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Přeštické noviny změní tvář
Všechna média se mění a ani Přeštické noviny 

nechtějí zůstat pozadu. Naštěstí neměníme ani 
vlastníka, což jste vy, obyvatelé města, kteří tu 
platíte daně a neměníme ani vydavatele. Tím stá-
le zůstává KKC Přeštice. Máme v úmyslu změ-
nit vzhled a částečně také rubriky. Příští rok totiž 
oslavíme 20. výročí vydávání Přeštických novin 
a to už si vylepšení zaslouží. V tomto vydání 
chybí Slovo starosty, ale to je výjimka. Se sta-
rostou vám nabízíme dlouhý rozhovor a tak je 
pravidelná rubrika tentokrát zbytečná. Uvnitř 
listu najdete novou rubriku pracovně nazvanou 
Dotazy na zastupitele. V té budeme pravidel-
ně pokládat stejnou otázku všem zastupitelům, 

abyste měli možnost poznat jejich názory. O dal-
ších drobných změnách v obsahu vás budeme 
průběžně informovat.  Nejvíce nápadná bude 
změna vzhledu – takzvaný layout novin. Změ-
níme počet sloupců, tak je to obvyklé u deníků. 
Tím pádem se změní i velikost fotografií a upra-
víme i titulky.  Jde o to, aby noviny byly přehled-
nější a čtivější. Jistou proměnou projdou noviny 
i po grafické stránce. Zkrátka chceme, aby byly 
modernější. Cena Přeštických novin ale zůstane 
stejná. Děkujeme za důvěru a přízeň a těšíme se 
na vaše reakce. 

Mgr. Martina Míšková
redakce Přeštických novin

Noví zastupitelé města Přeštice

Slavnostní akce 
na zámku v Lužanech

Dne 16. 11. 2014 na zámku Josefa Hlávky 
v Lužanech převzal starosta města Přeštice 
Mgr. Karel Naxera trvalý legát dle poslední 
vůle Josefa Hlávky ve výši 100 000 Kč. Uve-
dená částka bude využita ve prospěch školství 
a kultury. Tradiční akci, kterou v rámci oslav 
státního svátku 17. listopadu pořádá správní 
rada Nadání Hlávkových, předcházelo položení 
kytic u hrobky Josefa Hlávky na přeštickém 
hřbitově.                                                     (red)  

Blíží se Vánoce

Jako každoročně tak i letos bude v období 
adventu až do Tří králů vystaven v Příchovicích 
betlém Jiřiny Andrlíkové. Letos v betlému při-
byly nové figurky čtyř draček peří.

Ing. Jiří Běl

Město Přeštice zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo 
města Přeštice
dne 15. 12. 2014 od 18.00 hodin

ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí.

Nejsem čert, ale Mikuláš
K rozhovoru jsem si vybral kancelář starosty. V neděli odpoledne je úřad prázdný, mobilní 

telefon zazvonil starostovi jenom třikrát. Kancelář je kupodivu dost strohá, jen málo zabyd-
lená. Tady začal slídící skandál, který „proslavil“ Přeštice po celé republice. Karel Naxera 
odpovídal pomalu, ale bez zaváhání. Působí, že má všechno promyšlené.

Tady se už slídit nebude
Kde byly kamery, i tady ve vaší kanceláři?
Kromě jiných místností to bylo i tady.
To je velmi strohá přehledná místnost, kde 

to tu mohlo být?
V jedné z těch polic, nad stolem s výhledem 

na celou kancelář.
Kancelář je skoro prázdná, u zdi naproti 

oknu stojí jediná skříň, veliký obraz Přeštic na 
další zdi, váš stůl, jinak nic. Čekal jsem, že to 
bude zabydlenější.

Takhle mi to vyhovuje.

Nevidím tady viset Miloše Zemana.
Nezjišťoval jsem, jestli je to povinnost. 

Nemám v plánu sem nic věšet.
Tady zasedá rada města, u tohohle oválného 

stolu?
 Ano. To je oválná pracovna starosty.
Teď už tady žádné „špiclovací“ zařízení není?
Pokud víme, tak ne, ale chceme si to ještě 

nechat prověřit.
Vy jste to sám prohlížel? 
Ano.

Pokračování na str. 10

Horní řada: Ing. Petr Walta, Dušan Rada, Mgr. Antonín Kmoch, Jaroslav Majer, Josef Falout, 
MUDr. Richard Hájek. Spodní řada: Ing. Jiří Lucák, MUDr. Ivana Froňková, Marek Krivda,  
Mgr. Karel Naxera, Jana Tykvartová, Mgr. Petr Fornouz. Na snímku z pracovních důvodů chybějí 
Jiří Hlavín, Mgr.Vladimír Frouz a doc. Jan Horejc.

A zveme všechny p espolní,
protože zlaté prasátko uvidí jen v P ešticích.

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
1. 1. 2015 od 18.00 hodin

Masarykovo náměstí

Foto Libor Kaufner
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc říjen 2014  725 726 549

Prodej stavebního pozemku
Nabízím exkluzivní pozemek v klidné již
zastavěné části města Nepomuk na rohu ulic 
Třebčícké a Školní, která je na konci slepá,
tedy neprůjezdná. Na oploceném pozemku se
nachází vlastní studna, chata, vzrostlé stromy,
které zajišťují naprosté soukromí a klid, k dispozici
jsou veškeré sítě. Pozemek je vhodný k okamžité 
stavbě RD. Veškeré dotazy a prohlídku na 
tel. 602 182 805 – majitel, vip.sona@seznam.cz

• na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 278 událostí
• zjištěni 3 pachatelé trestného činu – poško-
zování cizí věci, porušování domovní svobody 
a výtržnictví – předáni Policii ČR 
•  zjištěno 6 správních deliktů a 97 přestupků: 
v dopravě – 33, rychlost – 20 (16 bodovaných), 
veřejný pořádek – 44 (5x proti majetku – krá-
deže, 11x znečišťování veřejného prostranství, 
9x porušování nočního klidu, 4x proti občan-
skému soužití, 2x buzení veřejného pohoršení, 
3x odkládání odpadků mimo vyhrazená místa, 
porušení OZVM – 2x volný pohyb psů a 8x 
požívání alkoholu na veřejnosti)
• proveden 1 výjezd na potulující se zvířata, 
odchycen 1 pes – foto na internetu: http://www.
prestice-mesto.cz/samosprava/informace-z-
radnice/ztraty-a-nalezy
• 4x doručení písemností, které nebylo možno 
jiným způsobem doručit
• 5x výjezd na žádost Policie ČR
• 2x provedena ve večerních hodinách kontrola 
barů, heren a restaurací zda není podáván alko-
hol osobám do 18 let a zda jim není umožněna 
hra na výherních hracích přístrojích
• 9x měření rychlosti, nejvyšší naměřená rych-
lost 75 km/h – Přeštice-Zastávka, 74 km/h 
– Skočice   
• koncem měsíce byl zvýšen dohled v prostoru 
hřbitova v souvislosti s Památkou zesnulých
• 3x výjezdy na oznámení občanů na špatné par-
kování a 4x na znečištění komunikací
• na území města bylo zjištěno: vyvrácená dopr. 
značka na Havlíčkově nám., 2x zelení překry-
tá dopr. značka v ul. Javořického a K Cihelně, 
poškozený kryt sloupu veřejného osvětlení na 
Masarykově nám. a víko kanálu v ul. Poděbra-
dova – vše předáno MěÚ, únik oleje z dodávko-
vého vozu v ul. Hlávkova, 2x pytle s odpadem 
v ul. K Cihelně a autovrak v ul. Gagarinova – 
odstraněno zjištěnými majiteli, řešeno na místě; 
nalezeno: klíče na Masarykově nám. – předáno 
na MěÚ, jízdní kolo v ul. Husova pocházející 

z trestné činnosti – předáno policii, peněžen-
ka s doklady – předáno majitelce, injekční 
stříkačka v ul. Husova – zlikvidována lékaři, 
kadáver divokého prasete mezi obcemi Přeštice 
a H. Lukavice a lišky v ul. Nepomucká – vše 
předáno mysliveckému sdružení; poskytnuta 
pomoc občanům: dne 1. 10. v 12.50 h zjištěno 
nezajištěné vozidlo v ul. Husova – vyrozuměn 
provozovatel, dne 11. 10. ve 4.09 h muži, leží-
címu v podnapilém stavu u Spolkového domu 
– usměrněn do místa bydliště, asistence MP 
jako nezúčastněné osoby: sociálnímu odboru 
při návštěvách svěřených agresivních osob, 
usměrňování dopravy: 2x výpomoc policii při 
dopravních nehodách na Masarykově nám. 
a mezi obcemi Přeštice a H. Lukavice  
• zabezpečení akcí města: dne 1. 10. před-
náška pro seniory – Život bez dluhů – spo-
lečně s exekutorským úřadem v KKC, dne  
3. a 31. 10. prodloužené taneční a dne  
24. 10. koncert ZUŠ v sokolovně, ve dnech  
10. a 11. 10. volby do zastupitelstva, ve dnech 
15. a 16. 10. Dny zdraví pořádané pro MŠ a ZŠ 
v Městském parku a na zákl. školách, dále 
akce na Masarykově nám. dne 11. 10. Přeštic-
ký kanec a dne 28. 10. uctění památky při pří-
ležitosti vzniku samostatného čs. státu
• 8x výjezd na narušení veřejného pořádku: 
Dne 5. a 11. 10. v nočních hod. na rušení noč-
ního klidu u Přeštické Stodoly – nepotvrzeno, 
na místě se žádné osoby nenacházely. Dne  
6. a 29. 10. ve večerních hod. v Městském par-
ku na mladíky popíjející alkohol. nápoje a na 
mládež konající nepořádek na hřišti – řešeno 
v blokovém řízení. Dne 10. 10. ve 14.34 h na 
tři místní mladíky, požívající alkohol. nápo-
je u večerky v ul. Husova – na místě řešeno 
v blokovém řízení. Dne 8. a 12. 10. ve večer-
ních a nočních hod. na ženu a muže napadající 
slovně obsluhu v herně Bonver – předáni na 
místě policii. Dne 24. 10. v 17.59 h na hlučící 
nájemníky bytovky v ul. Husova – vyřešeno na 
místě 

• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: poškození fasády domu v ul. Hlávkova, 
rozbití skla vstup. dveří u domu v ul. Krátká, 
porušení OZVM – zavírací doby v ul. Velesla-
vínova, pachatel nesoucí odcizenou přepravku 
s pivem a krádež v garáži v ul. V Háječku, 
rozbití skla autobusové zast. na Masarykově 
nám. – vše předáno policii a správnímu orgánu 
MěÚ

• V měsíci říjnu:
1) dne 2. 10. v noční době zjištěna pomocí 
kamerového systému místní třiadvacetiletá dív-
ka, která počmárala fasádu klubu U Dědy a pro 
podezření z tr. činu poškozování cizí věci pře-
dána policii. Dne 16. 10. v 19.32 h oznámena 
krádež ornice u čističky odpadních vod v ul. 
Nepomucká, na místě zjištěny 2 kamiony ze 
SRN, které odvážely trávu místního družstva. 
Dne 17. 10. v dopoledních hod. výjezd na 
záplavu zahrady z vypuštěného rybníka v Přeš-
ticích-Zastávce – vyrozuměn odbor vodního 
hospodářství a věc předána policii. Dne 25. 10. 
odpoledne došlo k odcizení  přepravky s pivem 
z chodby rodinného domku, pomocí kamerové-
ho systému a místní znalosti strážníků zjištěn 
dvacetiletý místní mladík – věc předána policii 
pro podezření z tr. činu porušování domovní 
svobody

2) na správní orgán bylo oznámeno: dne  
1. 10. kolem 17. h tři nezletilí mladíci plivající 
z okna bytovky v ul. Husova na parapety sou-
sedů – předáno na sociální odbor. Dne 24. 10. 
ve 20.40 hodin obsluha Tipsport baru odmítla 
bezdůvodně obsloužit zákazníka a vyhodila jej 
z provozovny
• Výtržnosti  31. 10.
– ve 22.20 h výjezd na slovní napadání pořa-
datelské služby ze strany dvou podnapilých 
mladíků z Příchovic a Chotěšova – vykázáni 
z místa
– ve 22.40 h stejní mladíci ukopli zpětné zrcát-
ko u vozidla opel v ul. Poděbradova a poté 
vysypali květináč před rest. Na Kosině, mladíci 
zadrženi na místě, po uklizení květináče předá-
ni policii
– ve 22.38 h jeden z těchto mladíků úmyslně 
rozbil sklo autobusové zastávky na Masarykově 
nám. – zachyceno též kamerovým systémem, 
mladík zadržen a opět předán policii (nepřevezen 
na záchytnou stanici z důvodu jejího naplnění) 

Preventivní akce na poutání dětí 
a používání autosedaček

Městská policie provedla v ranních hodinách 
měsíce října 2014 dopravně preventivní akce 
zaměřené na poutání dětí bezpečnostními pásy 
a používání dětských autosedaček ve vozidlech. 
Akce byly provedeny u ZŠ Rebcova, J. Hláv-
ky, ve Skočicích a u MŠ Dukelská a Gagarino-
va. Během nich strážníci zkontrolovali 94 dětí  
v 84 vozidlech. Zjištěné závady: 14 dětí neby-
lo připoutáno bezpečnostním pásem či jely bez 
autosedačky. Jelikož se jednalo o preventivní 
opatření, nebyli řidiči sankcionováni a byl jim 
předán leták o bezpečném poutání. Další akce 
budou následovat. Řidiči, kteří poruší tuto povin-
nost dle zákona, budou oznámeni k vyřešení 
správnímu orgánu, který může uložit pokutu do  
výše 2500 Kč a odebere 4 body. Stojí to risko-
vání za život vašeho dítěte?

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Poškozená zastávka – Masarykovo nám. 
– pachatel zjištěn.

U S N E S E N Í  
1. ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Přeštice 
konaného dne 6. 11. 2014 

v Kulturním a komunitním centru Přeštice
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí:

1. Mandátovou a volební komisi ve složení:
Mgr. Petr FORNOUZ jako předseda
Mgr. Vladimír FROUZ 
Ing. Jiří LUCÁK   
2. Návrhovou komisi ve složení:    
Jaroslav MAJER jako předseda
MUDr. Richard HÁJEK
Jana TYKVARTOVÁ
3. Starostu města Přeštice: 
pana Mgr. Karla NAXERU, počtem hlasů 13 
5. Místostarostu města Přeštice:
pana Marka KRIVDU, počtem hlasů 10
6. Členy Rady města Přeštice:
pana Jaroslava MAJERA, počtem hlasů 14
pana Ing. Jiřího LUCÁKA, počtem hlasů 9
pana Mgr. Petra FORNOUZE, počtem hlasů 12
8. Předsedkyni finančního výboru:
paní Janu TYKVARTOVOU, počtem hlasů 13  
člena finančního výboru:
pana Luboše HODANA, počtem hlasů 15  
člena finančního výboru:
paní Ivanu ŠIFTOVOU, počtem hlasů 12  
člena finančního výboru:
paní Ing. Martu PAPEŽOVOU, počtem hlasů 15 
člena finančního výboru:
paní Ing. Ivu HRBÁČKOVOU, počtem hlasů 8
9. Předsedu kontrolního výboru: 
pana Josefa FALOUTA, počtem hlasů 8
člena kontrolního výboru: 
pana Miroslava ŠOBRA, počtem hlasů 15
člena kontrolního výboru: 
pana Mgr. Tomáše CHMELÍKA, počtem hlasů 15
člena kontrolního výboru: 
pana Jaroslava KAŠPARA, počtem hlasů 12
člena kontrolního výboru: 
pana Bc. Martina RYBÁRA, počtem hlasů 15

B/ ověřuje
Platnost mandátů členů Zastupitelstva města 
Přeštice na základě zprávy mandátové a voleb-
ní komise.

C/ schvaluje
1. Doplněný program ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Přeštice a jeho projednání 
v souladu s dosud platným jednacím řádem ZM.
2. Způsob volby starosty, místostarosty, členů 
rady města, předsedů a členů výborů zastupitel-
stva města veřejnou volbou. 
3. Že bude zastupitel pro funkci místostarosty do 
31. 1. 2015 neuvolněn a od 1. 2. 2015 uvolněn.  
4. Že bude zastupitel pro funkci starosty uvolněn.

D/ stanovuje 
1. Počet 5 členů Finančního výboru zastupitel-
stva města Přeštice a počet 5 členů Kontrolního 
výboru zastupitelstva města Přeštice.
2. Odměny neuvolněným zastupitelům a čle-
nům výborů a komisí ve stávající výši s plat-
ností od 1. 12. 2014.

E/ určuje
1. Jednoho místostarostu.  
2. Pana Marka KRIVDU osobou pověřenou 
k zastupování města Přeštice v oblasti územ-
ního plánování při pořizování územního plánu 
a regulačního plánu.

F/ bere na vědomí
Zprávu starosty o činnosti rady města za 
mezidobí.

G/ pověřuje
Starostu Mgr. Karla NAXERU, aby na nejbližší 
radě města uložil tajemnici města shromáždit 
všechny relevantní podklady pro možné posou-
zení věci „dozdobení vánočního stromu 2012“.

Mgr. Karel Naxera, starosta
Marek Krivda, místostarosta

Ochotnický spolek 
Úhlavan hlásí…

Milí přátelé, příznivci divadla a vůbec všich-
ni, kdož se rádi bavíte, zdravíme Vás po del-
ší odmlce. Dnes bychom Vás rádi seznámili 
s akcemi, které jsme pro Vás připravili. V tento 
předvánoční čas to bude krátká hra o narození 
Ježíše Krista, do něhož je vložen příběh chudého 
děvčátka, Je dojemný, ale to přece k Vánocům 
patří! Doplňují ho krásné české koledy a my 
doufáme, že si je s námi rádi zazpíváte. Právě 
společné zpívání vždy vytváří hezkou atmosfé-
ru pro herce i diváky. Hrát se bude v přeštickém 
Domě historie dne 13. 12. 2014.

