 
pochvalu. Našim  reprezentan-
tům  držíme  palce  a  přejeme 
hodně  úspěchů  v  okresním 
kole.

Mgr. D. Mrskošová
ZŠ J. Hlávky Přeštice

V ý s l e d k o v á   l i s t i n a :

2. ročník:
 1. místo: 
  Mirka Zahradníková II. B
 2. místo:
  Damien Zeleník II. C
 3. místo: 
  Adriana Šlehoferová II. B

3. ročník:
 1. místo: 
  Václav Strejc III. B
 2. místo:
  Adam Král III. A
 3. místo:
  Markéta Turčinová III. A

4. ročník:
 1. místo: 
  Anna Hohlbergerová IV. A
 2. místo: 
  Štěpán Malík IV. C
 3. místo: 
  Nikol Pechanová IV. D

5. ročník:
 1. místo: 
  Filip Hajšman V. B
 2. místo:
  Vojtěch Moulis V. B
 3. místo: 
  Idriz Bajraktari V. A



Můj tip: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
Můžete se ptát
 zastupitelů... 

Neváhejte a posílejte otázky.

Dotazy zasílejte na adresu: 
miskova@prestice-mesto.cz 

nebo poštou na KKC Přeštice
Masarykovo nám. 311

334 01 Přeštice
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Vítězství mladších žaček
na Mikulášském turnaji
V  sobotu  26.  11.  2016  se 

v  hale Sokola Ejpovice  usku-
tečnil Mikulášský turnaj mlad-
ších  žaček  v  národní  házené 
za  účasti  družstev  z  plzeňské 
oblasti,  dále  středočeským 
družstvem ze Staré Huti a nej-
úspěšnějším  družstvem  seve-
ročeské  oblasti,  kolektivem 
ze  Žatce.  Mezi  osmi  zúčast-
něnými  celky  si  nejlépe  ved-
la  přeštická  děvčata,  která  ve 
všech sedmi utkáních zvítězila 
a  potvrdila  tak  roli  vedoucí-
ho  družstva  západních  Čech. 
I když jednotlivá utkání trvala 
pouze  15  minut,  přesto  skó-
re  Přeštic  bylo  obdivuhodné: 
87:22.

Pořadí turnaje: 
1. Přeštice, 2. Žatec,  3. Ty-

mákov A, 4. Stará Huť, 5. Ný-
řany,  6. Blovice,  7. Tymákov 
B, 8. Plzeň-Újezd

Sestava družstva Přeštic:
Sýkorová L. – Strejcová O., 

Strejcová  V.,  Romová  E., 
Němečková N. – Kováříková K., 
Kováříková  P.,  Peklová  S., 
Živná M., Buberlová A.

Hodnocení trenéra Karla 
Tuška: „I když by měla být 
po podzimní části mistrovské 
soutěže alespoň krátká pauza, 
pokračujeme v přípravě dále 
a na turnaj jsme se přihlásili 
v podstatě pro zpestření. Navíc 
jsme využili možnosti konfron-
tace i s předními družstvy jiných 
oblastí, na které můžeme v jar-
ní nadstavbové soutěži narazit. 
Protože v současnosti trénuje-
me jen pohybové a silové prvky, 
u děvčat se plně projevil hlad 
po míči. Byl jsem překvapen 
na tuto dobu přípravy i poměr-
ně solidní hrou. Tak suverénní 
vítězství jsem nečekal.“

Turnaj starších žáků 
v Ejpovicích
Starší  žáci  TJ  Přeštice  se 

zúčastnili  3.  prosince  2016 
Mikulášského  turnaje  národní 
házené  v  Ejpovicích  za  účasti 
šesti  družstev.  Hrálo  se  systé-
mem každý s každým 1x20 min. 
Turnaj byl poměrně vyrovnaný 
a měl dobrou úroveň.

