
Přeštice se opět staly dějištěm Mezinárodního filmového festivalu Juniorfest 2016. Diváci mohli vidět řadu snímků a mezi nimi 
i vítězný film internetové ankety Anděl Páně 1. Po skončení projekce moderátor Matyáš Valenta přivítal na pódiu dramatický kroužek 
při ZŠ Přeštice s čertovským minipříběhem. Děti otevřely peklo, které vzápětí vydalo vzácné hosty, Uriáše, tedy Jiřího Dvořáka 
(uprostřed) a  drába Martina Zahálku (vpravo). Beseda a nekonečná autogramiáda udělaly skvělou tečku za celým festivalem, kdy 
13 projekcí v Přešticích navštívilo cca 1500 diváků. Jako moderátor před projekcemi se vyznamenal deváťák Petr Vacek a jeho 
kamarádi a kamarádky Jiří Blahout, Viktorie Krivdová, Zuzana Frantová a Pavel Vacek, kteří se v létě účastnili tábora „Jak se dělá 
film“, takže byli skvělými pomocníky.

Začíná nám adventní 
čas. Pro mnohé sym-
bol klidu a míru, pro 
někoho však bohužel 
synonymum stresu. Co 
jsme si to jenom necha-
li udělat s Vánocemi…?! 
Tento globální trend 
ale z Přeštic asi neza-
stavíme, takže se budu 
věnovat spíše lokálním 
záležitostem.

Shrnutí roku si do lednové-
ho čísla připravuje starosta. 
Vypíchnu tedy pouze něko-
lik aktualit. Nejspíše jste si na 
náměstí všimli stojanu s dote-
kovou obrazovkou. Poloha blíz-
ko parkoviště může mást, ale 
nejedná se o zařízení k obsluze 
parkování, nýbrž o elektronic-
kou úřední desku. Pro tradiční 
vyvěšování úředních dokumen-
tů nám už nestačily vývěsky 
a než zaplevelit náměstí stoja-
ny, rozhodli jsme se investovat 
do systému uživatelsky pří-
větivého, splňujícího náročné 
požadavky legislativy. V této 
chvíli je úřední deska v testova-
cím režimu a obsahuje nesou-
visející dokumenty, které není 
třeba číst. Ovládání si můžete 
vyzkoušet již nyní, platné infor-
mace budou zobrazovány až 
s náběhem nových www strá-
nek města, což by mělo být na 
začátku příštího roku. Když už 
jsme u parkoviště na náměstí, 
zde od 1. 12. vstoupily v plat-
nost úpravy režimu parková-
ní. Pamatujte prosím, že bude 
potřeba mít v autě parkovací 
kotouč, nebo bloček a propisku 
k zaznamenání času příjezdu (je 
regulérní náhradou kotouče). 
Doufáme, že těch, které tyto 
změny vážně omezí, bude co 
nejméně. Během prosince nebu-
dou přestupky proti časovému 
omezení parkování pokutovány, 
aby si všichni pravidelní uživa-
telé mohli v klidu zvyknout, pří-
padně zažádat o parkovací kartu 
udělující výjimku z časového 
omezení (podmínky viz web). 
Jedním z opatření kompenzu-
jících tato omezení je výstavba 
nových zastávkových zálivů na 
Pohořku. Tyto ve spojení s exis-
tujícím odstavným parkovištěm 
u hřbitova vytvoří další solidní 
zázemí pro pohodlný přestup 
na autobus. Další z právě nebo 
nedávno dokončených investic 
je například výměna vodovodu 
v ul. 5. května, dětské hřiště na 
návsi v Žerovicích nebo parčík 
na rohu Slunečné a Palackého 
ulice.

Z investic připravovaných na 
nejbližší dobu (rok až dva) jme-
nuji malé parkoviště na Třídě 
1. máje, na stávajícím trávníku 
mezi vzrostlými duby naproti 
„Kebabu“ (kompenzace par-
kování v centru).