Do  nového roku pak chceme vstoupit vesele 
a  proto připravujeme  komedii ,,Slunce, seno 
a pár facek‘‘ podle úspěšného filmu Zdeňka 
Trošky. Převést to dílo na divadelní scénu není 
zrovna jednoduché, ovšem nadšení našich her-
ců při zkouškách vyváží všechny obtíže. Baví 
nás to a proto doufáme, že i vy se pobavíte! Jen 
jedna věc nás trápí! Zatímco ženské role máme 
obsazené – a musím je pochválit, jak jim to jde, 
o muže máme neustálou nouzi. Proto využívá-
me těchto řádků a prosíme případné zájemce, 
aby se k nám přidali. Náš soubor je poměrně 
mladý a nuda tu rozhodně nehrozí! Zamyslete 
se nad naší žádostí a přijďte mezi nás, budete 
vítáni! Zájem máme o všechny věkové kate-
gorie. Hru připravujeme na jaro, výhledově 
v měsíci dubnu až květnu. Přesný termín včas 
ohlásíme. Už teď se těšíme na Vaši návštěvu. 
Prozatím se s Vámi loučíme a přejeme hezké 
Vánoce a šťastný nový rok.

Anna Sýkorová
DS Úhlavan Přeštice

Oslavy 17. listopadu
v Přešticích

Srdečně Vás zveme 
do nového obchodu

Babiččina spíž,
kde nakoupíte české výrobky:

džemy, mošty, sirupy, 
koření, čaje, 

celozrnné mouky 
i drobné pečivo.

Jungmannova ul. – za poštou
Vedle pracovních oděvů

Tyto oslavy tradičně začaly u sochy T. G. Ma- 
saryka projevy a položením věnců a květin. 
Pokračovaly lampionovým průvodem do Měst-
ského parku, kde byly vyhodnoceny a odměně-
ny děti s největším a nejmenším lampionem. 
V programu dále vystoupily děti z tanečního 
kroužku Jump při TS Hely Přeštice, sólo se 
šavlí předvedla samotná majitelka TS Helena 
Hodanová. Vrcholem byla ohnivá show skupi-
ny Filipa Stejného z Chomutova.   Ing. Jiří Běl



Úctyhodné životní jubileum oslavila dne 3. listopadu paní 

Anna Čivišová 
z Přeštic. V tento den za ní přišel s květinou a dárky místostarosta měs-

ta. Vše předal její dceři paní Aleně Tykvartové, která se svojí mamin-
kou žije dlouhá léta společně v rodinném domku v Přešticích a požádal 
jí, aby své mamince vyřídila mnoho pozdravů s přáním především pev-
ného zdraví od vedení města. Z každého slova dcery paní Čivišové bylo 
patrné, jak má svojí maminku ráda, s jakou láskou a citem se o ní denně 
stará. Kéž by každý senior měl ve svém stáří tak láskyplnou oporu, tak 
jako jubilantka paní Čivišová má ve své dceři.Vážená paní Čivišová, 
ještě jednou jen vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let.                

 Mgr. Jan Königsmark
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VÝROČÍ (listopad)

Blahopřejeme k životním výročím.

ÚMRTÍ (říjen)

Daniela MEDKOVÁ                     
Jindřiška KOSKUBOVÁ                       
Emilie ŠVARCOVÁ
Jiřina BRABCOVÁ               

(1947)
(1932)
(1928) – Žerovice
(1923)

83 let 
Jaruška ŠÁROVÁ

Marta SPÁČILOVÁ
Ludmila HOMOLKOVÁ

Společenská kronika

82 let 
Jana VOLFOVÁ

Marie MORAVCOVÁ 

Zlatá svatba 
manželů Burianových

84 let 
Karel HRUBÝ
Václav KUBÍK 

81 let 
Anna NĚMEČKOVÁ
František ČERMÁK

Božena REITSPIESOVÁ

91. narozeniny paní Anny Čivišové

86 let 
Miroslav MÜNSTER

88 let 
Libuše SOUKUPOVÁ

Květoslava ALTMANOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

Blahopřání k 92. narozeninám

Osm životních křížků

87. narozeniny pana Jana Nepomuka Mrkvičky

87 let 
Václav BERKA (Žerovice)

Marie ZOUBKOVÁ

Vzpomínka

Dne 28. listopadu 2014 by byl oslavil 90. výročí narození pan 

Josef Hrádek.

Stále vzpomíná rodina a sportovní přátelé.

V uplynulých dnech oslavil v plné síle 
a svěžesti kulaté osmdesáté narozeniny člen 
házenkářského oddílu, pan

Karel Brunát.
Dříve velmi úspěšný hráč, který v šedesátých 

letech minulého století patřil ke slavné éře přeš-
tických házenkářů, kteří dostali přeštický oddíl 
do celorepublikového povědomí a položili tak 
základ k pozdější slavné éře přeštické národ-
ní házené a mistrovským titulům. Je nutno 
vyzdvihnout i jeho následnou velmi dlouhou 
a úspěšnou trenérskou dráhu u ženských druž-
stev. Jeho trenérský rukopis je u řady úspěš-
ných mládežnických kolektivů. Na podnět 
Karla Brunáta vznikly dodnes úspěšné letní 
výcvikové tábory mládeže. K házené přivedl 
i své děti Luďka, Ondru a Hanku a v součas-
nosti kritickým pohledem sleduje výkony své 
vnučky Andrey.

V době utkání, a to nejen prvoligových, usedá 
v hledišti na svém pravidelném místě. Povzbu-
zuje, je zdravě kritický a těší se z úspěchů. Jed-
ním slovem házenou stále žije a bez nadsázky je 
možné o něm říci, že patří mezi oddílové házen-
kářské legendy.  

Všichni národní házenkáři přejí panu Kar-
lu Brunátovi pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a zejména stále hodně elánu. Nejen toho život-
ního, ale i házenkářského.

89 let 
Jiřina KLASNOVÁ

Václav PEŠŤÁK

Ve druhé polovině měsíce října a v první 
polovině měsíce listopadu oslavili 80. naroze-
niny pan Jan Voves a pan Josef Lukáš.

Blahopřání k 85. narozeninám

V listopadu oslavily 85. narozeniny paní 
Miloslava Mašková, paní Barbora Toušová 
a paní Helena Schejbalová.

Blahopřání k 90. narozeninám

Dne 28. října oslavila 90. narozeniny paní 
Zdeňka Malíková ze Žerovic.

Blahopřání k 91. narozeninám

V listopadu oslavila 91. narozeniny paní 
Marie Velkoborská.

Dne 8. listopadu oslavila úctyhodné 92. nar-
ozeniny paní 

Karolína Homonická 
z Přeštic. K tomuto životnímu jubileu jí přišla 

popřát pevné zdraví, lásku a spokojenost celá 
její početná  rodina. Paní Homonická si velmi 
užívá každé setkání se svými dvěma vnučkami, 
které své dceři pomáhala vychovávat. Její pra-
vnoučata, dva  kluci a  dvě holčičky, jí přinášejí 
radost a sluníčko do života. Paní Homonická 
se živě zajímá o veškeré dění v našem městě  
a vždy se těší na nové vydání Přeštických 
novin.  

Dne 7. listopadu oslavili 50 let společného 
života manželé  

Václav a Marta Burianovi 
ze Skočic.

Blahopřání k 93. narozeninám

V listopadu oslavila 93. narozeniny přeštic-
ká spoluobčanka paní Vlasta Retyková a paní 
Emilie Procházková ze Žerovic.

Vážení jubilanti, blahopřejeme 
Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochopení všech, kte-
ří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za 
všechno, co jste vykonali. Věřte, úcta 
k člověku není a nemůže být přežit-
kem. Vážíme si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

75. narozeniny paní Marie Dražské

Půlkulaté 75. narozeniny oslavila dne 3. listopadu paní 

Marie Dražská

z Přeštic. Když se vysloví její jméno, hned každý ví, o kom se hovoří. Paní Dražská byla zaměst-
nána na radnici v Přešticích jako matrikářka , a to více než 20 let. Po odchodu do starobního 
důchodu ještě pracovala mnoho let, až do začátku listopadu letošního roku, v bytové komisi při 
Radě města Přeštice. Zde měla možnost s ostatními členy této komise pomáhat těm, kteří se dostali 
v mnoha případech do těžké situace ohledně bydlení. Byla velice vlídná, vstřícná a ochotná, své 
pracovní povinnosti si vždy plnila na výbornou. Takto o ní hovoří všichni, kteří s ní pracovali. K jej 
ím 75. narozeninám, které slavila se svými bývalými kolegyněmi v jedné z přeštických restaurací, 
jí přišel osobně poblahopřát za vedení města jeho místostarosta.Oslavenkyni předal dárky s kvě-
tinou a zároven jí popřál do dalších let především pevné zdraví, hodně radosti, pohody a spokoje-
nosti v kruhu své milující rodiny. K blahopřání se též připojuje její mnohaletá kolegyně z bytové 
komise, bývalá radní paní Erna Hájková.                                                       Mgr. Jan Königsmark

Pan Jan Nepomuk Mrkvička, 

znalec a propagátor historie města Přeštic a veřejný činitel, oslavil dne 24. října 87. narozeniny. 
Vedením města Přeštice bylo váženému oslavenci poblahopřáno již 26. září při pietní vzpomín-
kové akci, která se konala na přeštickém hřbitově u právě v letošním roce zcela nově opravené 
a znovuvysvěcené kaple Povýšení sv. Kříže u hrobu děkanů Říčáka a Heindla. V tento den jsme 
si připomínali190. výročí narození E. V. Říčáka, biskupského notáře, osvíceného kněze, historika 
a pomologa. Za jeho působení v Přešticích vznikly dva jeho významné spisy „Příspěvky k dějinám 
královského města Klatov“ a p ředevším „Dějepis města Přeštic a jeho okolí“, který se dočkal 
v roce 2012 již 3. vydání. Právě tato kniha – 3. vydání Říčákova Dějepisu města Přeštic a jeho 
okolí, kterou pan Mrkvička dosud neměl, mu byla zde předána jako dárek k jeho nadcházejícím 
narozeninám. Pan Mrkvička měl právě při této vzpomínkové akci velice krásný a podrobný projev 
o E. V. Říčákovi. K blahopřání místostarosty a starosty města se připojil též přeštický vikář Mons. 
Karel Plavec i ostatní přítomní.

 Vážený pane Mrkvičko, do dalších let Vám za všechny, kteří si Vás nesmírně váží jako výji-
mečného člověka,  kteří Vás velice uznávají a mají upřímně rádi, ještě jednou si Vám dovoluji 
k Vaším narozeninám popřát především pevné zdraví, nadále dobrou mysl, hodně spokojenosti, 
radosti a pohody.

 Velké díky za všechno, co jste pro nás a pro naše město udělal.                Mgr. Jan Königsmark



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                    PROSINEC      4

Změna programu vyhrazena!

Slavnosti sv. Huberta
Na sobotu 1. listopadu kulturní komise obce 

Dolní Lukavice ve spolupráci s mysliveckým 
sdružením Lukavan a jezdeckým oddílem paní 
Polákové připravila akci s názvem „Slavnosti 
sv. Huberta“. Druhý ročník této akce byl zahá-
jen ve 14 hodin před stájemi paní Polákové. 
Jezdci na koních pak pokračovali alejí před 
zámek. Všichni přítomní se zájmem sledovali 
ukázky koní z jezdeckého oddílu paní Polá-
kové. Poté program pokračoval na louce za 
fotbalovým hřištěm, kde byli připraveni mys-
livci s loveckými psy. Úvodní slovo přednesl 
předseda mysliveckého sdružení Lukavan pan 
Dušan Kindl a poté psi divákům ukázali, jak 
rychle dokážou najít kořist. Ukázkám přihlíželi 
jak děti, tak dospělí. Program mysliveckých 
oslav byl ukončen hubertskou zábavou v kul-

turním domě ve Snopoušovech. K tanci zahrála 
kapela Asfelt a připravena byla bohatá zvěřino-
vá tombola.

Mgr. Eva Horová

Advent 2014 v Domu historie Přešticka
Výstavy: 

Přízemní výstavní sál – Přeštice před sto lety – vánoční pohlednice z fronty
Podkrovní výstavní sál – Drátenické hrátky Ladislava Lokajíčka

Adventní dílny:
Sobota   6. 12. – Setkání nad nejstaršími pohlednicemi Přeštic – od 15 hod.
Neděle   7. 12. – Výroba vánočních ozdob ze slámy, drátků, skládaných stuh, svíce z včelího vosku
Sobota  13. 12. – Vánoční hra – Divadelní spolek Úhlavan 
Neděle 14. 12. – Drátenická dílna s L. Lokajíčkem, papírový pedig, perník tlačený do forem, 
vánoční přáníčka z quillingu
Neděle 21. 12. – Adventní odpoledne s betlémy – tvorba papírového a malovaného soustruženého 
skašovského betlému, zdobení perníkového betlému, betlém z látky, šustí a korálků 

7. 12. NE: HROMNICKÉ JEZÍRKO
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 
8.08 do Třemošné (8.32). Zpět z Horní Břízy 
15.10 do Plzně (15.47), z Plzně 16.12 do Přeštic.
TRASA: Třemošná – Hromnice – Hromnické 
jezírko – Býkov – Horní Bříza 
(14 km vede V. Borovcová)   
13. 12. SO: OKOLÍM KLATOV      
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov (9.11), bus 
MHD v 9.15 do Lub. Zpět vlakem z Klatov 
14.46 do Přeštic.
TRASA: Luby – Lomec – Novákovice – Beňo-
vy – Klatovská Hůrka – Klatovy
(10 km vede F. Vokáč)  
20. 12. SO: UKONČENÍ TURISTICKÉHO 
ROKU – SKOČICE
Vlakem z Přeštic 8.43 do Borov. Zpět ze Sko-

čic po svých do Přeštic. Vlak do Plzně 16.28 
(17.14)
TRASA: Borovy – Mstice – Dlouhá Louka 
– Skočice 
(8 km vede V. Čermák)
26. 12. PÁ: MALONICE – NEZNAŠOVY                     
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov (9.11), z Kla-
tov 9.15 do Malonic. Zpět z Neznašov 16.22 do 
Klatov, z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Malonice – Střítěž – Tržek – Podo-
lí – Pod Bartolomějem – Běšiny – Hubenov 
– Radinovy – Neznašovy  
(12 km vede M. Pojarová)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 18. prosince 
2014 v 17.00 hod.

Expedice Maroko 2014
Na téměř 9 tisíc kilometrů dlouhou expedi-

ci oficiálně odstartovala z přeštického náměs-
tí dne 29. října 2014 skupina 10 cestovatelů. 
Jejich cílem je Maroko, ale na začátku výpravy 
je nutný tisíc kilometrů dlouhý přesun jejich 
pěti Land Roverů Defender do italského přísta-
vu Janov, kde po nalodění na trajekt a 50hodi-
nové plavbě Středozemním mořem přistanou 
u afrických břehů v marockém Tangeru. Tam 
začne jejich dobrodružná cesta Marockým krá-
lovstvím, bohatým na pestrou směsici arabské 
a berberské kultury. Plánem účastníků expedi-
ce je projet v podstatě Maroko od severu k jihu 
a zavítat i na „horké“ území Západní Sahary. 
Cestou musí jejich Defendery překonat několik 
pohoří včetně Vysokého Atlasu, jehož nejvyšší 
bod Džabal Tubkal dosahuje výšky 4167 m n. m. 
V centrálním Maroku projede výprava velice 
atraktivními soutěskami a s postupem na jih 
se budou před výpravou rozprostírat kamenité 

i písečné pouště. Nebude chybět pouštní etapa, 
která byla součástí Rallye Paříž-Dakar ještě 
v dobách, kdy se tato nejnáročnější motoris-
tická akce odehrávala na africkém kontinen-
tu. Tím ale postup na jih pro expedici nekončí 
a Land Rovery se pustí do polykání stovek kilo-
metrů Západní Saharou, z celé cesty nejméně 
obydleného a nehostinného území. Pomyslným 
bodem otočení a návratu výpravy zpět na sever 
je dosáhnutí úrovně obratníku Raka ležícího ješ-
tě mnoho kilometrů jižněji od města Dakhla, jež 
je považováno za hlavní město Západní Saha-
ry. Poté se expedice definitivně otočí na sever 
a podél pobřeží Atlantského oceánu se bude 
vracet přes města Marakeš, Féz a dále k nalo-
dění do přístavu Tanger, kde jejich putování 
Afrikou po měsíci skončí. V dalším vydání 
Přeštických novin budete moci zhlédnout pár 
fotografií z této expedice.

David Roháč

Loděnice KČT na Úhlavě
Dřevěná budova loděnice zde stála od roku 

1947, kdy byl objekt převezen z Holýšova, 
kde sloužil jako pracovní tábor pro ženy ve  
II. světové válce. Původní loděnice v roce 1946 
vyhořela. Osobně jsem znal jednu ze zajatkyň, 
ruskou partyzánku, později provdanou paní 
Vašutovou. Při pohledu na loděnici asi mnoha 
bývalým vodákům zvlhne oko. Druhá fotogra-
fie již ukazuje poslední chvíle existence dřevě-
né části loděnice, bylo to 14. listopadu 2014.

Text a foto Ing. Jiří Běl

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala redakci 

Přeštických novin za vydání mého příspěv-
ku v minulém čísle. Konečně jsem se dočkala 
dlouho nevyřízené záležitosti a musím podo-
tknout, že pan Bohumil Šperl okamžitě reago-
val a během 3 dnů vyřídil a vykonal vše, co bylo 
třeba, včetně finančního dorovnání.