Výsledky Přeštic:
- Litice 6:10, - Ejpovice 8:12, 
- Litohlavy 8:6, - Plzeň-Újezd 
9:9, - Všenice 9:8

Sestava Přeštic:
Štycha  K.  –  Buberle  D., 

Košař M.,  Schreiber D., Hurt 
F.  –  Janoch  M.  (6  branek), 
Štengl  Jiří  (7), Bořík V.  (13), 
Šilingr  R.  (5),  Řezníček  M. 
(8), Wohlmut F. (1).
Trenér: Cibulka L.
Pořadí turnaje:
1. Plzeň-Újezd 7 b., 2. Ejpo-

vice 7 b., 3. Litice 7 b., 4. TJ 
Přeštice 5 b., 5. Všenice 2 b., 
6. Litohlavy 2 b.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

NOVĚ OTEVRENO

SLOVO STAROSTY

Dokončení ze str. 1
V  Žerovicích  byl  také  zho-

toven  nový  povrch  v  ulici 
V Bráně. Opodál v parčíku na 
návsi bylo umístěno nové a dle 
mého názoru velmi zdařilé dět-
ské  hřiště. Nový  přeštický  cíl 
pro návštěvu s dětmi nabízí též 
parčík na začátku ulice Luční 
u výpadovky na Dolní Lukavi-
ci. Lepší podmínky byly vytvo-
řeny  také  pro  zvířecí  nale-
zence  v  naší  záchytné  stanici 
V Háječku. V průběhu celého 
roku jsme i nadále pokračovali 
v  rozšiřování městské optické 
sítě,  která  kromě  distribuce 
možnosti připojení k internetu 
přináší  i příležitosti k rozšiřo-
vání  městského  kamerového 
dohledového  systému  a  tím 
i zvyšování bezpečnosti našich 
občanů.
Nemohu  opomenout  i  dal-

ší  skutečnosti,  které  nejsou 
fyzické  povahy,  mají  však 
pro naše město velký význam. 
V roce 2016 a částečně i v roce 
2017  probíhá  významná  pod-
pora  města  TJ  Přeštice,  která 
s naší spoluúčastí a prostředky 
z dotačního titulu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy připravuje  fotbalový stadi-
on pro pořádání ME hráček do 

17 let. To by zde mělo proběh-
nout  2.,  5.  a  8.  května  2017. 
Další  obtížně  uchopitelnou 
záležitostí je i významný krok 
k ukončení soudních sporů se 
společností  Area  group  s.r.o., 
který  ukončí  dlouhotrvající 
diskuzi  o  možných  škodách 
pro město.
Doufám,  že  jsem  vás  snad 

svým  výčtem  akcí  loňského 
roku příliš nevyčerpal. I v tom-
to  roce budeme v našich  sna-
hách o zvelebení města i  jeho 
částí  pokračovat.  Intenzivně 
pracujeme na přípravě dalších 
projektů,  s  nimiž  vás  sezná-
míme  při  nadcházejících  pří-
ležitostech. A bude mezi nimi 
třeba i krytý bazén☺.
Na  závěr  bych  vám  všem 

chtěl  za  celé  vedení  města 
poděkovat za vstřícnost a spo-
lupráci při řešení problémů, za 
inspiraci a kreativitu, kterou si 
bohudík  nenecháváte  jen  pro 
sebe, a za společné úsilí a prá-
ci vykonávanou pro naše měs-
to a jeho občany.
Přeji vám také v roce 

2017 mnoho zdraví 
a úspěchů při veškerém 
vašem konání.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

Soutěž o nej balkony, terasy a zahrady  
rok 2016

Vyhlášení soutěže 
o „Nej akci roku 2016“

Na str. 8 v tomto čísle Přeštických novin přinášíme 
výčet různých akcí za rok 2016.

Pokusíte vybrat Nej akci za rok 2016? 
Pokud ta vaše mezi nimi přesto chybí, 

neváhejte ji do soutěže zařadit.
Na e-mail miskova@prestice-mesto.cz nebo na anketní lístek, 

který lze odevzdat v Turistickém informačním centru 
zašlete do 20. 1. 2017 svůj tip. 

ANKETNÍ LÍSTEK
 „Nej akcE roku 2016“

Jméno: Adresa:

......................................................... .........................................................

.........................................................