Proč jste 
po absol-
vování Kar- 
lovy univer-
zity začal 
pracovat ja- 
ko dělník?

Moje studijní 
výsledky byly neoslnivé, byl 
jsem lajdák. Takže varianta, 
kterou si vybrali někteří moji 

spolužáci, kteří byli natolik 
dobří, že dostali rovnou dok-
torát, u mě nepřicházela v úva-
hu. Na vědu jsem nebyl vyba-
vený a angažovaností jsem to 
rozhodně dohonit nemohl. Tak 
jsem šel k lopatě.
Ale rovnou k lopatě jste 

nemusel?

To souvisí s tím, že jsem měl 
velmi autoritativního otce, kte-
rý mě mlátil, ani nevím dokdy. 
Četní jazykové ovšem dodnes 
tvrdí, že málo. Jemu navzdo-
ry jsem kariéru dělat nechtěl, 
takže hned po vojně jsem sba-
lil batoh a utekl. Našel jsem 
si v Plzni podnájem a začal 
dělat v pivovaru odstruskova-
če. Rozchod to ale nebyl dra-

matický, rodinu jsem vždycky 
ctil, ačkoli to tak často nevy-
padalo.
Kdo je to odstrusko-

vač?
Popelář.  Vyvážel jsem popel 

z elektrárny. Ta úplně posled-
ní práce, která v pivovaru byla. 
Ale i na tuhle práci jsem potře-
boval protekci. Pár známých 
z pivovaru mi s tím pomohlo. 

Na zdravotní prohlídce jsem 
doktora zaskočil tím, že jsem 
měl vyšší než základní vzdě-
lání. Říkal, že do této funkce 
chodí lidi rovnou z nápravné-
ho zařízení. 
To byla práce v podze-

mí?
V podzemí. Tak jsem se 

hned dostal do undergroundu 
(smích).

Michaela Cimická je zdra-
votní sestra, která pracovala 
patnáct let v sociálních služ-
bách v Plzni. Způsob péče se 
jí ale nelíbil, tak se rozhodla, 
že vybuduje vlastní stacionář. 
„Také mám dvě děti, jedno 
má dva a půl roku, nechci ho 
dávat do jeslí a jezdit na dva-
náctky do Plzně.“ Michaela 
už dříve chodila do evange-
lického sboru a tak požádala 
o pomoc faráře Jana Satke-
ho. Ten neváhal. „Tohle je 
potřebná služba, takže dávám 

celé přízemí fary k dispozici. 
Mateřské centrum a další akti-
vity se přesunou do patra.“ 
V patře bydlel farář Satke se 
ženou a čtyřmi dětmi, už před 
časem se ale rozhodl odstě-
hovat, aby měl víc klidu. Teď 
dokončuje domek v Oplotu.

Přízemí fary už je přestavě-
né a připravené na stacionář. 
Největší místnost slouží jako 
jídelna, kuchyně a společen-
ský prostor. Druhý pokoj je 
klubovna zařízená ve stylu 

První republiky. Na stěně 
visí obraz Masaryka, na poli-
ci stojí funkční gramofon, 
v rohu houpací křeslo. Ve 
třetí místnosti jsou lehátka, 
knihovna, televize. To pod-
statné je, že celé přízemí má 
bezbariérový přístup, stej-
ně jako moderní koupelna 
a toalety. „Umíme se posta-
rat o babičku nebo o dědeč-
ka celý den. Obstaráme 
hygienu, stravování, rehabi-
litaci, procházky, zábavu. To 
je hlavní cíl,“ říká Cimic-
ká, která bude kromě sebe 
zaměstnávat jednu sociální 

pracovnici a dvě pečovatel-
ky. „Pro seniory budeme 
i jezdit. Rodina s námi uza-
vře smlouvu a v podstatě 
druhý den můžeme seniora 
přivést.“