Anna Rysová

Úspěch Základní školy Josefa Hlávky Přeštice 
v projektu s Lesy České republiky, s.p.

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice si při-
psala další pomyslný bod do řádky úspěšně 
získané projekty. Lesy České republiky, s. p. 
vypsaly projekt „Zapojení informačních techno-
logií do výuky obecně vzdělávacích předmětů“, 
jehož hlavním účelem bylo vybavit školy moder-
ními učebními pomůckami. Škola zpracovala 
projekt a podala žádost o přidělení příslušných 
finančních prostředků. Po úspěšném vyhodno-
cení žádosti byly přiděleny finanční prostředky 
na nákup nového projektoru do kmenové třídy, 

jímž se rozšířily možnosti moderní výuky s mož-
ností použití nejnovějších učebních digitálních 
materiálů. Nový projektor začal žákům sloužit 
již od září. Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat Lesům České republiky, s.p., za spolupráci 
v rámci projektu a především za to, že projekt 
byl vypsán a škola měla možnost se do něho při-
hlásit. Realizací projektu se dlouhodobě zlepšily 
podmínky výuky pro větší počet žáků. 

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Poděkování
Děkujeme mnohokrát panu Ivanu Strejcovi za 

osobní pozvání (a zajištění autobusu od ČSAD 
Přeštice pro nás zadarmo) na výstavu drobného 
zvířectva v přeštickém areálu ČSCH. Výstava 
byla pro žáky nejen příjemným zpestřením. 

Mgr. Ivana Kvíderová, ZŠ Dolní Lukavice

Společné foto chovatelů měst Přeštice a Nittenau.

JUDr. Pospíšil předává pohár př. Šalomovi.
Př. Jaroslav Sedláček přebírá putovní pohár 

a čestnou cenu za nejlepší kolekci holubů a holuba.

Mladí chovatelé ze ZO ČSCH přebírají 
medaile z výstavy.

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

l 3. 10. 2014-6. 1. 2015
Výstava – Přeštice před sto lety
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Život v Přešticích – IX.
V minulých padesáti pěti číslech Přeštických novin jste nacházeli na tomto místě vždy porov-

návací fotografie z Přeštic, na kterých jste si mohli prohlédnout, jak se naše město změnilo. Nyní 
vám ukazujeme na reklamách obchodníků a živnostníků z doby 1. republiky (mezi 1. a 2. světovou 
válkou) život v Přešticích.                                                                                               Ing. Jiří Běl

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
V PŘEŠTICÍCH

Středa 26. 11. 2014 až úterý 6. 1. 2015
 Výstava „Vánoce ve válečných pohlednicích“
Dům historie Přešticka – přízemí 
 Výstava „Drátenické hrátky Ladislava Loka-
jíčka“
Dům historie Přešticka – podkroví

Sobota 29. 11. 2014 
 Klub přeštických paličkářek, patchwork 
– ozdoby na stromeček šité v ruce i na stroji
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 hodin

Sobota 29. 11. až neděle 30. 11. 2014
 Vánoční jarmark
Kaple Skočice od 13.00 do 17.00 hodin

Neděle 30. 11. 2014 
 I. adventní neděle – rozsvícení vánočního 
stromečku, účinkují děti z MŠ Dukelská a MŠ 
Gagarinova, kvartet bicích nástrojů při ZUŠ 
Přeštice
Masarykovo náměstí od 18.00 hodin

Úterý 2. 12. 2014 
 Vánoční koncert sboru Skalka pro mateř-
ské školy
Aula ZŠ J. Hlávky od 10.00 hodin
 Vánoční koncert sboru Skalka ve Skočicích 
Kaple Skočice od 17.00 hodin
 Vánoční recitál – Vojta K. Tomáško 
Velký sál KKC Přeštice od 19.00 hodin

Čtvrtek 4. 12. 2014
 Princezna se zlatou hvězdou na čele 
– školní představení 
Velký sál KKC Přeštice od 8.30 a 10.00 hodin

Sobota 6. 12. 2014
 Setkání nad nejstaršími pohlednicemi 
Přeštic
Dům historie Přešticka od 15.00 hodin
 Mikulášská zábava
Restaurace Kosina

Neděle 7. 12. 2014
 II. adventní neděle – pěvecký sbor Hlásek 
Kostel sv. Ambrože Vícov od 16.00 hodin
 Výroba vánočních ozdob ze slámy, drátků, 
skládaných stuh, svíce z včelího vosku
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 hodin

Úterý 9. 12. 2014 
 Vánoční koncert sboru Skaláček a Přeštic-
kých flétniček
Aula ZŠ J. Hlávky od 16.30 hodin

Pátek 12. 12. 2014
 Univerzita 3. věku
Malý sál KKC Přeštice od 10.00 hodin
 Vánoční koncert Janka Ledeckého s kapelou 
+ Nostic kvartet, dětský pěvecký sbor Hlásek
Sokolovna Přeštice od 19.00 hodin

Sobota 13. 12. 2014
 Soutěž o nej bramborový salát
Restaurace Kosina od 15.00 hodin.
Příjem soutěžních salátů od 14.00 do 14.30 hodin
Vstupné dobrovolné
Soutěž o hodnotné ceny
 Vánoční hra – Divadelní spolek Úhlavan
Dům historie Přešticka

Neděle 14. 12. 2014
 III. adventní neděle – koncert
Evangelická fara Přeštice od 16.00 hodin

 Drátenická dílna s L. Lokajíčkem, papíro-
vý pedig, perník tlačený do forem, vánoční 
přáníčka z quillingu
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 hodin

Pondělí 15. 12. 2014
 Vánoční vystoupení sboru Skaláček v DPS 
Přeštice
DPS Přeštice od 13.00 hodin

Pondělí 15. 12. 2014 až čtvrtek 18. 12. 2014
 Juniorfest na cestách – přehlídka filmů pro 
děti a mládež
Velký sál KKC Přeštice

Úterý 16. 12. 2014
 Vánoční jarmark ZŠ Josefa Hlávky Přeš-
tice
Budova ZŠ J. Hlávky od 17.00 hodin

Středa 17. 12. 2014
 Vánoční trhy
Masarykovo náměstí od 10.00 hodin
 Den s Aktiviosem
Konferenční sál KKC Přeštice od 10.00 hodin
 Vánoční zpívání
Masarykovo náměstí
16.00-16.20 hodin Skaláček
16.30-17.00 hodin Skalka
17.10-17.30 hodin Hlásek
17.40-18.00 hodin Carmina
18.03 hodin – společné zpívání s Českým roz-
hlasem Plzeň

Čtvrtek 18. 12. 2014
 Vánoční vystoupení sboru Skaláček 
a Přeštických flétniček v Lužanech
Zámecká kaple Lužany od 17.00 hodin

Neděle 21. 12. 2014
 Živý betlém: zpívání na schodech
– pěvecký sbor Carmina
Schody u kostela NPM od 16.00 hodin
 Adventní odpoledne s betlémy – tvorba 
papírového a malovaného soustruženého 
skašovského betlému, zdobení perníkového 
betlému, betlém z látky, šustí a korálků
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 hodin

Pondělí 22. 12. 2014
 Osobnosti Na slovíčko
Tentokrát s paní Medou Mládkovou (život a dílo, 
autogramiáda knihy „Můj báječný život“)
Malý sál KKC od 17.30 hodin
vstupné dobrovolné

 Pondělí 29. 12. 2014
 Rybova mše vánoční – pěvecký sbor 
Carmina
Kostel NPM Přeštice od 18.30 hodin

Středa 31. 12. 2014
 Dlouhá noc – Silvestr párty
Restaurace Kosina

Čtvrtek 1. 1. 2015
 Slavnostní vítání roku 2015
od 18.00 hodin
Úvodní slovo představitelé města
Ohňostroj za hudebního doprovodu
Masarykovo náměstí
Občerstvení zajištěno

Vyhodnocení  výtvarných  soutěží – Sekorovo 
mraveniště a Ferda a jeho kamarádi

Dne 12. listopadu se sešla porota ve složení 
Mgr. Dana Hanušová, Jana Bošková, Blažena 
Baráková a Mgr. Jindřiška Červená, aby posou-
dila 178 výtvarných prací z 8 mateřských škol  
a 5 základních škol. A nebylo to lehké. Vznik-
la navíc kategorie trojrozměrných děl. Vítězné 
práce:
ZŠ – Sekorovo mraveniště:
1. místo – Kristian Klička, 1. r., ZŠ Merklín
2. místo – Daniel Hurt, 7 let
                 ZŠ J. Hlávky Přeštice
3. místo – Václav Tolar, 9 let
                 ZŠ J. Hlávky Přeštice
4. místo – Elen Vrbová, 3. r.
                 ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
5. místo – Filip a Jakub Fořtovi, 6 a 11 let
                 ZŠ J. Hlávky Přeštice
Mimořádná kategorie – trojrozměrné práce:
1. místo – kolektivní práce 5. r.
                 ZŠ a MŠ Dolní Lukavice

2. místo – kolektivní práce III. C
                 ZŠ J. Hlávky Přeštice
3. místo – kolektivní práce 5. r. – dívky
                 ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
MŠ – Ferda a jeho kamarádi:
1. místo – výtvarný kroužek MŠ Oplot
2. místo – Magdaléna Farkašová, 5 let
                 ZŠ a MŠ Horšice
3. místo – Danielka Nová, 4 roky, MŠ Merklín

Děkujeme všem soutěžícím za jejich krásná 
a nápaditá výtvarná díla. Poděkování též všem 
vyučujícím za vedení a organizaci. Výstava 
je nainstalovaná v přízemí městské knihovny 
v Přešticích a můžete si ji prohlédnout kdykoli 
od 18. listopadu do 16. ledna 2015. Slavnostní 
vyhodnocení a předání cen se uskuteční v sobo-
tu 6. prosince 2014 v městské knihovně v rámci 
celostátní akce „Den pro dětskou knihu“. Začátek 
je ve 13.00 hodin.         Mgr. Jindřiška Červená

MK Přeštice

Volby do výborů města aneb  
První manažérské cvičení zastupitelstva

Tak jako ostatní nekoaliční strany byl i Občan-
ský hlas vyzván k podání návrhu svého počtu 
zástupců do finančního a kontrolního výboru – 
každý výbor by měl zůstat po pěti členech včet-
ně předsedy. Tato výzva přišla po uzavření koa-
liční smlouvy, kdy bylo zřejmé, že se už nebude 
jednat o deseti zástupcích ve dvou výborech, ale 
už pouze o maximálně šesti možných ještě vol-
ných místech (minimálně čtyři zástupci budou 
určitě navrženi za koalici). Po krátké mailové 
korespondenci konečný návrh Občanského 
hlasu zněl – zástupce do finančního výboru  
Mgr. Antonín Kmoch – předseda popřípadě člen, 
zástupce do kontrolního výboru Ing. Petr Walta 
– předseda popřípadě člen. Jako sdružení, které 
skončilo na druhém místě voleb, považujeme 
náš návrh za přiměřený. Bylo nám přislíbeno, 
že budeme seznámeni s návrhem nejpozději  
31. října. Předpokládali jsme, že konečný návrh 
bude ještě projednán a samozřejmě vzájemně 
odsouhlasen ještě před 1. zastupitelstvem. Což 
jsme považovali za standardní způsob jednání.

Dne 31. října jsme nic neobdrželi, následně 
probíhala jakási mailová komunikace bez sna-
hy cokoliv projednávat, naopak náš personální 
návrh svévolně měnit – bez jakéhokoliv vysvět-
lení a dále již blíže neinformovat, jaký bude 
konečný jmenný návrh předložen k hlasování 
zastupitelů. Rozhodně zajímavý způsob nasta-
veného jednání.

Stále mluvím o maximálně šesti volných 
místech (šesti jménech) ve dvou výborech 
s poznámkou – předseda každého výbo-
ru musí být ze zákona o obcích zastupite-
lem. Informace o uzavřené koaliční smlou-
vě byla zveřejněna 14. 10. ráno. Navržení 
zástupci koaličních stran do výborů jistě 
museli být známi. Takže zbývalo se dohod-
nout na obsazení zbývajících míst. Do 
jednání 1. zastupitelstva s datem konání  
6. listopadu zbývalo 23 dní. Dovolím si pozna-
menat, že z mého pohledu se jedná o více než 
přebytek času. Což s odkazem na předvolební 
manuál „Přeštické TOP noviny“, strana jed-
na, článek s názvem „Přeštice potřebují do 

svého čela schopného manažera“, už vůbec 
nemůže být problém.

Volby do finančního výboru proběhly zcela 
v režii osm je víc než sedm – jak bude navrhnu-
to, tak bude rozhodnuto. S tím rozhodně nemám 
problém, pouze s malou, ale důležitou poznám-
kou. Z výsledků voleb vyplývá skutečnost, že 
počet získaných hlasů nekoaličních stran byl 
v celkovém součtu 19 121, celkový počet zís-
kaných hlasů koaličních stran byl 18 614. Se 
získanými mandáty je to naopak – ty rozhodu-
jí. Součty vychází ze zápisu o výsledku voleb 
do zastupitelstva vyvěšeném na  webovských 
stránkách www.volby.cz – Český statistický 
úřad. 

Volby do kontrolního výboru proběhly opět 
v režii osm je více než sedm. Opět musím kon-
statovat, že s tím nemám problém – matematika 
3. třídy základní školy. Jen mě zarazilo, že se 
nejdřív musí lapit protikandidát na předsedu 
kontrolního výboru. Takže z hodiny matemati-
ky třetí třídy jsme se vrátili do mateřské školky 
a začali hrát „Chodí pešek okolo…“ a protože 
se nám to natolik zalíbilo a v sále to hučelo nad-
šením, přidali jsme si ještě „Slepou bábu“, takže 
úspěch se dostavil – máme předsedu kontrolní-
ho výboru. Kdo by se netěšil na další zasedání 
zastupitelstva.

Dovolím se tedy zeptat, který jiný kandidát byl 
navržen na místo předsedy kontrolního výboru, 
kromě návrhu Občanského hlasu. Protože proti-
kandidát, který byl nakonec zvolen, to jistě nebyl 
a dovolím si ještě poznamenat, hlavně to ani 
evidentně nečekal. Neboť před ním to totiž včet-
ně Mgr. A. Kmocha pět navržených zastupitelů 
odmítlo. Rozhodně před nimi smekám. 

Dále by mě taky zajímalo, jaký způsobem 
a na jaké úrovni bude manažérská komunikace 
s nekoaličními stranami vedena, když v tom-
to případě se 6 jmen nedokázalo projednat za  
23 dní a dále je možné se spolehnout na zásady 
konstruktivního jednání – což mimo jiné je ctít 
rozhodnutí protistrany a samovolně nerozhodo-
vat za ni.                                    Ing. Petr Walta

zastupitel
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Soutěž o nejhezčí balkony – vyhodnocení

Ema Čepeláková, Přeštice

Ivana Kohoutová, Přeštice Marie Kašparová, Přeštice

Manželé Brzicovi, VodokrtyRenata Šilingrová, Přeštice

Marie Hochová, Přeštice Lenka Kladívková, Přeštice

Osobnosti Přešticka – výročí
JUDr. Alois Valach se narodil před sto lety, 

12. 12. 1914 v Přešticích. Právník, divadel-
ník a amatérský malíř vystudoval po základní 
škole reálku v Plzni a pokračoval ve studiu na 
Právnické fakultě University Karlovy v Praze. 
Promován na doktora práv byl v dubnu 1938. 
Za druhé světové války pracoval jako advokát-
ní koncipient v Jílovém u Prahy a pak u své-
ho otce v Přešticích. Nucené práce pro Říši si 
odbýval v Přešticích na sladovně. Již od stu-
dentských let byl aktivním sokolem (působil 
jako vzdělavatel), hrál ochotnické divadlo, ale 
také divadlo loutkové, pro něž namaloval opo-
nu i kulisy. Po svatbě s Karlou Fialovou zůstává 
trvale v Přešticích. V roce 1942 se jim narodil 
syn Alois, v roce 1945 dcera Karla. V letech  
1945-46 si dosloužil vojenskou prezenční službu 
v Libochovicích a pak působil u Krajské vojen-

ské justice v Plzni jako 
prokurátor až do roku 
1949, kdy byl po změně 
režimu přesunut do civi-
lu. Získal zaměstnání 
jako úředník v plzeňské 
mlékárně. V padesátých 
letech byl z politických 
důvodů vězněn (Bory, 
Jáchymov) a po návratu 
pracoval jako dělník v „Deltě“ v Plzni, později 
jako úředník tamtéž. Po roce 1960 se zapojuje 
do znovu se rozbíhajícího ochotnického diva-
dla pod hlavičkou Obce baráčnické v Přešti-
cích a stává se jednou z jeho vůdčích osobnos-
tí. Spolu s manželkou hraje, režíruje, provádí 
návrhy scén, píše písňové texty. V roce 1967 
přechází jako právník do Státního statku Přeš-
tice, kde pracuje až do důchodu. Pro problémy 
s cenzurou za normalizace v 70. letech postupně 
zanechává veřejné kulturní činnosti, o to více 
se obrací ke svému celoživotnímu koníčku, 
jímž je malování obrazů. Z jeho krajinomaleb 
a přeštických motivů bylo uspořádáno několik 
úspěšných výstav.

Vzpomínky syna Aloise Valacha. 
Poprvé zveřejněno ve III. rozšířeném 

a doplněném vydání 
„Osobností Přešticka“.