Ivana Kohoutová, Přeštice Andrea Fleisigová, Střížov

Alena Součková, Vodokrty

Irena Babková, Předenice

Marie Hochová, Přeštice 

Miroslav Havránek, Přeštice Radka Boudová, Přeštice
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Jan Pergler vítězem
Velké kunratické
Velká  kunratická  je  jeden 

z  nejstarších  běžeckých  přes-
polních  závodů  v  Čechách, 
který se běhá vždy druhou lis-
topadovou  neděli  v  Kunratic-
kém lese v Praze. I přes ome-
zení z důvodu ochrany přírody 
se  ho  každoročně  účastní  na 
tisíce  běžců  v mnoha  katego-
riích.
V  roce  2016  se  běžel  již 

83.  ročník  a  velkého  úspěchu 
v  něm  dosáhl  člen  Školního 
atletického klubu Přeštice  Jan 
Pergler,  který  zvítězil  v  kate-
gorii  mladšího  žactva  s  více 
než 200 účastníky. Jeho mladší 

bratr Michal Pergler se v téže 
kategorii  umístil  na  pěkném  
21. místě.

Velký úspěch ŠAK Přeštice v Běžeckém
poháru mládeže Plzeňského kraje
V  loňském  roce  se  uskuteč-

nil  sedmý  ročník  Běžeckého 
poháru  mládeže  Plzeňského 
kraje.  Tato  celoroční  sou-
těž,  organizovaná  Plzeňským 
krajským  atletickým  sva-
zem,  obsahovala  osm  závodů 
na  území  Plzeňského  kraje, 
konkrétně  v  Tachově,  Bělé 
nad  Radbuzou,  na  Babylonu, 
v Klatovech  a  dvakrát  v  kro-
sovém  areálu  u  Střelských 
Hoštic.  Dva  závody  se  také 
uskutečnily  v  Plzni.  Celkem 
osmi  závodů  se  od  března  do 
října  zúčastnilo  přes  1300 
mladých  závodníků.  Školní 
atletický  klub  Přeštice  pod 
vedením  trenéra  Mgr.  Čeňka 
Smetany  ovládl  celou  soutěž 
a  poprvé  v  historii  zvítězil 
jako oddíl. Naši běžci porazili 
všechny  velké  atletické  oddí-
ly  v  kraji  včetně  Plzně,  Stří-
bra,  Klatov...  V  jednotlivých 
kategoriích  získali  přeštičtí 
běžci šest pohárů – 4x 1. mís- 

to:  Michal  Pergler  (starší  pří-
pravka),  Kateřina  Burianová 
(mladší  žačky),  Jan  Pergler 
(mladší žáci) a Kateřina Křen-
ková (starší žačky), 1x 2. místo: 
Ondřej Havíř (starší přípravka) 
a 1x 3. místo: Tereza Burlová 
(starší  přípravka).  Vyhláše-

ní  nejlepších  mladých  atletů 
Běžeckého  poháru  mládeže 
Plzeňského kraje a předání cen 
proběhlo  na  slavnostním  gala-
večeru pořádaném na plzeňské 
radnici  2.  prosince.  Běžecký 
pohár mládeže Plzeňského kra-
je se stal pevnou součástí termí-

nového kalendáře dětí v jarním 
a podzimním období. Vyplňuje 
tak období mezi letními závody 
na  dráze  a  zimními  halovými 
závody.  V  příštím  roce  se  tak 
mladí běžci mohou těšit na dal-
ší, již osmý ročník poháru.

(red)

Poslední předvánoční trénink byl pro děti z přípravky národní házené trochu neobvyklý. Část tréninkové jednotky patřila 
sportu, rozběhání a hrám. Pak „skončila sranda“ a do tělocvičny vběhli čerti a důstojně vkráčel Mikuláš s andělem. A protože 
alespoň trochu zlobilo každé z dětí, muselo se „vykoupit“. A když byl Mikuláš na sportovním tréninku, tak děti dělaly dřepy, kliky 
či předváděly práci s míčem, slibovaly, jak budou na trénincích hodné a pilné. Odměnou jim byly sladkosti a na závěr nechyběla 
ani společná fotografie.                                                                                                                                                             (šat)

TJ Přeštice děkuje 
za spolupráci v roce 2016 
Plzeňskému kraji, 
Magistrátu města Plzně, 
městu Přeštice, 
KKC Přeštice, 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice,
všem sponzorům 
a dárcům.

2017

Hodně zdraví 
a sportovních úspěchů 
v roce 2017!

za TJ Přeštice
výkonný výbor