Denní stacionář je registrova-
ný jako sociální služba u kraj-
ského úřadu. Klienti si službu 
hradí z příspěvku na sociální 
péči. Celodenní pobyt s veš-
kerou péčí vychází zhruba na 
pět set korun. „Kdo příspěvek 
nemá, tak mu jej samozřejmě 

umíme vyřídit. Kdo na příspě-
vek nemá nárok, tomu budeme 
služby účtovat.“ Stacionář je 
určený nejenom pro seniory, 
ale i pro osoby se zdravotním 
postižením starší 27 let. „Já 
myslím, že to bude hezké. Moc 
se na to těším. Každý se může 
přijít podívat,“ říká Michae-
la Cimická. Denní stacionář 
Kristián sice zahajuje svoji 
činnost až od ledna, ale už  
7. prosince odpoledne bude 
otevřený a zájemce zve na 
kávu do kavárničky a na tré-
nink paměti.

(red)
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S dlouholetým poříčným na Úhlavě o vodě, kterou pijeme, o sklonech k undergroundu, o zničujících dotacích 
a o zvířatech s placatými ocasy.

Lepší péče

Stacionář na evangelické faře

...město Přeštice slaví 790 let od první zmínky
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Od nového roku začne na evangelické faře sloužit stacionář pro nemocné a seniory. Není to církevní, státní ani městský projekt, je to 
nápad Michaely Cimické, která se rozhodla vybudovat sociální zařízení, které v Přešticích chybí. Denní stacionář se jmenuje Kristián, 
bude otevřený ve všední dny od sedmi do čtyř a zpočátku nabídne péči deseti lidem.

Pokračování na str. 2

Vrána k vráně sedá

V Turistickém 
informačním 

centru 
lze od prosince

zakoupit 
parkovací 
kotouče.

Podrobnější 
informace 
naleznete 

ve sloupku pana 
místostarosty.

Text (red), foto Milan Janoch

Připomínka starých časů

Klienti nebudou osamělí

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 15. 12. 2016
od 18.00 hodin

do velkého sálu
KKC Přeštice

Masarykovo náměstí



Dokončení ze str. 1

Jak jste se seznámil 
s Jiřím Rumlem (syn 
výrazné osobnosti 
pražského jara a bra-
tr pozdějšího minist-
ra vnitra Jana Rumla), 
který dělal kastelána 
v Lužanech?

Tak nějak to byla moje krev-
ní skupina. Kvůli tomu mě 
začala Státní bezpečnost zvát 
na výslechy. Absolvoval jsem 
tři takové závažné. Nebylo to 
nic příjemného, seděl jsem 
u nich hodiny a pořád jsem 
netušil, o co jim jde. Chovali 
se relativně slušně, ale uměli 
člověka rozebrat. Když se mi 
to po čase rozleželo v hlavě, 
měl jsem pocit, že jsem byl jen 
loutka.
A co tedy chtěli?
Ptali se na Lužany, na Rum-

la, na svaz ochránců přírody. 
To byla organizace, kam chtěli 
pronikat, protože jim svými 
aktivitami připadala nebezpeč-
ná. To už jsem dělal inspektora 
ochrany přírody. K tomu jsem 
se taky dostal částečně pro-
tekcí, to zařídil můj otec. Asi 
proto mě tam nechali. Otec byl 
hodně aktivní bolševik.
Vy často používáte 

výraz bolševici, bolše-
vická, to máte rád?

To je zažitý pracovní název 
pro minulý režim. Nechci 
nikoho urážet, nakonec jsem 
bolševický synek. Tady v Pří-
chovicích mě plno lidí považu-
je za protekčního parchanta, 
protože táta byl hlučný funkci-
onář, oni nevědí, co jsem s ním 
měl za kontroverze.

Proč jste začal dělat 
poříčného?

Vykašlal jsem se na kariéru, 
jsem nepoddajný a neukázně-
ný. Musel bych začít dělat pro 
mě nepřijatelné kompromisy 
a já v těchto situacích reagu-
ji spontánně a nepromyšleně. 
Nelituji toho, ani si nestěžuji, 
ale jestliže jsem nechtěl dělat 
určité věci, nechtěl jsem si 
pokřivit záda, tak jsem musel 
odejít.
A proč teda zrovna 

poříčného?
To už je profesní záležitost. 