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice slavil výročí
Již dvacet let máme pří Základní umělecké ško-

le našeho města dechový orchestr, v tomto roce 
jsou dirigenty Dušan Rada a Ladislav Chadt. V 
sobotu 22. 11. se konal v sokolovně XX. Výroč-
ní koncert za účasti dechového orchestru z part-
nerského města Nittenau Stadtkapelle. V závěru 
koncertu vystoupil pěvecký ansámblový soubor 
ZUŠ a vrcholem byly dvě skladby, které zahrály 
oba dechové orchestry společně. Bylo to vydaře-
né odpoledne s velmi dobrou účastí obecenstva. 
Fotografie je ze závěru koncertu, kdy oba orches-
try dirigoval kapelník Stadtkapelle z Nittenau.

Ing. Jiří Běl

KKC vyhlásilo soutěž o nej balkon, zahra-
du či terasu. Z mnoha došlých příspěvků bylo 
vyhodnoceno sedm nejlepších bez rozdílu 
pořadí.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběh-
ne dne 6. 12. 2014 od 14.30 hodin v Domě 
historie Přešticka.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC
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MALÉ MĚSTO VE VELKÉ VÁLCE – IV. část

Přeštice 1914–1918
VZPOMÍNKA VÁNOČNÍ 

Když na vánočním stromečku zazáří sví-
čičky, vzpomínám Štědrého večera, jejž jsem 
prožíval za světové války v r. 1916 daleko až 
na ruské frontě. Tenkráte o Vánocích byl náš 
vojenský oddíl ukryt v rozstříleném lese. Silná 
sněhová vrstva přikrývala jeho rány a bolesti. 
Zimní slunko proskočilo mraky, aby se ještě 
před svým západem podívalo, jak se vojáci 
připravují na Štědrý večer.

Staří vousáči i mladí holobrádkové jsou 
dnes od rána nesví. Vzpomínky na drahé 
bytosti doma zatlačují mysl na vojnu, raději se 
mlčí. Otcové dlí duchem u svých rodin a mla-
dí, téměř ještě hoši, touží po shledání s rodiči 
a se sourozenci; vždyť o Vánocích zpravidla 
bývali doma, tam daleko doma u své matičky. 
A letos?

Den jest všem věčností, neboť dychtivě oče-
kávají příchod večera a s ním příchod denní-
ho přídělu (živobytí) a hlavně pošty, od níž si 
slibují zapomenutí na útrapy a odloučení od 
života. I smrti se člověk dočká a konečně! Již 
se všichni kupíme kolem rotného, jenž vyvo-
lává a poděluje šťastné nedočkavce. Dech se 
mi zatajuje napětím a krev v žilách zapomí-
ná kolovat rozčilením, zdali na mne Ježíšek 
nezapomněl. Někteří ani lístečku nedostali 
a já... Náhle mi srdce v těle poskočilo a zdálo 
se, že se mi dere z prsou ven, aby se podíva-
lo na dva dopisy a objemnou bedničku, dárek 
od maminky. Bezděčně tisknu dopisy na prsa 
a tiším rozbušené srdce, dostavuje se klid 
a po chvilce byl jsem s to se podívati i na svůj 
vojenský příděl, který byl dnes také bohatší. 

K denní dávce chleba, kávové kostky a tabá-
ku dostáváme nadílkou do zlatova upečenou 
vánočku. Jak libě voněla!

Po „fasuňku“ jsme se ubírali do svého pod-
zemního krytu. Někdo šel zvesela, jiný zvolna, 
smutně, s hlavou skloněnou a se slzou v oku. 
Vrzání promrzlého sněhu hraje pod našima 
nohama vánoční koledu.

Vcházím do svého krytu. Uprostřed na 
prostinkém stolku stojí svíčka, jež jen mdle 
ozařuje nejbližší okolí. Sedí tu prošedivělí, 
ustaraní otcové a pročítají zprávy z domo-
va. Desátník Smetana polohlasem slabikuje: 
„...a Anička psala Ježíškovi, že nechce nic 
jiného než tatínka! Tak jsme se na Tebe těšili, 
když jsi psal...“ I já na vás také, ale... Bolestné 
zaúpění se odráží od studených stěn strašného 
vězení a ustaranému tátovi kanou na dopis slzy 
jako hráchy. Starý voják se rozplakal jako dítě 
a strhl i nás k slzám. Zastavuji se. V šeru krytu 
rozeznávám kamarády na prkenných lůžkách; 
dumají téměř bez hlesu. Chudák Hloušek má 
ruce sepiaty a jen si stěžuje: „Nic jsem nedo-
stal, ani lístečku!“

Jdu ke stolu: „Hlavu vzhůru, kamarádi, 
vždyť tu věčně nebudem! Doma si všechno 
vynahradíme. Teď si uděláme štědrovečer-
ní hody. Bajonet sem!“ A již praská víko 
bedničky, hřebíčky zoufale pískají a nedoč-
kavým zrakům se objevuje div: krásný 
zelený stromeček prokukuje hedvábným 
papírem. Již stojí na stolku a maličké sví-
čičky na něm zaplály. Ach, nač maminka 
na vše pamatuje.

Stojíme v kruhu beze slova jako v pohád-
ce a jsme v tom okamžiku malými dětmi 
chvějících srdcí a zářících zraků... Po prvním 
vzrušení usedáme a je nám tak nějak veseleji 
a tepleji. Snad jsme v té chvíli i šťastni...

Brzy se ocitly všechny jedlé poklady z bed-
ničky na stole a hodovali jsme. Ten nejbohatší 
král z pohádky by nám záviděl. Vzpomínkám 
nebylo konce a v družném hovoru jsme strávili 
Štědrý večer. A když se k ránu měsíček podí-
val malým okénkem do našeho „pokojíčku“, 
viděl čtrnáct usměvavých tváří; vždyť jsme byli 
doma; tak šťastni! Bohužel, jen ve snu.

Vánoce uběhly. Svěže zelený stromeček (byl 
umělý) nad mým ložem byl mně a všem vzác-
ným a milým pozdravem dalekého domova...

Uplynulo asi šest neděl. Desátník Smetana 

se konečně dočkal a dostal dovolenou. Jak se 
těšil na své dvě dcerušky! Když se se mnou 
loučil, nesměle mě požádal: „Kamaráde, vím, 
že by se´s nerad loučil se svým stromečkem; 
ani nevíš, jak rád bych jej přivezl svým dcer-
kám. Je tak krásný, mám jej tak rád. Budu 
doma vyprávěti o našem Štědrém večeru... 
Dáš mi jej?“

Nemohl jsem mu odepříti, ač jsem se oprav-
du těžko loučil s nejkrásnějším stromečkem 
vánočním, jaký jsem kdy viděl.

František Bastl
(Vlastivědný sborník „Pod Zelenou Horou“, 
ročník I., č. 4, prosinec 1932. Při přepisu byl 

respektován dobový pravopis.) 

Válečné Vánoce v zákopech
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Jako doprovodný materiál k výstavě „Přeštice před 100 lety“ (Dům historie Přešticka od 3. 10. 2014 do 6. 1. 2015 ) připravily Bc. Drahomíra Valentová a Věra Kokošková. 
Publikované dokumenty pocházejí ze sbírky DHP. Citace zdrojů nebyly upravovány a mohou se v jednotlivých údajích rozcházet.

VÁNOCE 1917-18 PODLE DENÍKU 
LEGIONÁŘE KARLA FROUZE Z PŘEŠTIC

1917
„Tak odbyli jsme Vánoce, které byly již třetí tak chudé, 

a při kterých se zvláště vzpomínalo na domov a teplý krb. 
Za několik dní po Vánocích opustili jsme zemjánky a pře-
šli asi 100 verst od Borispolu do vesnice, kde nás umístili 
po chatách, takže jsme byli rozlezlí po celé vesnici, a sice 
po dvou, třech v baráku. Občanstvo nás nechtělo za nic na 
světě vzít do baráků, ale musili, a pak, když jsme odchá-
zeli, opět nás nechtěli pustit. Mysleli, že je budeme týrat, 
ale když poznali, co jsme a za co chceme bojovat, obrátili 
a byli by nás na rukách nosili...“

1918
„Brzy vzali jsme město Kungur, které prý bolševici chtě-

li chránit až do posledního muže. Hájili město skutečně 
statečně, ale našemu válečnému umění přece jen neodolali 
a museli město opustit. V tomto městě odbyli jsme zase 
jedny Vánoce, a to páté v tomto ruském prostředí. Byli 
jsme ubytováni v železničním domku, odkud se na frontu 
vysílaly jen patroly. Tam v tom domku udělali jsme sobě 
pěkný stromeček, na který – uznáte sami – nebylo co dáti. 
Přece ale chtěli jsme míti nadělení, tak jsme naň pověsili 
patrony a malé francouzské bomby, které byly velikosti 
slepičího vejce. Bylo to všechno tak chudé, ale přece jenom 
v tento den jsme aspoň v duchu doma mezi svými...“

VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA
Válečné Vánoce na okupovaném území

„První rok války. Po zablácené haličské sil-
nici táhne smutný průvod. Několik set, snad 
tisíc, rakouských vojáků je odváděno ruskými 
kozáky do zajetí. Jsou velmi unaveni a hrozně 
hladoví. Tak jdou již několik dní. Někdo týden, 
jiný ještě déle, podle toho, kde byl kdo zajat. 
Choulí se do svých plášťů, aby se zachránili 
před deštěm a sněhovými vločkami. Jsou celí 
promoklí. Mnozí z nich jsou již bez plášťů. 
Prodali je za babku haličským Židům, aby za 
stržený peníz nasytili svůj hladový žaludek. 
Nemluví vůbec, nebo jen velmi málo. Po tvá-
řích mnohých stékají slzy jako hráchy. Vzpo-
mínají na domov, na ženu, ale hlavně na děti, 
vždyť dnes je 24. prosinec – Štědrý den – nejra-
dostnější den v roce, den lásky a míru...

Pozdě večer došel průvod k cíli. Kozáci 
zastavili před vesnicí, počkali, až opozdilci 
a nemocní došli, a potom vyzvali zajatce, aby 
se rozešli po chatách. Jako by granát zapadl 
mezi ten chumáč lidských těl! Všichni mají 
stejné přání, stejnou myšlenku: dostati se pod 
střechu, narovnati své bolavé údy, zbaviti se 
mokrého šatu. Nastal pravý útok na klidnou 
vesničku. Každá chata je obléhána, křik zajat-
ců a klení kozáků se rozléhá tmou. Z obyva-
telů nikdo se neukázal. Znali již příliš dobře 
tyto pozdní hony! Kolik jich tudy již přešlo! 
A nikdo z nich nikdy nepřidal, ba naopak, kaž-
dý, kdo jen ruce měl, bral a bral. A vesnička 
sama neměla již co jísti. 

Za několik minut nastal ve vesničce zase 
klid. Všichni již nalezli nějaký ten koutek, kde 
by nabrali nových sil pro další pochod. Však 
co to? Tam na rohu stojí ještě trojice zajatců. 
Jsou to Češi. Dva z nich podpírají třetího. Je 
nemocný. Zabušili již na několik chat, ale 
nikde dovolání... Tak prošli celou vesničku, 
až se zase octli na druhém konci. V poslední 
chatě se ještě svítilo... Zaklepali na dveře. Hlas 
uvnitř ztichl, světlo pohaslo. Bušili podruhé, 
žádná odpověď. „Venku přece nezůstaneme 
v takovém nečase,“ pronesl jeden ze zajatců. 
„Vypáčíme dveře, neotevrou-li nám,“ odpově-
děl druhý a již rukama bušil a nohama kopal 
do chatrných dveří. Za okamžik zazářila okna 
chaloupky znovu, dveře se otevřely a v nich se 
objevil muž asi čtyřicetiletý, prostřední posta-
vy, hospodář chaloupky – Polák. Ustrašeně se 
díval na zajatce a zapřisáhl se, že v chaloupce 
není místa. Ale zajatci znali již takové naříkání 
a hrubě si toho nevšímali. Ale když první z nich 
dral se dovnitř, sepial hospodář ruce, klekl před 
nimi a zahořekoval: „Dobří lidé, žena mi těžce 
stůně. Nemám místa pro vás.“ Zajatci zaváhali. 
Co teď? Mají celou noc prochoditi v dešti a zi-
mě?

Tu nemocný zajatec obrátil svůj bledý obli-
čej k Polákovi a zaprosil: „I já jsem nemocen, 
únavou již klesám. Nechceme od vás nic, jen 
kus suché země, kdy bychom se vyspali. Je 
dnes Štědrý večer, snad nás nenecháte venku 
v té psotě?“

Polák pohleděv nemocnému zajatci do obli-
čeje, vstal se země a beze slova otevřel z před-
síně dveře do světnice. Zajatci vešli a pozdra-
vili. Nikdo jim neodpověděl. Při stěně stála 
postel a na ní ležela nemocná. Kol postele se 
krčily tři děti: dvě děvčátka a nejmladší hošík. 
Zajatci svlékli pláště a tlačili se zády k peci. 
Hospodář se vrátil. Vzal pláště zajatců a rozvě-
sil je nad pecí. Vybídl je, aby usedli. Nemoc-
ná na loži zasténala. Děti zvědavě prohlížely 
zajatce a pomalu vylézaly ze svého úkrytu. Ti 
seděli tiše, hlavy zabořené v dlaních. Nemoc-
né ženě bylo velmi zle. Muž se brzy skláněl 
u jejího lože, kladl ruku na rozpálenou hlavu 
ženinu, brzy tajně stíral slzy a uplakanýma oči-
ma pozoroval své děti. Nejmladší hošík držel 
v ruce měděný krejcar, který dostal od jednoho 
ze zajatců. Byl to jeho poslední peníz. Pojednou 
nemocná žena znovu zanaříkala a žádala čaje. 
V celé chaloupce nebylo ani špetky. Nemocný 
zajatec, pochopiv, oč se jedná, vyndal ze svého 
batohu poslední zbytky čaje a podal je hospo-
dáři. Žena vypila čaj a zdálo se, že se jí ulevilo. 
Usnula.

Mezitím její muž uložil děti k spánku na 
peci. Potom vysypal na stůl horké brambory, 
trochu soli a vyzval zajatce k večeři. Bylo již 
k půlnoci, když zajatci vstali od stolu. Podě-
kovali hospodáři, přáli mu klidné noci a uložili 
se na podlahu. Za chvíli usnuli. Jen hospodář 
nespal. Seděl u stolu a modlil se. 

Ráno byli zajatci probuzeni srdcervoucím 
pláčem a nářkem. Rychle vstali a jediný pohled 
vysvětlil jim vše. Na posteli ležela nebožka, 
u stolu naříkal otec – vdovec a na peci usmívali 
se ve spánku tři krásní andílci – sirotkové.

Zajatci se tiše oblékli, laskavým slovem potě-
šili hospodáře, poděkovali za nocleh a vyšli 
do chladného rána. Venku již kozáci počítali 
zajatce a řadili je k dalšímu pochodu.

Nad vesničkou se rozhoupaly kostelní zvo-
ny a zpívaly slávu Bohu na výsostech a pokoj 
lidem na zemi!“                           Vojtěch Mach

(Vlastivědný sborník „Pod Zelenou Horou“, 
ročník III., č. 4, prosinec 1934. Kráceno. Při 

přepisu byl respektován dobový pravopis.) 

JENÍKOVY NEJSMUTNĚJŠÍ 
VÁNOCE

Válečné Vánoce v zázemí

Dne 15. prosince 1914 
musel Jeníkův otec k odvodu 
a již 22. prosince 1914 ruko-
val z malého venkovského 
nádraží do války. Vyprová-
zela ho manželka s malým 
synkem, doma s babičkou 
nechali čtyřletého Františ-
ka a Aničku, ještě v koléb-
ce. Muže čekala ještě před 
odjezdem na frontu poslední 
lékařská prohlídka, takže 
stále doufal, že ho přece jen propustí.

 „Když i sykot lokomotivy ustal a vlak už předtím zmizel za blízkým kopcem, vzpamatovala 
se maminka a s Jeníkem se vydala na zpáteční cestu... Za dvě hodiny v mrazu a vánici došli 
domů. Doma pusto a smutno jako po vyhoření. Místo smíchu a mluvy jenom pláč. Druhý den 
čekali všichni na tatínka, ale marně. I na Štědrý den čekali, ale přišlo jenom psaní, ve kterém 
tatínek vzpomíná a píše, že odjíždějí do Uher. Tím okamžikem i ta poslední jiskřička naděje 
uhasla. Od té doby nastal pro celou rodinu nový život. Život plný utrpení, běd, strádání, zoufání 
a doufání. 

Byl to smutný Štědrý den v domě 
Jeníkově. Den dlouhý jako moře...
Nastal večer a kdo se opozdil venku, 
slyšel zdáli hlas pastýřovy trubky. 
I maminka Jeníkova chystala štědrove-
černí večeři. Rozsvítila lampu a děti se 
už tlačily ke stolu. Ten den byly zvlášť 
hodné, protože jenom hodným dětem 
nosí Ježíšek stromeček. Po chvíli 
poslala maminka Jeníka pro čeleď, aby 
šla k večeři, Frantíkovi a Aničce půjči-
la obrázkový kalendář a sama v pláči 
a ve vzpomínkách rozsvěcovala svíč-
ky na chudém stromečku a pod něj 
postavila tatínkovu fotografii. Když 
se Jeník vrátil, poslala maminka oba 
chlapce, aby se šli podívat do přední 
světnice, že zaslechla, jako by někdo 
za sebou zavíral okno. Sama vzala na 
ruku malou Aničku. Hoši, jako když 
do nich střelí, vrazili do světnice. Jásot 
nad stromečkem byl nepopsatelný. 
Přišel Ježíšek. I malá Anička tleskala 
ručkama a očka jí svítila jako ty svíčky 
na vánočním stromku. I babičce se tvář 
rozzářila, ale ne nadlouho. První, kdo 
do té dětské radosti promluvil, byla 
Anička, která při pohledu na tatínko-
vu fotografii zvolala: „Tatícek!“ Tu se 
ženy déle neudržely, propukly v pláč, 
děti s nimi a i čeleď si stírala slzy 

kapesníkem. Ještě chvíli postáli u stromečku, a potom odešli do kuchyně k večeři. Tentokráte 
byla chudší než jiná léta. Nejprve byla černá omáčka, potom káva s vánočkou a nakonec  každý 
dostal ořechy a jablka. Mnoho se nesnědlo. Po večeři děti seděly kolem stolu a hrály si s oříšky 
a jablky. Jenom Jeník byl stále zádum-
čivý. Začínal chápat, co je všední sta-
rost, a věděl, že on je zde, aby trochu 
těch starostí pomohl nésti mamince. 
Maminka často si v duchu pochvalo-
vala: „Ještě že mám tohle dítě.“ 

Hodiny na stěně ukazovaly devátou, 
když Frantík s Aničkou odešli spat. 
Před tím se pomodlili krátkou modlit-
bičku za tatínka. Děti už dávno spaly, 
jenom maminka s Jeníkem stále seděla 
a vyprávěla o tatínkovi, o svém mládí, 
o škole... a Jeník by byl býval poslou-
chal až do rána, kdyby je nebyl vyrušil 
hlas zvonů, který svolával všechny lidi 
dobré vůle. I babička přišla je upo-
zornit, že už mají čas. Jeník s mamin-
kou spěchali na půlnoční. Venku tma 
a závěje a lidé jako bludičky směřovali 
ke kostelu. Kostel, jindy naplněný do 
posledního místečka, dnes byl polo-
prázdný; muži scházeli. Divná to móda 
se ujala o těchto svátcích. Převláda-
la barva černá. Stály tu ženy v čer-
ných šátcích na hlavě, některé celé ve 
smutku a ten smutek trval plné 4 roky 
a v mnohých a mnohých rodinách trvá 
podnes...“

J. Panský
(Vlastivědný sborník „Pod Zelenou 

Horou“, ročník V., č. 5, leden 1937. 
Kráceno.)Vánoce na obvazišti na Velkém Palu r. 1917.



Na konci roku 2013 mě, 
tehdejšího starostu měs-
ta Přeštice, informovaly 
sekretářky tajemnice a sta-
rosty, že v jejich kancelářích 
v nepracovní době někdo 
přemisťuje jak pracovní, 
tak soukromé materiály 

a že se ztrácejí drobné věci. Kanceláře tajem-
nice, sekretářek, místostarosty a starosty jsou 
průchozí a za mého letitého působení na radnici 
jsme dveře mezi nimi nezamykali, po pracovní 
době byly zamykány všechny vstupní dveře do 
kanceláří z přístupové chodby. Předložily mi 
videozáznam pořízený v kanceláři sekretářky 
tajemnice, na kterém její pracoviště ohledává 
místostarosta města. Záznamové zařízení ke 
zjištění do té doby neznámého návštěvníka bylo 
instalováno s předchozím souhlasem tajemnice 
MěÚ. Se stejným účelem jsem nechal instalovat 
fotopast též do mé kanceláře, která tam zazna-
menala obdobnou činnost mého zástupce. Jaké 
informace tam zjišťoval a fotografoval, k čemu 
měly sloužit, by měl vysvětlit on sám. 

Také já jsem byl postaven před otázku, jak 
nepříjemnou záležitost na pracovišti řešit, jak 
s těmito informacemi naložit. Co se vlastně 
stalo? Zjistili jsme, kdo bez našeho vědomí 
prohlíží a fotografuje osobní a pracovní věci, 
únik konkrétních informací pocházející z této 
činnosti jsme nezjistili. Pana místostarostu jsem 
v přítomnosti paní tajemnice vyzval, aby s jeho 
nepřípustnou aktivitou v kanceláři mé a kan-
celářích našich kolegyň přestal, s tím, že kdy-
by v ní pokračoval, budu celou záležitost řešit 
jinak. Toto řešení problému na pracovišti jsem 
v dané situaci považoval za dostatečné, pokud 
jsem věděl, jeho činnost v kancelářích spolupra-
covníků ustala.

V návaznosti na výše uvedené prohlašuji, že 
jsem žádný videozáznam k uvedené věci nikdy 
nezveřejnil ani k jeho zveřejnění nedal souhlas.
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Co si myslíte o kauze „slídění na radnici“ 
a jaký z toho máte pocit?

Upřímně řečeno, nemám 
radost z toho, že se k tomu 
mám jako bývalý i součas-
ný zastupitel zde vyjadřo-
vat. Nejsou to hezké věci. 
Chtěl bych obrátit pozor-
nost veřejnosti na datum 
září 2012, kdy byl z funk-

ce odvolán 1. místostarosta města p. Jiří Hlavín. 
Tehdy se rozpadla doposud vládnoucí osmi-
členná koalice. Část jeho vlastních lidí, kteří jej 
do funkce původně zvolili, jej odvolali z funk-
ce. Co tomu předcházelo nechci rozebírat, to je 
otázka pro ně. Nějaký důvod tam asi musel být. 
Starosta i místostarosta se tímto aktem ale ocitli 
každý na jiné straně barikády! 

Tehdy vznikly z původní vládnoucí koalice 
dvě nesmiřitelné skupiny, které spolu zbytek 
volebního období vedly zápas až do října 2014, 
tedy více než 2 roky. Podotýkám, že KSČM 
nebyla součástí této koalice ani se na odvolání 
p. Hlavína nepodílela svým hlasem.  

V novinách poté psali, že v Přešticích zuří 
válka zastupitelů. Mohu to potvrdit, místní 
politika v Přešticích se od té doby „přiostřila“ 
a začalo se oboustranně za politiku „kriminali-
zovat“. Byly podány podněty státnímu zastupi-
telství, probíhalo vyšetřování kriminálky, obje-
vilo se anonymní udání atd. Vyhrocené poměry 
na radnici dokládá fakt, že místostarosta, který 
má kancelář hned vedle starosty, hlasuje pro to, 
aby starosta zaplatil ze svého fakturu za dozdo-
bení vánočního stromu z roku 2012 ve výši cca  
150 000 Kč. Místo, aby táhli spolu za jeden 
provaz pro město, tak se navzájem hlasováním 
likvidují. To, že se objevilo video, kde místo-
starosta prohlíží kancelář starosty je dle mého 
názoru a znalosti věci jen jedna strana problé-
mu. Viděl jsem před několika dny vytištěné 
e-maily, jak komunikovala druhá strana o mís-
tostarostovi a zastupitelích-odpadlících, jak se 
na ně radili. A jsou tam výrazy nepublikovatel-
né! Bývalí zastupitelé stojící na místostarosto-
vě straně se také nechali slyšet, že druhá strana 
má všechny místostarostovy e-maily, které kdy 
posílal ze své služební e-mailové adresy. Kdo 
jim je dal, jak se k nim dostali? Myslíme si, že 
z těch důvěrných informací, které nosil mís-
tostarosta z radnice, žili v minulém volebním 
období i jiní spříznění zastupitelé a také jiné 
politické strany než jen ČSSD, tzn. KDU-ČSL, 
TOP 09 a ODS.

Nedávno se mi dostaly do ruky „divné“ TOP 
Přeštické noviny, kde jsem se dočetl, že mini-
málně 40 věcí je v Přešticích špatně a nic, vůbec 
nic není dobře! Noviny mířily především proti 
bývalému starostovi, byla to totální negace vše-
ho. Nápadně to ovšem zapadá do celkové situa-
ce... Pokud se týká KSČM, věděli jsme  o tom, 
že tento pro veřejnost skrytý střet na radnici pro-
bíhá. Několikrát jsme se radili, co s tím, jak se 
zachovat. Řekli jsme si, že se do toho nechceme 
nechat vtáhnout a namočit!

Podle informací, které dnes máme k dispozi-
ci, byly kanceláře vedoucích funkcionářů měs-
ta napíchnuté kamerami téměř rok, od prosin-
ce 2013. O jejich instalaci údajně rozhodl pan 
bývalý starosta po poradě s paní tajemnicí. Ta 
údajně dala příkaz podřízenému odbornému 
pracovníku města, aby je tam instaloval. Takže 
videozáznamy mohly uniknout do celostátních 
médií jen od těchto tří osob, nikdo jiný o nich 
oficiálně nevěděl a neměl k záznamům přístup. 

Jako zastupitel jsem o této skutečnosti neměl 
žádné informace a nemám z toho dobrý pocit. 

Naši voliči, se kterými jsem mluvil na toto 
téma, si myslí, že způsob řešení tohoto problé-
mu, kdy tyto videozáznamy byly puštěny do 
celostátních médií, poškodil všechny poctivé 
občany našeho města i město samotné. Že se to 
dalo řešit jinak, v zájmu města, a hlavně, že se 
to mělo řešit včas. Video bylo zveřejněno až po 
volbách, kdy bylo jasné, že místostarosta nebyl 
zvolen ani zastupitelem. Ten, kdo video zveřej-
nil si tím tedy řešil hlavně své osobní vztahy 
a za rukojmí si vzal naše město. 

Zcela určitě nevíme všechno, ale prohlašuje-
me, že máme obavu z toho, aby se zveřejněním 
likvidačního videa neotevřela láhev s pověst-
ným „džinem“. Střeliva je na obou stranách 
dost! Nikomu to neprospěje! O našem městě si 

už povídá celá republika. Vyzýváme znesváře-
né strany, aby s tím už přestaly! Aby respek-
tovaly výsledky nedávných komunálních voleb 
2014. Pro KSČM je to uzavřená záležitost. Jsme 
připraveni se nadále podílet na rozvoji našeho 
města. Pro nás je budoucnost důležitější, než se 
zaobírat špinavou minulostí. Volby nám všem 
daly šanci společně obrátit list a zvolit jiný směr 
činnosti a způsob komunikace, ku prospěchu 
našeho města. Využijme toho!

Chování bývalého místo-
starosty zdokumentované 
na videozáznamu je nepři-
jatelné a jen dokazuje, jaké 
vztahy panovaly v úzkém 
vedení města a mezi něk-
terými radními. Je také 
zarážející, že si někdo 

ponechá kompromitující materiál na vhodnější 
dobu za účelem vydírání nebo likvidace svého 
protivníka. Silně to připomíná praktiky bývalé 
státní bezpečnosti, popř. dnešních mafiánských 
struktur.

Pevně věřím, že atmosféra v nově zvolené 
radě a zastupitelstvu města bude na zcela jiné 
vlně.

Když jsme chystali 
předvolební kampaň, na 
některé plakáty jsme na-
psali heslo – konec pik-
lů na radnici. V té chvíli 
jsem sice tušil, že se tam 
odehrávají podivné věci, 
ale ani ve snu mě nenapa-

dalo, že to může mít takový rozměr a že jsme 
napsali zřejmě nejpravdivější slogan celé kam-
paně. Nedovedu si představit práci v prostředí, 
které na radnici donedávna vládlo. Ještě víc je 
pro mne nepochopitelné, jak a proč se záznamy 
dostaly naprosto nekontrolovaně až do rukou 
novinářů. Za úřad mohu slíbit, že podnikneme 
všechny kroky, abychom celou záležitost vyšet-
řili a zamezili jejímu opakování v budoucnu. 
Jen málokdo asi touží po tom, aby ho někdo 
natáčel bez jeho vědomí. Pokud ovšem i na rad-
nici neplatí upozornění umístěné při vjezdu do 
Přeštic, že území města je monitorováno kame-
rovým systémem...

Vnímám to jako poru-
šení snad všech pravidel 
mezipracovních vztahů 
a zároveň to beru jako 
velký a těžko omluvitelný 
morální poklesek. Také 
by mě zajímalo, za jakým 
účelem byly informace zís-

kávány a pro koho byly informace určeny.
Zároveň doufám, že pan exmístostarosta, jako 

vášnivý fotograf, uspořádá ze získaných foto-
grafií výstavu. Doporučoval bych ji umístit do 
prostor radnice a zároveň bych si dovolil navrh-
nout i její název „Mé noční toulky radnicí“.

Co soudit o tom, když 
někdo pod záminkou hle-
dání klíčů nebo jakoukoliv 
jinou prohrabává osobní 
věci a PC svých kolegů 
a spolupracovníků? Osob-
ně jsem zvědavý na motiv 
a pohnutky, které dotyčné-
ho vedli k této činnosti.

Co k této kauze dodat?
To, co vyplavalo na 

našem „malém přeštickém 
rybníčku“, jen dokládá, 
jakou měli důvěru mezi 
sebou nejvyšší představite-
lé našeho města. Ten, kdo 

páchá podobné věci, musí počítat i s následky 
svých činů. O dalším působení samotného akté-
ra rozhodli voliči svými hlasy již v komunál-
ních volbách.

I ti největší kritici obsahu našich „TOP“ novin 
musí po současné kauze přijmout pravdu o tom, 
že ryba smrděla od hlavy.

Jedna věc je slídění, dru-
há je zveřejnění v médiích. 
Zásadně mi vadí obojí. 
Vypovídá to o poměrech 
v minulém vedení, kde 
neexistovala vzájemná 
důvěra. Kde nikdo nevěří 
nikomu se nedá ani dost 

dobře pracovat. Jestli se podaří zjistit kdo a proč 
téměř po roce nechal zveřejnit kompromitující 
záběry nevím, ale vím, že se žádná taková situ-
ace nesmí nikdy opakovat.

Bezpochyby je to velká 
ostuda města, a je z toho 
patrné, jaké vztahy na rad-
nici panovaly.

Ztráta důvěry vůbec, ať 
je to bráno v jakémkoli 
vztahu, je z pohledu spo-
lupráce velmi špatná. Když 

se kauza nezveřejnila v moment, kdy se udála, 
z mého pohledu už se neměla vůbec vytahovat. 
Neprospělo to nikomu a ničemu. Jen ten „punc“ 
a popularita městu ještě nějakou dobu zůstane.

Bývalé vedení radnice 
dokázalo filmovému světu, 
že dobrý snímek s vysokou 
sledovaností lze natočit 
i bez dotací. Ale teď váž-
ně. Tahle fraška, kterou 
se baví i děti ve škole, je 
spíše k pláči. Lidská hlou-

post a vypočítavost potlačila hrdost, důstojnost 
a spravedlnost. Pro mě tato kauza nemá vítě-
ze, pouze poražené.Jednání bývalého pana 

místostarosty je jistě zavr-
ženíhodné. Co musíme řešit 
je ale spíše to, za jakých 
okolností byly záznamy 
pořízeny a jak s nimi bylo 
nakládáno. Nemám tím 
na mysli pouze nahrává-

ní pana bývalého místostarosty, ale také to, že 
on sám záznamy pořizoval. Čas ukáže, která 
z těchto dvou špionáží má špinavější pozadí. 
Dále musíme prověřit, zda k podobné špionáži 
náhodou nemůže docházet i nadále, případně 
komu jsou takové praktiky ku prospěchu. Poci-
ty se dají popsat jako opovržení, údiv, frustrace 
a nakonec pro občana to nejlepší – odhodlání 
nedopustit opakování podobných kauz.

 Kauza slídění na radnici 
je především velice nepří-
jemná pro město. Na mysli 
se však naskýtají otázky, 
proč byla celá kauza zve-
řejněna v této době, když 
podle vyjádření p. Kmocha 
byly kamery umístěny od 

loňského prosince, k jakému účelu měly poří-
zené záběry sloužit a hlavně, kdo záběry předal 
médiím. To dle mého názoru jsou zásadní otáz-
ky, na které bychom měli znát odpověď.

Občané 2014 se rozhodli 
kandidovat do zastupitel-
stva, protože nebyli spoko-
jeni se stávajícím stavem. 
Velmi výstižná byla před-
volební prezentace pana 
Karla Lautnera:  „Ve vědě 
a technice došlo k obrov-

skému pokroku. V současné době však upadl 
pokrok v morálce, slušnosti a odpovědnosti, 
což ohrožuje celou společnost. Tento stav bych 
si přál zlepšit.“

I když jsme získali ve volbách jeden mandát 
a jsme v opozici, ze všech sil jsem se snažil při 
povolebních jednáních přesvědčit vítěznou stra-
nu o tom, že navrhnout za koalici bývalého mís-
tostarostu do výborů a komisí nepomůže tento 
stav zlepšit. 

Jsem zastupitelem teprve týden, ale dnes jsem 
byl požádán, abych do dvou dnů sdělil, co si 
myslím o slídění na radnici. To samozřejmě 
udělám, i když by se podle mého názoru spí-
še měli vyjadřovat ti, kteří nejprve vytvořili 
nesmyslnou funkci II. místostarosty, pak do 
ní tohoto kandidáta zvolili a potom s ním léta 
spolupracovali. Nejen o této kauze, ale i o dal-
ších se ví již dlouho. K odvolání I. místostarosty 
pana Jiřího Hlavína stačilo odmítnutí zúčastnit 
se likvidace ředitelky MŠ. Místostarostu tedy 
mohlo odvolat zastupitelstvo, pokud si myslelo, 
že je třeba tento stav zlepšit.

Slídění je způsob lovu, kdy lovec prochá-
zí zpravidla křovinatým terénem a s pomocí 
psa ze skupiny slídičů (např. kokršpaněl) loví 
obvykle drobnou zvěř. Majitel by měl svého 
psa, zejména na radnici držet raději na řemeni, 
aby nedělal ostudu. Přeji novému vedení města, 
zastupitelům i všem občanům, abychom tento 
stav rychle zlepšili.

Je to jen vyvrcholení  
nechutných  poměrů, které 
bohužel v minulém obdo-
bí panovaly v radě a pak 
i v zastupitelstvu. Ukázka 
toho, jak to vypadá, když 
se moc dostane do „správ-
ných“ rukou. Na samotnou 

komickou tečku za minulým zastupitelstvem sedí 
báseň Karla Havlíčka Borovského: „Nechoď, 
Vašku, s pány na led, mnohý případ známe, že 
pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme“.