Mám rád řeku jako krajinný 
fenomén. Pokud ji vnímáte 
v souvislostech, nejen jako 
koryto nebo jez, což je bohužel 
velmi častý případ, vnímáte 
vztahy v krajině. Můžete pak 
kvalifikovaně remcat do těch 
největších zvěrstev v zeměděl-
ském hospodaření, pozemko-
vých úpravách nebo územních 
plánech.
Co obnáší práce poříč-

ného?
Mám úsek asi třicet kilome-

trů, od Štěnovic po Nezdice, 
k tomu se přidávají potoky. 
Starám se o pobřežní poros-
ty, chodím s motorovou pilou, 
sázím stromy. Samozřejmě 
s tím souvisí i nějaké jednání 
s lidmi, kteří tam žijí, s obcemi 
a tak.
Jak se změnila kvalita 

řeky za 26 let od revo-
luce?

Tady u nás v Příchovickém 
potoce žili pstruzi. Dneska je 
kvalita vody příšerná. To samé 
řeka. Z hlediska toxických, 

průmyslových a komunálních 
zátěží je to díky čističkám lep-
ší. Největším zatížením je ale 
zemědělství, nejen chemiká-
lie, ale hlavně obrovská eroze, 
odnos půdy, způsobené špat-
ným hospodařením. 
Říkal jste někdy nějaké-

mu zemědělci, aby oral 
po vrstevnici a ne z kop-
ce dolů?

To říkáme pořád, ale ti lidi 
nejsou k tomu vůbec motivo-
váni. Ani sankcemi, ale hlavně 
je kazí dotace. Já jsem si mys-
lel, že se půda vrátí sedlákům 
a ti na ní budou hospodařit jako 
dřív. Jenže to se nestalo. Celá 
ta mašinerie, spíš mafie, půdu 
jen ždímá a nic do ní nevrací.

Jak je možné, že se 
nikomu nepodařilo 
meandrovitý tok Úhla-
vy zregulovat? To přece 
komunisté dělali s obli-
bou.

Není to úplně pravda. Třeba 
nad Švihovem je řeka narov-
naná jak podle pravítka. Je to 
ekologicky fádní, tok se zkrátil 
nejméně o třetinu, to znamená, 
že voda dřív z krajiny odteče.
Proč to udělali?
Celá koncepce protipovodňo-

vé ochrany spočívala ve fatál-
ním omylu, že se řeka narovná 
a tím se zabrání povodním. 
Poručíme větru, dešti. Ale 
tohle myšlení bohužel pře-
vládá dodnes. Jestli chci, aby 
v nějakém místě nedocházelo 
k dramatickým povodním, tak 
musím vodu zpomalit. 
Dobře. Ale úsek pod 

Švihovem už je přiroze-
ný, plný meandrů. Proč 
to nezničili také?

Nevzpomínám si, že by 
někdy někdo tlačil na úpravy. 
Snad proto, že tady řeka nikdy 
nedělala psí kusy. Přeci jenom 
máme tu široké rozlivové údo-
lí. Nebo to byla náhoda, že to 
nějaký pitomec nevymyslel. 
Ale potoky jsou meliorace-
mi zničené dost. Zemědělská 
krajina nemá žádnou retenč-

ní schopnost a jsme zase u té 
dotační politiky. Škoda mlu-
vit.
Co si myslíte o snaze 

postavit na levém bře-
hu v Přešticích proti-
povodňovou hráz, což 
ale vlastníci pozemků 
odmítli?

Ve městě je třeba zvýšit 
kapacitu koryta řeky. Je zane-
šená, břehy zarostlé a hlavně 
zastavěné. Tím myslím chato-
vou kolonii v zátopovém úze-
mí, která tam být neměla. Přes 
chaty se nedostaneme ke bře-
hům a k řece. Druhá věc je ta 
hráz. Já jsem si představoval, 
že to bude zeď, po které bude 
možné projít, aby měla i lid-

ský rozměr a estetickou kva-
litu. Navíc jsme chtěli tomuto 
úseku odlehčit tak, že bychom 
postavili poldr mezi Přícho-
vicemi a Přešticemi. Tudy by 
šla odvést povodňová vlna až 
k Zámostům. 
To také padlo?
Snad to není úplně ztracené. 