Člověk se jen nestačil včas orientovat, kteří 
„kluci“ spolu zrovna mluví. 
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Mladý Božetěch Vácha 
– vyprávění na pokračování

Sibiřská magistrála
Sibiř, již samotný název mrazí. Mrazy byly 

v roce 1918 kolem -40 °C. Výkyvy teplot 
byly veliké. V Irkutsku 1. 5. 1919 byla teplota  
-10 °C, sněžilo, již 8. 6. 1919 bylo +39 °C!!! 
Červenec měl stálé teploty kolem 40 °C ve stí-
nu, v září opět mrazy. Příroda zde vše rychle 
dohání, tam je opravdu „slyšet trávu růst“. 
Ovšem na jaře a v létě je tam nádherně, pro-
tože příroda je většinou dosud nedotčená. Sibiř, 
to jsou také nekonečné dálky, ze kterých také 
mrazí! Vzdálenosti jsou takové, že Čecháčko-
vi se zdají opravdu nekonečné. O Sibiři bylo 
napsáno mnohé, i vzdálenosti si snadno každý 
zjistí, pro Středoevropana však vzdálenost Vla-
divostoku od Moskvy po Transsibiřské magis-
trále 8546 kilometrů je přece jen trochu dlouhá 
vzdálenost. Stanice jsou (v roce 1919) od sebe 
30-70 km, depa 160-200 km. Zapamatoval jsem 
si některá jejich jména – Džalajnor, Chinchan, 
Buchedu, Churchula, Mundančan a jiné. Trať je 
jednokolejná, jen mezi Omskem a Mandžurijí 
je dvoukolejná. Vzpomínám si, co jsem viděl na 
nádraží v Irkutsku. Drželi jsme kolem našeho 
ešalonu stráž, jednak proti partyzánům a také 
proti věčně hladovým domorodcům. Procházel 
jsem kolem našeho vlaku, když jsem si všiml 
přes 2 koleje zvláštní věci. Stála tam lokomo-
tiva, vlastně jakoby dvě spojené k sobě. Čelem 
jakoby kotly a na konci každého kotle topeniště 
a řídící páky. Nenápadně jsem se přiblížil – co 
to je? Pak mně to došlo. V době výroby ještě 
neznali šoupátka na parních strojích. Takže 
když chtěli jet dopředu, tak topič a strojvedoucí 
si vlezli dozadu a tam odtud řídili vlak. Když 

chtěli couvat, tak zatopili v druhém kotli a cou-
vali na druhý kotel. Pozoruhodný stroj měl rok 
výroby 1843. Viděl jsem opravdu něco pozoru-
hodného. V té době jezdily vlaky jen vojenské, 
osobní jednou za den, ale žádný neměl jistotu, 
že dojede, když všude byla občanská válka. 
Vlaky sice jezdily nepravidelně, ale byly dobře 
zásobeny uhlím, protože všude nedaleko trati 
byly povrchové doly. Stávalo se však také, že se 
vytápělo jen dřívím a to se teprve muselo káce-
ti. Magistrála nesla celou tíhu války a každá 
ustupující armáda ji bezohledně ničila. Uvedu 
jen jaké armády. Bylo zde několik praporů ame-
rické pěchoty v širokých kloboucích, anglická 
pěchota s přilbami, italská, srbská a japonská 
armáda. Vše pod velením francouzského gene-
rála Janina, kterému podléhaly i naše tři divize. 
Byly roztažené od Uralu po Vladivostok. Tam 
jsme se dostávali pomalu, protože po opuštění 
bolševické fronty na podzim 1918 byla celá 
tíha bojujících na nás. Jediná fronta proti sově-
tům byla za Uralem, tam byly vrženy všechny 
síly bolševiků. Tlak blížící se fronty k výcho-
du dodával síly i partyzánům podél trati, takže 
i s těmi bylo nutno bojovat. Naše vojsko bylo 
dobře vycvičené a vyzbrojené a tak náš odchod 
všemožně zdržovali i spojenci. Prostě nás potře-
bovali, ale kdepak, nás to táhlo domů, třebaže 
jsme to měli přes půl zeměkoule.

Konečně byl na obzoru Vladivostok. Vytou-
žené město s nadějí na brzké nalodění a pak hurá 
domů. To jsme si jen mysleli! Lodě nejezdily, 
když, tak jen malé japonské a tak jsme skončili 
v kasárnách vladivostockých pevností.

Slavomír Vácha

Tříkrálová sbírka 2015
Vážení přátelé, blíží se opět čas Tříkrálové 

sbírky 2015 na podporu potřebným a lidem 
v nouzi. Naši milí koledníci a vedoucí skupi-
nek – dobrovolníci Charity – vyjdou do ulic od 
2. ledna do 11. ledna 2015. Z výnosu TS Farní 
charita Přeštice podpořila Domov pokojného 
stáří v Klatovech jako v minulých letech. Také 
s „Poradnou“, kde je odborné sociální pora-
denství konané obecně prospěšnou společností 
Centrum pro zdravotně postižené Plzeň pro lidi 
postižené, pečující o ně a pro seniory, která je 
stále žádaná nejen Přeštickými, ale také potřeb-
nými z okolních obcí, by ráda pokračovala. Na 
jarní společenské setkávání s kulturním progra-
mem už dříve narození senioři čekají a zastavují 
nás, kdy se bude zase konat, aby si mohli popo-
vídat s přáteli, a členové Farní charity se na ně 
také těší. Návštěvy u nemocných a osamělých 
v zařízeních a doma seniory potěší zejména 
před Vánocemi a ocení, že má ještě někdo o ně 
zájem. Částí výnosu přispějeme také lidem bez 

domova, na projekty Diecézní charity Plzeň pro 
potřebné a na katastrofy u nás a v zahraničí.

Prosím Vás, přijměte koledníky vlídně 
a vyslechněte jejich přání do nového roku. Byli 
bychom rádi, kdyby se na koledování přihlásily 
ještě další děti a mládež na tel. č. 731 433 146.

Děkujeme Vám za přízeň a přejeme Vám do 
nového roku pevné zdraví, životní optimismus 
a vše dobré.                           Marie Sedláčková

Farní charita Přeštice
 koordinátorka Tříkrálové sbírky na Přešticku

Poděkování
Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ 2014 

touto cestou děkuje všem občanům Přeštic, Skočic, 
Zastávky a Žerovic, že se zúčastnili komunálních 
voleb. Pochopili, že je třeba něco změnit. Chtěli 
bychom však poděkovat i těm občanům z uve-
dených obcí, že dali našemu sdružení OBČANÉ 
2014 svůj hlas. Jak se ukázalo, každý hlas má svoji 
váhu. Každým hlasem se dá zlepšit klima ve měs-
tě. Škoda, že je možno poděkovat pouze polovině 
obyvatel, ta druhá polovina zřejmě byla se vším 
spokojena.

Jak se ukázalo nyní v médiích, panovalo „krásné 
a přátelské“ klima v minulé RM. Takže asi té dru-
hé polovině voličů se toto klima líbilo, proto nešli 
k volbám. Volit nešli zřejmě asi také proto, že vol-
by už nejsou povinné, ale demokratické a dobrovol-
né. Mrzí zejména menší účast mladých lidí, vždyť 
v těchto a dalších komunálních volbách jde o jejich 
budoucnost. Co si zvolí, s tím budou pracovat a žít 
v Přešticích v budoucnosti.            Slavomír Vácha

Smutná vzpomínka 
na čapí léto

Při pochůzce terénem jsem přišel 18. srpna na 
zraněného čápa. Jaká to ale byla smůla! Bylo 
to 10 dní před odletem dospělých čápů „domů“ 
(8000-10 000 km) dlouhou cestu. Pomysl-
ná ochranná křídla nad ním Faunus (bůh lesů 
a polí) nerozvinul. Čáp pravděpodobně chtěl 
vzlétnout na křížek věže kostela, ale narazil do 
elektrických drátů a zlomil si levé křídlo.

Při jeho záchraně mi ochotně pomáhal pan 
Beneš  (ze vzpírárny na KČT), který plnil funk-
ci jakéhosi bodyguarda, aby čápa nenapadl tou-
lavý pes. Za chvilku pro čápa přijel pan Brada 
z MěÚ a posléze byl zraněný čáp předán do 
rukou odborníka ze Záchranné stanice Spálené 
Poříčí panu Jandíkovi.

Protože čáp velmi krvácel, tak jej pan Jan-
dík odvezl do Klatov na veterinární kliniku. 
Tam mu lékaři provedli amputaci, bez které by 
nepřežil. Nyní je čáp ve Spáleném Poříčí.

Všem, kteří se na této akci podíleli, upřímně 
děkuji. Tolik stručně k tomuto „čapímu story“…

Karel Lukáš
ČSOP

Dokončení ze str. 1 
Takže dost amatérsky, nejste přece odborník 

na sledovací systémy…
Mám příští týden schůzku s jednou z firem, 

kterou zaujala reportáž v televizi. Ta nám nabíd-
la, že poskytne určité informace, jak o téhle věci 
samotné, tak i o tom, jak se zabezpečit proti 
tomu, aby se to neopakovalo.

Že by vám poskytli konkrétní informace k té 
kauze?

Je pravděpodobné, že to budou konkrétní 
informace ke sledování.

Ta firma má nějaké informace o tom „špic-
lování“?

Vypadá to, že ano.
Jak je to možné?
Nedokážu si to vysvětlit.
Možná jen blufují a chtějí vydělat peníze.
To je možné.
Vyměnili jste zámky?
Ano. Máme nové přístupové kódy a chceme 

omezit přístup na naši wi-fi síť a tím zkompli-
kovat případným všetečkům přístup k citlivým 
datům. Zjišťujeme, jaká přístupová práva mají 
administrátoři a vedoucí pracovníci s ohle-
dem na data, která můžou být, jak se ukazuje, 
poměrně třaskavá.

Proč si myslíte, že někdo zveřejnil skrytou 
nahrávku až po volbách? 

Domnívám se, že ten materiál byl určitě 
připraven dopředu, aby zdiskreditoval pana 
Königsmarka z ČSSD v případě, že uspěje ve 
volbách. Ale protože to těm lidem asi bylo líto 
vyhodit, tak to vypustili až teď po volbách.

Některé úředníky musíme k práci přemluvit
Co jste všechno stihnul za těch pár týdnů 

udělat ve funkci starosty?
Zatím se snažím s místostarostou zjistit stav 

věcí, které je nutné řešit okamžitě. To, co jsme 
zdědili. Některé záležitosti skutečně hoří, třeba 
zapsání městské společnosti, která bude mít na 
starosti výrobu a rozvod tepla v Přešticích. 

Myslíte vznik té společnosti?
Ona už je založená, ale nějak se nedaří úřed-

níkům ji zapsat.
Jak je to možné, že se to úředníkům nedaří? 

To je tak těžké zapsat společnost?
Myslíme si, že ne.
Chcete říct, že se úředníkům nechce praco-

vat nebo s tím nemají zkušenosti?
Já si chvílemi myslím, že se jim do toho nějak 

nechce.
A máte pravomoci je přemluvit?
Máme.
A přemlouváte je?
Pracujeme na tom.
Vypadl ze skříně nějaký kostlivec, nějaký 

zásadní finanční?
Zatím k tomu ještě nemáme úplně všechny 

informace, ale mám obavu, že nějací takoví 
kostlivci vypadnou.

Velcí, malí?
To uvidíme.                                 
Uděláte v nejbližší době něco, čím se odlišíte 

od svých předchůdců?
Především chceme zveřejňovat smlouvy a fak-

tury na webu města. Už víme, kolik jich bylo za 
předchozí roky, takže by s tím neměl být problém. 
Jsme asi první město v kraji, které tak zásadní 
krok udělá. Občané budou mít možnost sledovat, 
jak se nakládá s městskou kasou. Už od ledna.

Zvládnou to úředníci? Nebude to moc velký 
nápor?

Já si myslím, že to zvládnou.

Aby to nebylo jako s tou městskou společ-
ností na správu tepla…

Tohle bude určitě jednodušší.

Možná bude i sportovní hala a minipivovar
Jak to bude s těmi velkými akcemi, které 

máte ve volebním programu? Myslím bazén, 
relaxační zónu, už se to nějak pohnulo? 

Do konce měsíce, nejpozději do konce roku, 
zjistíme stav projektů z minulé doby a prověří-
me, zda by něco z toho nebylo možné použít. 
Já osobně jdu na schůzku s firmou, která se 
zabývá výstavbou bazénů, takže už budu mít 
nějaké aktuální informace o možnostech. Stejně 
tak jsem dostal nabídku na výstavbu menšího 
zimního stadionu za poměrně zajímavou část-
ku. Kdyby to vyšlo, tak bychom tu mohli mít 
i halu, kde bychom mohli dělat městské akce, 
nejen sportovní, ale i kulturní…

Že byste mohli sportovní halu využít na kon-
certy místo sokolovny, která vypadá bídně?

Ano.
Kde by mohla hala stát? 
Jak pro bazén, tak případně pro ledovou plo-

chu je ideální místo za školou Na Jordáně.
Co s restaurací Peklo na náměstí?
Teď skončily bourací práce, v řádech dní by-

chom měli mít výkresy skutečného stavu, se 
kterými oslovíme několik vytipovaných provo-
zovatelů restaurací, či dokonce minipivovarů. 
Chceme minimálně získat informace, abychom 
mohli připravit nejlepší podmínky. Samotnou 
tvář ale musí dát restauraci firma, která vzejde 
z výběrového řízení. 

A šlo by tyto věci zveřejňovat na stránkách 
městského úřadu, ty jsou takové trochu zane-
dbané?

To je další z věcí, kterou se snažíme řešit, 
je toho opravdu hodně. Webové stránky měs-
ta musíme změnit. Hledáme autory, jestli to 
někdo umí a dokáže, ať se přihlásí. Doufám, že 
na začátku příštího roku už budou nové.

Mě to baví
V těchto Přeštických novinách je na titulní 

stránce veliká fotografie zastupitelů. Co to má 
znamenat?

Je to nápad paní ředitelky Míškové z KKC. 
Nám se to líbí, protože to symbolizuje, že se 
chceme domluvit.

Funguje to? Na prvním zastupitelstvu jsem 
viděl náznaky odporu.

Já jim nepřikládám váhu. Určitě nejen na mě 
byla znát poměrně velká nervozita z něčeho tak 
nového, jako je sedět v zastupitelstvu před širo-
kým publikem.

Jaké to je být starostou?
Mě to baví (smích).
Co na to žena?
Všimla si, že přicházím domů ještě později, 

než jsem chodil v předchozím zaměstnání.
Je ráda?
Moc ne.
Klape vám to?
To ano, je zlatá...
A půjdete letos zase s čerty po přeštických 

domácnostech? 
Ještě nevím, ale já nechodím za čerta, já jsem 

Mikuláš. 

Rozhovor jsem poskytl Karlu Naxerovi 
k autorizaci. O žádnou změnu nepožádal.

Ľubomír Smatana
 – autor je reportér Českého rozhlasu

Nejsem čert, ale Mikuláš Vyjádření bývalého místostarosty
Cítím za povinnost, vyjádřit se k aktuálnímu 

mediálnímu tématu, které rozvířilo bezprostřed-
ně po volbách veřejné mínění v Přešticích.

Uvědomuji si, že zveřejnění záznamů skryté-
ho nahrávacího zařízení, instalovaného v pro-
storách kanceláří MěÚ mě vykresluje v tom nej-
horším světle a nepochybuji, že právě to mělo 
být cílem tohoto bezprecedentního záměru.

Uvědomuji si zároveň, že jsem jako funkcio-
nář města morálně pochybil a tímto se veřejně 
omlouvám za jednání, kterého jsem se dopustil. 
Opakuji ovšem také to, že moje pohnutky neby-

ly založeny na systematickém sběru informací 
a neměly za cíl kohokoliv dehonestovat, poško-
dit, a že se jednalo o mojí vlastní iniciativu.

Na závěr veřejně prohlašuji, že se cítím 
poškozen z hlediska svých občanských práv, 
protože jsem byl s těmito skutečnostmi (skryté 
audiovizuální záznamy, nakládání s nimi, jejich 
zveřejnění) konfrontován až nyní a považuji je 
za velmi závažné a nepřípustné.

Vítám tedy, že věc řeší policie a nové vedení 
města.

Mgr. Jan Konigsmark
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Docent Weyda opět poodkryl roušku 
tajemného světa vědy

Ve středu 22. října se posadili žáci sedmé-
ho ročníku do lavic auly naší základní školy 
s očekáváním zajímavého povídání o světě pod 
mikroskopem. Již podruhé jsme u nás přivítali  
Doc. RNDr. Františka Weydu, CSc. z Přírodo-
vědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Přednáška s tématem „Věda letem světem“ 
začala výčtem metod, kterými můžeme pozo-
rovat svět kolem nás. Linie oko – dalekohled 
– lupa – mikroskop byla zřejmá. Několika 
snímky pan docent žákům přiblížil, jak vypa-
dají moderní optické mikroskopy a mikroskop 
elektronový. Zajímavé bylo srovnání vědecké, 
populárně vědecké a výtvarné fotografie.

Žáci 7. ročníku již v rámci učiva přírodopi-
su probírali skupinu parazitických živočichů. 
A právě na parazity se orientovala i další část 
přednášky. Jak se přichytí klíště? Proč samice 
klíštěte nepraskne, když se nasaje krví hosti-
tele? Jak vypadá kleštík včelí decimující spo-
lu s včelomorkou obecnou stavy včelstev? Jak 
využívat dravé roztoče v boji se škůdci rostlin? 
Na tyto a další otázky dostali žáci odpovědi 
prostřednictvím snímků z elektronového mik-
roskopu spojených se zajímavým povídáním 
o životě těchto organismů.

V druhé části přednášky zhlédli žáci film 
„Tajemná tůň“, jehož scénáristou i režisérem 

byl pan Doc. RNDr. František Weyda, CSc. Co 
se děje na hladině a pod hladinou lesní tůně? 
Jak vypadají rozsivky a čím se živí? Čím dýchá 
potápník? Žákům se pootevřel svět propletených 
potravních řetězců a složitých vazeb a vztahů 
mezi říší rostlin a živočichů podbarvený zpě-
vem lesních ptáků a hlasy obyvatel tůňky. Vše 
plynulo volně bez dalšího komentáře a přece to 
bylo tak srozumitelné. Vždyť stačí umět se jen 
dívat a naslouchat.

Další část přednášky se týkala možností věd-
ce poznávat při výjezdech do zahraničí cizí 
země a jejich obyvatelstvo. Spolu s panem 
docentem jsme procestovali multikulturní New 
York, navštívili Wall Street, Central Park nebo 
Times Square.

Poté jsme se prostřednictvím zajímavých 
fotografií přesunuli do NP Great Smoky Moun-
tains a setkali se s divoce žijícím krocanem, 
medvědem baribalem nebo s jelencem bělo-
ocasým. Do Bostonu nás vzal pan docent na 
pozorování velryb a na Floridě prý na nás čeká 
nezapomenutelné setkání s vzácným krokodý-
lem americkým.

Tak řekněte sami: Není to prima stát se věd-
cem?   

Mgr. Lenka Křížová
učitelka ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Současnost si podala ruku s minulostí
Ptáte se kde? Tentokrát ve sborníku „Pod 

Zelenou Horou“, v jehož posledním letošním 
vydání se shodou okolností vedle vhledů do 
regionálních dějin sešlo hned několik velmi 
aktuálních informací. A přáním jeho vydavatelů 
je, aby se pro naše potomky staly stejně pozo-
ruhodným zdrojem poznání, jakým jsou dnes 
pro nás předválečné ročníky „Zelené Hory“. 
Takže, co se čtenáři mohou dozvědět? Přede-
vším okolnosti provázející unikátní nález obra-
zu Piety přeštické z první poloviny 18. století 
v soukromé kapličce v Radkovicích, který byl 
odborníky identifikován jako jedna z vůbec nej-
ranějších kopií zázračného obrazu z přeštického 
chrámu. Záchrana olejomalby, rozstřílené pra-
kem a poničené povětrnostními podmínkami, 
přišla v hodině dvanácté a v současné době již 
zrestaurovaný obraz představuje jeden z nejcen-
nějších exponátů sbírky Domu historie Přeštic-
ka. Prázdninový projekt spolupráce tří místních 
akčních skupin „Otevíráme poklady venkova“ 
popisuje jeho manažerka Martina Hanzlíková. 
V Přešticích se výstupem týdenního snažení 
školáků-mladých historiků stal animovaný film 
na motivy místních lidových pověstí. Také 
představení nové vycházkové trasy pro všechny 
generace nazvané „Se svatým Vojtěchem oko-

lím Přeštic“ se určitě bude hodit, protože oteví-
rat se bude už na jaře příštího roku. A na to, co 
by vám nemělo uniknout, upozorňuje ve svém 
stejnojmenném článku RNDr. Eva Heřmanová, 
která systematicky vyhledává a sleduje veškeré 
nové on-line projekty, týkající se našeho kultur-
ního dědictví. Vybrala pro nás ty, které mapují 
Plzeňsko a jsou vhodné jak pro školy, tak pro 
všechny lokální patrioty. Do historie naopak 
zabrousíme v medailoncích několika slavných 
stavitelů a architektů - otce a syna Dientzenho-
ferových, jakož i Moritze Hinträgera a Ludwiga 
Tremmela, spjatých jednak se zámkem v Žinko-
vech a jednak – přímo či nepřímo – i s rodinou 
průmyslníka Škody. K dobám slávy Haberma-
novy ozdravovny a krásy zaniklého lesoparku 
v Letinech se ve svém příspěvku vrací Bohuslav 
Šindelář. Lenka Špačková pokračuje ve svém 
seriálu o nepomuckém školství a přibližuje jeho 
velmi neradostné období za druhé světové vál-
ky. A třebaže vzpomínková črta „Vánoce mého 
dětství“ zachycuje poměrně nedávná 60. a 70. 
léta minulého století, čte se už jako sci-fi, při-
čemž potěší ještě mnohé z nás. Do závěrečného 
Zrcadla místní kultury byl zařazen nepomucký 
výtvarník Ing. David Duchoslav.  

Věra Kokošková

Ohlas na „Malé město ve Velké válce“
Když jsem zařadila do říjnové přílohy Přeš-

tických novin kratičkou vzpomínku na učitele 
Františka Reifa, netušila jsem, jakou radost 
tím udělám paní Marii Jarolímové, kronikářce 
městské části Přeštic obce Skočice. Toto jméno 
znala totiž pouze ze zápisu v kronice skočické 
školy: „Druhým učitelem ve Skočicích jmeno-
ván č. 2641 v. š. r. ze 4. října 1910 František 
Reif jako výpomocný učitel. Tento narodil se 
22. března 1891 v Lišově u Budějovic, na-vště-
voval v r. 1897-1902 obecnou, v r. 1902-1905 
měšťanskou školu ve svém rodišti a v r. 1905-6 
jednoroční učební kurs, spojený s měšťanskou 
školou tamtéž. Roku 1906 přijat byl na c. k. 
ústav učitelský v Příbrami a odbyv jej v r. 1906-
10, vykonal 6. června 1910 zkoušku dospělosti 
s vyznamenáním.“ Kronika dále zmiňuje, že 
dočasným řídícím učitelem ve Skočicích byl 
ustanoven sedmatřicetiletý přeštický rodák 
Karel Bláha, který předtím vystřídal devět růz-
ných učitelských míst na obecných školách 
v blízkém okolí. Ten ze svého služného vyplá-
cel měsíčně po 60 K jak Fr. Reifovi, tak i výpo-
mocné síle na místě zatímního řídícího učitele 
v Lužanech, Vojtěchu Machovi. 

Reif asi neměl ve Skočicích na růžích ustlá-
no, protože zde nemohl sehnat ubytování ani 
stravování. „V celé obci o 98 číslech byt se 

nenašel a teprve pak, když hodlal si týž opat-
řit v některé sousední obci, uvolil se p. starosta 
obce přenechati mu jednu světnici sám. I strava 
opatřena v rodině starostově, když v místních 
hostincích nebylo možno.“ Podle vzpomínek 
Vojtěcha Macha se ve Skočicích zprvu učilo 
v najatých místnostech. První třída, kterou vyu-
čoval řídící Karel Bláha, byla ve velké světnici 
rolníka Františka Kasla (U Bažantů) a druhá tří-
da Františka Reifa byla v hostinci Petra Žižky. 
Kronika školy dále uvádí, že v tomto zahajo-
vacím školním roce bylo zapsáno celkem 106 
dětí, z toho 63 chlapců a 43 dívek. Katolické ná-
boženství docházel vyučovat přeštický kaplan 
P. Josef Jančar, učitelkou industriálních nauk 
byla Marie Velkoborská, také z Přeštic.

Dnes těžko zjistíme, proč zjara roku 1911 
byl František Reif přípisem okresní školní 
rady z Přeštic svého prvního učitelského místa 
zproštěn. Jisté je, že se vrátil do svých rodných 
jižních Čech a odtud rukoval do první světové 
války. Podivuhodným řízením osudu se s Voj-
těchem Machem setkal v r. 1915 v zajateckém 
táboře v Taškentu. Zde jej, po roce útrap, přítel 
doprovodil na poslední cestu a označil jeho hrob 
jménem. A pro Skočické se uzavřel až dosud 
otevřený příběh jednoho zmařeného mladého 
života.                                      Věra Kokošková

Postřehy řadového občana 
k činnosti přeštické městské policie

Většina městských policií má ke komerčnímu 
měření rychlosti vyhlédnutý široký, přehledný 
úsek, těsně před koncem obce. V Přešticích 
je to Husova ul. ve stoupání kolem STS cca  
200 až 300 metrů před koncem obce. Zde má 
řidič dvě možnosti: buď jet na nižší rychlost-
ní stupeň s vytočeným motorem kolem 40 
km/hod. (neprospívá ani životnímu prostředí, 
ani plynulosti), nebo na vyšší rychlost nechat 
motor odvalovat na hranici 50 km/hod. I řidič se 
statisíci kilometry bez nehod a přestupků, kte-
rý nevisí zrakem na tachometru, může nechtě-
ně překonat povolenou rychlost o 5 až 10 km. 
Nikdo není ohrožen ani omezen.  

Vozidlo MP stojící vlevo zaznamená pře-
stupek. V té době již pachatel opustil město. 
Strážníci zapínají výstražná znamení a stylem 
zásahové jednotky provádějí stíhání. Pachatel je 
efektně dostižen v místě bydliště. Akce působí 
jistě dobře na psychiku zasahujících strážníků, 
avšak o to hůře na psychiku dostiženého. Neví, 
co se děje, hlavou mu prolétne: srazil jsem dítě 
apod. Dění spolehlivě vyláká do oken všechny 
sousedy a ještě o mnoho později vám volají 
vzdálenější známí, co že se stalo. Stalo se pouze 
to, že MP se chová jako komerční subjekt a prá-
vě vydělala 300 Kč. Příspěvek k bezpečnosti 
přeštického provozu je minimální. 

Během této doby pravděpodobně několik 
cyklistů seniorů provedlo sebe – i jiné ohrožu-
jící projížďku po chodnících centra města. Dost 
pravděpodobně někdo na kole opustil náměstí 
Komenského ulicí směrem k nádraží nebezpeč-
nou jízdou v protisměru. A někdo mladší vjel 

vysokou rychlostí na horském kole před odbo-
čující auto k přechodu pro chodce. Zde je to jen 
o štěstí, běžný řidič nedokáže reagovat. Nejsem 
jediný, kdo viděl opravdové piráty silnic pro-
jíždět rovně odbočovací pruhy přeštických kři-
žovatek. Toto vše je ovšem obtížně postižitel-
né, i ziskovost bude malá. Květnové seznámení 
občanů s činností městské policie hovoří o 213 
řešených událostech. Nedokážu posoudit, je-li 
to hodně nebo málo vzhledem k vynaloženým 
prostředkům. Nabízí se srovnání s nedalekými 
Dobřany. Ty vlastní MP nemají a zapůjčují si 
dva strážníky z Plzně na 12hodinovou směnu. 
Není to pravidelné, v červenci to bylo 14 směn. 
Odhaduji, že náklady budou řádově nižší než 
v Přešticích. Nezdá se mi, že by dopravní či 
pořádková situace v Dobřanech byla horší než 
v Přešticích. Během sedmileté existence MP 
jsem se nedostal do situace, kdy bych potřeboval 
její pomoc. Byla mi vykradena garáž, věc řešila 
policie státní. Kdybych byl účastník doprav-
ní nehody a potřeboval policii, tak opět státní. 
Vozil jsem a stále občas vozím vnuka – dříve 
do školky, nyní do školy. Kdyby do dopravní 
situace u školy vjel vysokou rychlostí zfetova-
ný řidič, jakýkoli policista na chodníku tragédii 
nezabrání. Nevidím jako správné, aby strážníci 
trávili hodiny v autě na výpadovkách a proná-
sledovali kvůli drobným přestupkům občany do 
okolních vesnic s využitím majáků a sirén. Těžiš-
tě jejich práce bych viděl v každodenní asi větši-
nou pěší kontrole chodu města. I na kole člověk 
vidí víc než z auta.

                                              

Odpověď na článek p. Kozelky ze Žerovic
Vyjádření Městské policie Přeštice: 
Obecní policie je oprávněna za účelem zvý-

šení bezpečnosti provozu na pozemních komu-
nikacích měřit rychlost vozidel, a to výhradně 
na místech určených policií. Dne 8. 1. 2014 byl 
Policií ČR KŘPPK DI Plzeň-venkov určen m. j. 
úsek Přeštice, ul. Husova, sil. č. II/230, úsek 
od žel. viaduktu po hranice intravilánu. Vlastní 
měření rychlosti projíždějících vozidel v uve-
deném úseku nesmí být prováděno ve vzdále-
nosti menší než 150 m od svislého dopravního 
značení IS 12a,b (začátek a konec obce). Co se 
týče autora článku, tento byl změřen na vzdále-
nost cca 400 m od svislého dopravního značení 
– začátek a konec obce – ze služebního vozidla 
MP, řádně označeného, které bylo odstaveno 
na viditelném místě. Tento o služebním vozidle 
věděl (pokud se věnoval plně řízení a sledoval 
situaci v provozu), přesto tento řidič vědomě 
porušil zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích a překročil nejvyšší povolenou rych-
lost. Samotné preventivní měření rychlosti za 
účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozem-
ních komunikacích v Přešticích je na určených 
stanovištích prováděno průměrně čtyři hodiny 
v týdnu. Pro porovnání, MP zajišťuje veřejný 
pořádek a další činnosti průměrně v osmi dva-
náctihodinových směnách týdně, tj. cca 90 h 
týdně... Zda je činnost MP pro město přínosná, 
musí za její skoro šestiletou působnost posoudit 
hlavně občané a vedení města.

Obecní (městská) policie při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podle zák. o obecní policii:  
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
• dohlíží na dodržování pravidel občanského 
soužití a OZV a nařízení obce

• se podílí na dohledu na bezpečnost a plynu-
lost provozu na pozemních komunikacích, na 
dodržování právních předpisů o ochraně veřej-
ného pořádku, činí opatření k jeho obnovení 
a na prevenci kriminality v obci
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na 
veřejných prostranstvích v obci
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 
jejichž projednávání je v působnosti obce
• poskytuje zpracování statistických údajů 
Ministerstvu vnitra

Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem 
je chránit bezpečnost osob a majetku a veřej-
ný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 
úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úse-
ku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 
zákony...

Z výše uvedeného porovnání činností obou 
policií lze vyčíst, že obecní (městská) policie 
NENAHRAZUJE ani NEMÁ stejná OPRÁV-
NĚNÍ jako POLICIE ČR, jak se mnozí obča-
né domnívají  (např. není oprávněna ze zákona 
řešit trestné činy, dopravní nehody atd.).

Měření rychlosti Městskou policií Přešti-
ce naposledy: ve věci oprávněnosti provádět 
měření rychlosti vozidel se neusnesla městská 
policie, ale Parlament ČR v zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích. Samotné úseky 
na měření rychlosti neurčila městská policie, 
ale Policie ČR. O nákupu zařízení na měření 
rychlosti nerozhodovala městská policie, ale 
rada města. Kdo je však za vše zodpovědný? 
Městská policie Přeštice! Protože dodržuje vše 
co bylo usneseno, určeno a rozhodnuto…

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

   Rudolf Kozelka
Žerovice
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Jaroslav Uhlíř
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Pak že se v listopadu nic neděje
Listopad nemusí být jen pošmourný měsíc plný 

mlh, dešťů a tmy. Skauti si ho zpestřili návštěvou 
Dobřan, kam nás pozvali naši bratři a sestry ze 
střediska Dobřany. Pořádali totiž svoji tradiční 
akci Hororový ostrov. Skupina asi 15 dětí se svý-
mi vedoucími nasedla k večeru do vlaku a vyda-
la se vstříc dobrodružství.  Dobřanští připravili 
pro skauty stezku plnou strašidel a překvapení, 
kterou absolvovaly děti vždy po skupince. Nutno 
říci, že se občas polekali i vedoucí. Naštěstí to 
všichni přežili a v pořádku se vrátili domů.

Aby se nebavily jen děti, rozhodl se náš vůd-
covský sbor uspořádat si báječný víkend bez 
dětí. Vyjeli jsme na Javornou, kde má skautská 
oblast Bílého orla k dispozici chatu. Bylo nás 
šestnáct,  mladí  i  starší.  Večer  jsme  hrá-
li  různé hry, které většinou připravujeme pro  

děti,  a ve dne jsme chodili po Šumavě. Víkend 
se opravdu povedl, počasí jak na objednávku, 
tak jsme si výlet opravdu užili.

Teď už chystáme mikulášské a vánoční besíd-
ky. To nám připomíná, že se rok nachýlil a pro-
to bychom rádi popřáli všem lidem dobré vůle 
krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nové-
ho roku.                                                    Jájina

TOPENÁ STVÍ R-V s.r.o.

Den pro 
dEtskou knihu
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Přeštická vítězství v obou kategoriích 
přípravek v Přešticích

V sobotu 1. 11. 2014 uspořádal oddíl národní 
házené TJ Přeštice 4. turnaj nejmladší kategorie. 
Zúčastnilo se ho 14 družstev, které byly rozdě-
leny do dvou kategorií – starší (9 celků) a mlad-
ší (5 celků). Starší kategorie hrála ve dvou sku-
pinách, když první dvě družstva postoupila do 
finálové skupiny (vzájemný zápas ze základní 
skupiny se přenesl). Družstva na dalších mís-
tech hrála skupinu o 5.-9. místo, kam si také 
přenesly vzájemné výsledky v základní skupi-
ně. Mladší skupina přípravek hrála systémem 
každý s každým. Hrací čas byl 1x12 a hrálo se 
na dvou hřištích.