Až zase přijde povodeň, oni si 
vzpomenou. 
Často se stává, že rybá-

ři jezdí na ryby autem 
přes louky až k vodě. To 
je v pořádku? 

To není v kompetenci poříč-
ného. Já na to upozorňuji léta, 
udělal jsem si tím spoustu 
nepřátel. V každém případě 
rybáři jezdí k vodě přes cizí 
pozemky, a to se musejí starat 
majitelé a uživatelé. Je to ale 
odporný zlozvyk. Za bolševika 
by tam nikdo nevjel.  
Máte rád bobry?
Ale ano, mně nevadí. 

Nejsem rád, když sežerou 
padesátiletý dub, na duby 
jsem háklivý, protože to jsou 
krásné stromy. Chápu, že 
když přehradí malý vodní tok 
nebo podkopou silnici jako 
ve Skočicích, tak je třeba 
regulovat. Na velké řece jako 
je Úhlava ale mají bobři být. 
Co zlikvidují, to vysázím. 
Mně ručičky neupadnou. Na 
druhé straně přiměřená regu-
lace v odůvodněných přípa-
dech je nezbytná.

Vám hrál na oslavě 
šedesátin vynikající 
muzikant Luboš Pospíšil. 
Kde jste se takhle důvěr-
ně seznámili?

Luboš, to je vysloveně moje 
krevní skupina. Nejen, že 
dělá kvalitní muziku, ale mezi 
námi je takové iracionální 
souznění. Měl jsem vždyc-
ky rád CK Vokál. Na jejich 
koncertech jsem se seznámil 
s Láďou Kantorem, který byl 
mimochodem v ODA (Občan-
ská demokratická aliance), do 
které jsem po revoluci vstou-
pil. Kantor byl v týmu kolem 

prezidenta Havla, Jiří Ruml 
taky. V CK Vokálu zpíval 
Luboš Pospíšil, tak jsme se 
seznámili.
Vloni jste se podílel na 

undergroundovém fes-
tivalu k výročí politic-
kého procesu nazvané-
ho „Přeštický případ“.  
Bude se něco opako-
vat?

Teď 17. prosince je volné 
pokračování. Bude to skrom-
nější, ve Stodole a organizuje 
to KKC. Bude tam hrát Burg-
theater stejně jako vloni. 
Pak vystoupí Plastic people 
of the Universe v současné 
podobě. Takové věci, jako 
byl politický útok na kultu-
ru, se mají připomínat. Snad 
přijede zase řada zajímavých 
lidí z undergroundu, jako 
třeba Karel Havelka řečený 
Kocour. 
Tady v tom dom-

ku v Příchovicích jste 
vyrůstal, žili tady vaši 
rodiče, hodláte tady 
zůstat?

Já jsem byl a jsem míst-
ní, jenom historie mě občas 
odvedla jinam. Pořád se ale 
cítím místní, hodlám tady 
zůstat.
A štvát některé lidi. 
To ano, to umím (smích).

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu
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Nechci dělat kompromisy... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ŘÍJEN 2016 
Tel. 725 726 549Bolševický synek

Trochu undergroundu
neuškodí

U vody je svoboda

V meandrech Úhlavy

Stanislav Duchek (60): poříčný na Úhlavě se sklony k undergroundu i klasice, 
znalec ochrany životního prostředí se zaměřením na vodu a přírodu. Vystu-
doval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor fyzická geografie. Po 
studiích střídal různá dělnická zaměstnání, pracoval v CHKO Šumava. V roce 
1985 nastoupil jako inspektor ochrany přírody na odboru kultury Okresního 
národního výboru Plzeň-jih, po listopadu 89 byl prvním vedoucím odboru 
životního prostředí v témže okrese. V roce 1995 se rozhodl, že úřednická 
kariéra není pro něj a stal se poříčným. Se ženou Jitkou vychoval dvě dcery, 
sbírá muziku, žije v Příchovicích.

Převoz muže ohrožující- 
ho svůj život v ul. Hlávko-
va na záchytnou stanici

Dne 3. 10. 2016 ve 14.26 
hod. přijala hlídka MP ozná-
mení na osobu, vrávorající ve 
vozovce ul. Hlávkova v Přeš-
ticích. Na místě u čerpací sta-
nice zjištěn ve vozovce ležící 
muž, kterému se musela vyhý-
bat všechna vozidla. Tento byl 
přemístěn mimo komunikaci, 
dechovou zkouškou namě-
řeno 2,568 promile alkoholu 
v dechu. Jelikož čtyřiatřicetile-
tý muž z Prachatic nekontrolo-
val své chování, bezprostředně 
ohrožoval svůj život i ostatní 
účastníky silničního provozu 
a vzbuzoval veřejné pohorše-
ní, byl převezen na záchytnou 
stanici do Plzně a podezření 
z přestupku proti veřejnému 
pořádku oznámeno na správní 
orgán k vyřízení.

Násilník obtěžující děti 
a občany v Přešticích byl 
umístěn do psychiatric-
ké léčebny v Dobřanech

Dne 5. 10. 2016 v 7.05 hod. 
bylo hlídce MP zaměstnan-
kyní městského úřadu ozná-
meno, že muž, o kterém četla 
v Přeštických novinách, a kte-
rý je údajně násilnické pova-
hy, se pohybuje u semaforů 
u Spolkového domu, kudy 
chodí děti do školy. Hlídka 
se ihned dostavila na místo, 
kde byl zjištěn třiašedesátile-
tý muž z Mariánských Lázní, 
který byl v říjnu předán poli-
cii pro důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu 
„Nebezpečné vyhrožování“ 
s nožem. Jelikož se na mís-
tě nedopouštěl žádného pro-
tiprávního jednání, setrvala 
hlídka na místě po dobu cesty 
dětí do školy. Poté odešel muž 
na ubytovnu. Následně ozná-
mil majitel ubytovny Spolko-
vý dům, že se tento muž zde 
dožaduje ubytování, ač s ním 
byla pro neshody s nájemníky 
smlouva o ubytování ukonče-
na a vyhrožuje mu. Po příjez-

du hlídky na místo zjištěno, že 
podezřelý je ve velmi špatném 
psychickém stavu a mohl by 
výhrůžky „zabitím“ naplnit. 
S ohledem na jeho minu-
lost byl podezřelý převezen 
k vyšetření na psychiatrickou 
ambulanci v Přešticích, odkud 
byl lékařem umístěn do Psy-
chiatrické léčebny Dobřany, 
kam byl společně s hlídkou 
Policie ČR převezen. Tímto 
děkuji všímavým občanům za 
spolupráci.
Pokus o znásilnění 

v Městském parku  
v Přešticích

Dne 30. 10. 2016 po půlno-
ci prováděla hlídka MP hlíd-
kovou činnost v Městském 
parku, kde zaslechla hlasitý 
ženský křik. Hlídka proved-
la důkladnou kontrolu parku, 
ale výskyt osob zde již nebyl 
zaznamenán. Provedeným pát-
ráním ve spolupráci s Policií 
ČR bylo zjištěno, že hlídka 
MP vyrušila v parku muže, 
který se zde pokusil znásilnit 
místní dívku. Tento muž, šest-
advacetiletý občan Ukrajiny, 
byl ve spolupráci s hlídkami 
policie a kamerového systému 
v Přešticích vypátrán na parko-
višti v ul. Veleslavínova, kde 
se ukrýval pod zaparkovaným 
vozidlem. Muž byl zajištěn 
policií pro důvodné podezře-
ní ze spáchání trestného činu 
„Znásilnění“.
Pomocí kamerového 