Výsledky základních skupin „starší“: 
skupina A:
Přeštice A - Kyšice A 10:7, - Tymákov A 10:3, 
- Nezvěstice A 10:3
Kyšice A - Tymákov A 6:1, 
- Nezvěstice A 12:5
Tymákov A - Nezvěstice 9:5

Pořadí skupiny A:
1. TJ Přeštice A, 2. Kyšice A, 3. Tymákov A,   
4. Nezvěstice A
skupina B:
Litohlavy A - Božkov 10:9, - Plzeň-Újezd 9:0, 
- Kyšice B 7:4, - Kyšice C 8:1
Božkov - Plzeň-Újezd 7:3, - Kyšice B 6:2,  
- Kyšice C 8:1
Plzeň-Újezd - Kyšice B 7:3, - Kyšice C 7:5
Kyšice B - Kyšice C 3:2

Pořadí skupiny B:
1. Litohlavy A, 2. Božkov, 3. Plzeň-Újezd,  
4. Kyšice B, 5. Kyšice C 

Finálová skupina:
Přeštice A - Litohlavy A 9:4, - Božkov 11:3,  
- Kyšice A 10:7
Litohlavy A - Božkov 10:9, - Kyšice A 9:4
Božkov - Kyšice A 5:4

Skupina o 5.-9. místo:
Tymákov A - Kyšice B 5:5, - Nezvěstice A 9:5, 
- Plzeň-Újezd 5:3, - Kyšice C 7:3
Kyšice B - Nezvěstice A 5:3, - Plzeň-Újezd 3:7, 
- Kyšice C 3:2
Nezvěstice A - Plzeň-Újezd 7:6, - Kyšice C 9:1
Plzeň-Újezd - Kyšice C 7:5  

Konečné pořadí starší kategorie:
1. TJ Přeštice A, 2. TJ Litohlavy A, 3. TJ Bož-

kov, 4. Sokol Kyšice A, 5. Sokol Tymákov 
A, 6. Sokol Kyšice B, 7. Sokol Nezvěstice A,  
8. TJ Plzeň-Újezd, 9. Sokol Kyšice C 

Sestava TJ Přeštice A starší:
brankář: Petr Štádler 
hráči v poli: Jakub Brada (16 branek), Jana Hur-
tová, Michaela Kahánková (3), Pavel Beneš, 
Jan Treml (12), Radim Stehlík (19)  
trenérka: Lucie Kačírková 

Výsledky kategorie „mladší“: 
TJ Přeštice B - Litohlavy B 5:3, - TJ Přeštice C 
3:3, - Nezvěstice B 7:2, - Tymákov B 9:0
Litohlavy B - TJ Přeštice C 7:4, 
- Nezvěstice B 8:2, - Tymákov B 8:3
TJ Přeštice C - Nezvěstice B 8:0, 
- Tymákov B 6:1
Nezvěstice B - Tymákov B 5:1

Konečné pořadí mladší kategorie:
1. TJ Přeštice B – 7 b., 2. TJ Litohlavy – 6 b.,  
3. TJ Přeštice C – 5 b., 4. Sokol Nezvěstice B 
– 2 b., 5. Sokol Tymákov B – 0 b.

Sestava TJ Přeštice B mladší:
brankářka: Barbora Lukášová 
hráči v poli: Vojtěch Pokorný (6 branek), Petra 
Kováříková (2), Karel Duchek, Marek Poláček 
(6), Barbora Kripnerová (7), Amélie Kullová 
(2), Natálie Němečková (1)
trenéři: Matěj Gruszka, Aneta Langmajerová

Sestava TJ Přeštice C mladší:
brankářka: Sára Vávrová 
hráči v poli: Dominik Hanzar (6), Lukáš Šalom 
(8), Zuzana Toušková (1), Denisa Kriegerová, 
Adéla Bartoňová (2), Nela Holcová, Daniel 
Hurt (2), Wendy Burlová (1) 
trenérka: Kristýna Schejbalová

Hodnocení turnaje trenérem Matějem 
Gruszkou: „V podzimních turnajích přípravek 
poprvé zvítězila družstva Přeštic v obou katego-
riích. Takže zavládla spokojenost, ale čeká nás 
spousta práce. Ono to u těchto nejmenších je 
samozřejmostí. Ale jsme rádi, že děcka ukázala 
zase nějaký pokrok dopředu. U starší kategorie 
se projevila zkušenost chlapců, kteří pravidel-
ně hrají soutěž mladších žáků, ale věkem patří 
do přípravky. Už se zase těšíme na příští tur-
naj, který bude v nafukovací hale ZŠ Bolevecká  
6. 12. 2014.“                         Stanislav Zadražil

                   oddíl národní házené TJ Přeštice

Úspěchy družstev přípravek 
na turnaji v Litohlavech

V sobotu 11. 10. 2014 uspořádal oddíl národ-
ní házené TJ Litohlavy 3. turnaj nejmladší kate-
gorie. Zúčastnilo se ho 13 družstev, které byly 
rozděleny do dvou kategorií – starší (8 celků) 
a mladší (5 celků). Starší kategorie hrála ve dvou 
skupinách, když první dvě družstva postoupila 
do finálové skupiny (vzájemný zápas ze základ-
ní skupiny se přenesl). Družstva na dalších mís-
tech hrála skupinu o 5.-8. místo, kam si také 
přenesly vzájemné výsledky v základní skupi-
ně. Mladší skupina přípravek hrála systémem 
každý s každým. Hrací čas byl 1x12 a hrálo se 
na dvou hřištích.

Výsledky základních skupin „starší“: 
skupina A:
Kyšice A - Božkov 6:6, - Tymákov A 10:0, 
- Plzeň-Újezd 10:2
Božkov - Plzeň-Újezd 6:4, - Tymákov A 9:1
Plzeň-Újezd - Tymákov A 7:1

Pořadí skupiny A: 
1. Kyšice A, 2. Božkov, 3. Plzeň-Újezd,  
4. Tymákov A  
skupina B:
TJ Přeštice A - Litohlavy A 9:5, - Kyšice B 8:2, 
- Nezvěstice A 11:3
Litohlavy A - Kyšice B 4:2, - Nezvěstice A 9:4
Kyšice B - Nezvěstice A 4:2

Pořadí skupiny B: 
1. TJ Přeštice A, 2. Litohlavy A, 3. Kyšice B, 
4. Nezvěstice A

Finálová skupina:
TJ Přeštice A - Kyšice A 8:7, - Božkov 8:4,  
- Litohlavy A 9:5 
Litohlavy A - Kyšice A 6:5, - Božkov 9:3
Kyšice A - Božkov 6:6

Skupina o 5.-8. místo:
Plzeň-Újezd - Kyšice B 6:3, - Nezvěstice A 6:6, 
- Tymákov A 7:1
Kyšice B - Nezvěstice A 4:2, - Tymákov A 5:4
Nezvěstice A - Tymákov A 9:3

Konečné pořadí starší kategorie:
1. TJ Přeštice A, 2. TJ Litohlavy A, 3. Sokol 
Kyšice A, 4. TJ Božkov, 5. TJ Plzeň-Újezd,  
6. Sokol Kyšice B, 7. Sokol Nezvěstice A,  
8. Sokol Tymákov A

Sestava TJ Přeštice A starší:
brankář: Jan Hranáč 
hráči v poli: Jakub Brada (26 branek),  Jan 

Wiesner (14), Jana Hurtová, Michaela Kahán-
ková, Adéla Buberlová (2), Petr Štádler (1), 
Pavel Beneš (1) 
trenérka: Lucie Kačírková 

Výsledky kategorie „mladší“: 
Litohlavy B - TJ Přeštice B 5:5, - TJ Přeštice C 
6:2, - Tymákov B 5:1, - Nezvěstice B 12:1
TJ Přeštice B - TJ Přeštice C 4:4, - Tymákov B 
7:0, - Nezvěstice B 10:1
TJ Přeštice C - Tymákov B 8:2, 
- Nezvěstice B 6:1
Nezvěstice B - Tymákov B 3:0

Konečné pořadí mladší kategorie:
1. TJ Litohlavy – 7 b., 2. TJ Přeštice B – 6 b.,   
3. TJ Přeštice C – 5 b., 4. Sokol Nezvěstice B 
– 2 b., 5. Sokol Tymákov B – 0 b.

Sestava TJ Přeštice B mladší:
brankářka: Barbora Lukášová 
hráči v poli: Vojtěch Pokorný (10 branek), Pet-
ra Kováříková (7), Karel Duchek (2), Marek 
Poláček (6), Petra Tolarová, Barbora Kripnero-
vá (1), Barbora Milotová, Amélie Kullová 
trenéři: Kristýna Schejbalová, Jan Míka 

Sestava TJ Přeštice C mladší:
brankář: Daniel Hurt 
hráči v poli: Dominik Hanzar (1), Lukáš Šalom 
(9), Zuzana Toušková (2), Denisa Kriegerová, 
Adéla Bartoňová (8), Nela Holcová 
trenéři: Matěj Gruszka, Aneta Langmajerová 

Hodnocení turnaje trenérem Matějem 
Gruszkou: „V sobotu 11. 10. 2014 jsme se 
zúčastnili třetího přípravkového turnaje v Lito-
hlavech. Turnaje se podle nově zavedených pra-
videl zúčastnilo několik družstev starší a mladší 
přípravky. Všechna naše družstva předvedla 
dobrý výkon. U družstev mladší přípravky již 
bylo vidět zlepšení výkonu od předešlého turna-
je. K těmto dobrým výkonům napomáhají rodi-
če dětí, kteří s námi objíždějí turnaje a povzbu-
zují všechna družstva Přeštic. Z Litohlav jsme si 
přivezli cenné kovy. Družstvo starší přípravky 
se umístilo na 1. místě a naše družstva mladší 
přípravky si na krku přivezla stříbrné a bron-
zové medaile. Doufáme, že tímto náš úspěch 
nekončí a že děti budou dále předvádět lepší 
výkony.“ 

Stanislav Zadražil
           oddíl národní házené TJ Přeštice

Vedoucí tým OP PM – starší přípravka B
Po podzimu se naše starší přípravka B umístila se ziskem 36 bodů a skórem 100:27 na  

1. místě. Nejlepší střelci týmu: Mertl Tadeáš – 23 branek, Falout – 22 branek, Brant D. – 22 branek, 
Šára – 16 branek, Kuneš – 16 branek. Dále skórovali i Reitspies – 4 branky, Brant M. – 3 branky, 
Štauber – 1 branka a Klír – 1 branka.                                                                           Martin Knopf

fotbalový oddíl TJ Přeštice

Horní řada: Brada Jiří – tréner, Klírová Eva – vedoucí, Štěpánek, Mertl, Kříž, Kuneš, Klír, Šára, 
Klír Michal – tréner. Dolní řada: Brant M., Kubík, Štauber, Brant D., Ježek, Falout. Ležící: Pilný.

Zavírání řeky Úhlavy – Bezpečnost na vodě 
– aneb Na suchu je vodák taky vodák

Byl krásný sobotní osmý listopadový den 
a místo do přeštické loděnice, která byla již 
v rekonstrukci, jsme zamířili do areálu soko-
lovny, kde jsme připravili vodácký závod pro 
děti všeho věku a druhu. Naše přeštické vodá-
ky z oddílu TOM Úhlava doplnili kolegové 
z plzeňského oddílu Žlutý kvítek a příchozí 
diváci. Prvním ze stanovišť byla štafetová jíz-
da, kdy jsme místo lodě použili koloběžku. 
Účastníci si museli též poradit s „neschůdným 
terénem“, který nahrazovalo lanové bludiště 
mezi stromy. Dalším stanovištěm byla znalost 
uzlování. Na další zastávce se závodníci krát-
ce seznámili s teorií použití házečky a následně 
absolvovali praktické hody. I ti nejmenší se ale-
spoň jedním hodem trefili do vyhrazené oblasti, 
u větších závodníků byl vždy dosažen při tomto 
úkolu plný počet bodů. Následovala střelnice se 
vzduchovkou na cíl a stanoviště s první pomo-
cí, kde měli soutěžící odpovědět správně na  
6 otázek, předvést na figurantovi stabilizovanou 
polohu a popsat a ukázat správný postup při 
masáži srdce. Celé odpoledne proběhlo velmi 
svižně a po absolvování celého závodu se moh-
la mládež občerstvit u připraveného táboráku. 
Během dne přicházeli též diváci, kteří fandili 
či si mohli vyzkoušet připravené disciplíny, za 
splnění úkolu obdrželi drobnou cenu. Při zápa-
du slunce proběhlo slavnostní uzamčení řeky 

Úhlavy virtuálním klíčem, předání cen a přesun 
všech účastníků do sokolovny, kde následoval 
večerní program, večeře a přenocování se sní-
daní. 

Velmi tímto děkujeme hlavnímu partnerovi 
akce Českému svazu kánoistů, Klubu českých 
turistů, TJ Sokol Přeštice a všem organizátorům 
a organizátorkám.

Dagmar Švihlová, TOM Úhlava
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Basketbalové zlato z Francie
První listopadový víkend se basketbalo-

vé družstvo složené z žen i mužů BK Přešti-
ce poprvé vydalo reprezentovat své město na 
přátelský turnaj smíšených týmů do Francie. 
Turnaj, který se každoročně koná v městečku 
Saint-Apollinaire, na předměstí Dijonu, letos 
navštívilo devět týmů z různých koutů Francie 
a nově také družstvo BK Přeštice. 

Během celého víkendu probíhaly na třech hřiš-
tích vzájemné zápasy systémem každý s každým. 
Na hřišti i mimo něj vládla neuvěřitelně skvělá 
atmosféra v duchu fair play. Smíšený tým Přeštic 
odjížděl za hranice s hlavní myšlenkou zúčastnit 

se a strávit příjemný víkend oblíbeným sportem. 
Osm výher a jedna prohra vynesla k velkému 
překvapení přeštickému týmu absolutní vítězství 
celého turnaje. Domů jsme si tedy přivezli kromě 
zlatého i zahraniční putovní pohár. Je tedy více 
než jisté, že se za rok do Francie opět vydáme, 
třeba i obhájit vítězství. 

Konečné pořadí turnaje: 1. BK Přeštice;  
2. BO Beaune; 3. ALMR Lyon; 4. JA Vichy;  
5. ASC Saint-Apollinaire 1; 6. ASC Saint-Apol-
linaire 2; 7. ASPTT Toulon; 8. Elne basket;  
9. DA Dijon 21; 10. La Valette du Var.

Pavlína Šobrová a Václav Kydlíček

Na fotografii s oběma poháry (zleva): Pavel Brada, Miroslav Baumrukr, Marek Halámek, Václav 
Šmíd, Petr Kydlíček, Peter Hlaváč, Jean-Marc Dobez, Jitka Kydlíčková, Radka Malíková, Dana 
Šrámková, Sandra Šrámková, Pavlína Šobrová, Václav Kydlíček a Jaroslav Janda.

Ležící zleva: Radim Stehlík, Jan Treml, Petr Štádler, Sára Vávrová. 1. řada zleva: Jana Hurto-
vá, Barbora Lukášová, Michaela Kahánková, Jakub Brada, Pavel Beneš, Marek Poláček, Lukáš 
Šalom, Wendy Burlová. 2. řada zleva: Karel Duchek, Daniel Hurt, Dominik Hanzar, Zuzana Touš-
ková, Adéla Bartoňová, Denisa Kriegrová, Petra Kovaříková, Nela Holcová, Amélie Kullová, 
Natálie Němečková, Barbora Kripnerová, Vojtěch Pokorný. Trenéři: Aneta Langmajerová, Lucie 
Kačírková, Matěj Gruszka, Kristýna Schejbalová.

Bílé dresy: Přeštice „A“ – starší přípravka ročník 2005 – vítěz turnaje. Červeno-bílé dresy: 
Přeštice „B“ – mladší přípravka ročníky 2006 a mladší – vítěz turnaje. Žluto-černé dresy: Přeštice 
„A“ – mladší přípravka ročníky 2006 a mladší – 3. místo v turnaji.

Členové přípravky na turnaji v Přešticích

Dne 19. 10. 2014 sportovně 
ožila přeštická sokolovna. Letos 
již podruhé se zde konal turnaj 
v malém florbalu. Účastnilo se 
 6 týmů, 45 hráčů a i několik 

málo diváků. Hrálo se na dvě skupiny, dvakrát 
10 minut. Z výsledného pavouku play-off pak 
vzešlo vítězné družstvo. V souboji o páté mís-
to byli šťastnějším týmem Sokolíci z Líní, kteří 
zdolali Řenče po samostatných nájezdech 10:9. 

O třetí místo si to rozdaly oba celky Sokola Přeš-
tice, přičemž se z vítězství radoval elitní „A“ 
tým. Ve finále pak za obhajobou titulu dokráčel 
ostřílený plzeňský tým Forsee, když si poradil 
s týmem Šmejd 2002 v poměru 6:3. Organiza-
ce proběhla pod záštitou Sokola Přeštice, o jejíž 
hladký průběh se staral v první řadě Tomáš Siegl 
a další. Doufáme, že se tento turnaj stane tradi-
cí a tímto bychom chtěli poděkovat za podporu 
městu Přeštice a Sokolu Přeštice. Sportu zdar!

Florbalový turnaj v sokolovně

Soupiska MPA:
Brankáři zleva: Tomáš Tykvart, Jonáš Fleisig
Dolní řada zleva: Matěj Hodan, Filip Vácha, 
Jan Frančík, David Bezděk
Horní řada zleva: Jan Kříž, Filip Fořt, Jiří 
Štěpán,  Ondřej Havíř, David Švajcr, Adam 
Čonka
Chybí: Andrej Král,  Michal Švábik
Trenéři: Pavel Pap, Miroslav Kříž, Karel 
Frančík
Góly: Jan Kříž 23, Adam Čonka 21, Jan Frančík 13, David Bezděk 12, Ondřej Havíř 4, Filip 
Vácha 2, Michal Švábik 2, Jonáš Fleisig 1, David Švajcr 1

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice děkuje za spolupráci a podporu všem jednotlivcům i firmám v roce 2014. 
Těšíme se na další rozšíření spolupráce i v následujícím roce.

Všem zaměstnancům, žákům a rodičům přejeme klidné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015.

Za vedení školy Mgr. Petr Fornouz
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