systému zjištěni řidi-
či dopravních nehod 
v Přešticích

Pomocí městského kamero-
vého systému byl zjištěn řidič, 
který dne 6. 10. 2016 v 18.45 
hod. nacouval vozidlem cit-
roën do dopravní značky:  
´zákaz stání´ v ul. Mlýnská 
a z místa dopravní nehody 
ujel. Dne 19. 10. 2016 ve 13.00 
hod. nacouvala řidička vozidla 
audi do vozidla citroën na par-
kovišti na Masarykově nám. 
a z místa nehody odjela. Dal-
ší nehoda byla nahlášena dne 
18. 10. 2016 po 21.00 hod., 
při ní došlo ke sražení psa na 
přechodu pro chodce na Masa-
rykově nám. v Přešticích. Na 
místě provedeno usměrňování 
dopravy, nehody předány Poli-
cii ČR a usmrcený pes z místa 
odklizen.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dokončení ze str. 1
Nemotorovou komunikaci 

Přeštice – Skočice s následným 
propojením se Žerovicemi, pří-
padně realizaci prvních úprav 
areálu hřiště a koupaliště ve 
Skočicích, které jsme si vyty-
čili nedávno zpracovanou stu-
dií. No a nakonec nejvypeče-
nější kousek – bazén. Vypadá 
to tak, že venkovní, moderně 
(ale střídmě) vybavené kou-
paliště je sice zhruba polovina 
nákladů oproti krytému koupá-
ní, ale vzhledem k reálné užit-
nosti stran počasí (cca 40 dní 
v roce) je provoz výrazně ztrá-
tový a užitek z vynaložených 
investic velmi malý. Výstavba 
malého, všestranně moderního 
a celoročně použitelného vod-
ního centra by měla být v našich 
finančních možnostech. V sou-

časné době pro nás zpracovává  
Ing. arch. Lejsek studii, podle 
níž je ideální poloha této atrak-
ce v Nepomucké, v prostoru 
mezi jídelnou základní školy 
a stavebninami, kde je momen-
tálně stavební dvůr a stará hala. 
Nechci předbíhat, ale půjde-li 
vše podle optimistického plá-
nu, mohli bychom příští rok 
vybrat dodavatele stavby. Ve 
výčtu reálně připravovaných 
investic bych mohl ještě dlou-
ho pokračovat, ale musím to 
utnout, aby zbylo místo ještě 
na jednu důležitou věc. Máme 
Vánoce. Neblázněme, buďme 
k sobě vstřícní a užijme ten 
vzácný čas také trochou roz-
jímání. Přeji Vám pevné 
zdraví, šťastné a veselé!

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY



Oznamujeme všem příznivcům spor-
tu, hlavně příznivcům národní házené, že 
v neděli 30. 10. 2016 zemřel vážený pan

Miroslav Plaček 
ve věku 87 let.

Miroslav Plaček po zakončení hráčské 
kariéry se dal na trenérskou dráhu. Svý-
mi zkušenostmi přivedl v r. 1970 Přeštice 

poprvé v historii do 1. ligy mužů. Jako trenér nováčka nejvyšší 
soutěže sahal po prvním titulu již v roce 1971, ale nakonec z toho 
bylo „jen“ skvělé druhé místo a zisk stříbrných medailí. Tímto 
úspěchem nastartoval následující skvělou éru mužské přeštické 
národní házené, která vedla k zisku devíti mistrovských titulů...

V r. 1977 se stal trenérem Dukly Dobřany, která se do města 
v okrese Plzeň-jih přestěhovala z Mostu. Vojenský celek, pod 
jeho vedením, byl na čele 1. ligy mužů po podzimní části 1978. 
V tomto období mu prošla rukama skvělá parta.

Po ukončení působení Dukly Dobřany se stal funkcionářem 
fotbalového oddílu Baník Dobřany, několikrát byl členem zastu-
pitelstva města Dobřany.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
Bývalí svěřenci Dukly Dobřany, národní házenkáři 

TJ Přeštice a všichni dobřanští sportovci

My skauti jsme ho znali ze setkání pamětníků, která pravidel-
ně pořádáme. Víme, že byl skautem už v letech 1939-40. Patřil 
k první skupině skautů v Přešticích. Máme od něho několik his-
torických materiálů, které přehledně uspořádal a předal nám je 
na posledním setkání pamětníků letos na jaře.

Zdravotní stav mu bohužel nedovoloval aktivně se účastnit 
skautských akcí, ale dění ve středisku sledoval na našich webo-
vých stránkách. I přes svůj věk dokázal totiž používat moderní 
technologie, měl zavedenou i mailovou adresu. Bohužel pozván-
ka na další setkání pamětníků už na jeho mailovou adresu nedo-
razí.                                                                       Skauti Přeštice

ODEŠEL MNĚ DOBRÝ PŘÍTEL A KAMARÁD

V pátek 18. listopadu 2016 v 9 hodin 
dopoledne zemřel v úctyhodném věku  
89 let pan

Jan Mrkvička,
           přeštický rodák. Znali jsme se desítky 

let, mnohokráte jsme se setkali v sou-
kromí i na různých akcích a turistických 
výletech. Navzájem jsme si předávali 
svoje znalosti a velmi mně pomáha-
la jeho znalost němčiny. Po studiu na 

přeštických školách maturoval v roce 1946 na Strojní průmys-
lové škole v Plzni. Do roku 1949 byl členem Junáka, Soko-
la a Zpěváckého spolku Skála. Celý život pracoval, do roku 
1981, jako konstruktér velkých asynchronních strojů a vodní-
ho chladícího hospodářství v podniku Škoda Plzeň v Doudlev-
cích. V roce 1962 byl iniciátorem stavby prvního družstevního 
domu v Přešticích a na okrese Plzeň-jih, kde bydlel. Byl u zro-
du Nadace pro dostavbu věží přeštického chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie, organizoval veřejnou finanční sbírku a o celé akci 
napsal hezkou práci. Velkou prací je jeho kniha Popis a histo-
ricko-architektonický průvodce barokním chrámem Nanebe-
vzetí Panny Marie v Přešticích, která vyšla v roce 2000. Spolu 
jsme provedli soupis notového materiálu na přeštickém kůru 
a soupis knih ve farní knihovně. Jan dělal v letech 1993-2009 
dobrovolného průvodce po přeštickém chrámu, byl aktivním 
členem Spolku pro záchranu památek na Přešticku. Zasloužil 
se o instalaci pamětní desky prvního přeštického poslance  
JUDr. Františka Braunera, která je umístěna na přeštické rad-
nici. Největším celoživotním koníčkem byla turistika, obdivo-
val jsem jeho dokonalou přípravu a organizaci každého výletu. 
Kolik kilometrů ušel za svůj život bohužel nevím, ale vím, že 
měl rád Šumavu.

Popsal 85 let historie přeštických pěších turistů na 642 stra-
nách s tisíci fotografiemi. Byl velkým příznivcem přátelství 
měst Přeštice a Nittenau v Bavorsku.

V posledních letech jsem obdivoval jeho snahu ovládnout 
počítač, včetně posílání fotografií a zpráv svým přátelům. Vel-
ké přátelství udržoval s naším zvonařem Rudolfem Manouš-
kem, se kterým letos domlouval odlití chybějícího zvonu  
sv. Jana Nepomuckého na přeštické zvonici, to byl jeho 
poslední sen. Podobné přátelství měl s bývalým plzeňským 
biskupem Msgre Františkem Radkovským a naším vikářem 
Karlem Plavcem.

Loučíme se s člověkem, který žil svůj dobrý život naplno 
a který zanechává po sobě mnoho vědomostí pro budoucí 
generace.

Děkujeme, přítel Jiří Běl

Šedesát let vzpomínek od chvíle, kdy si vzájemně řekli své ano.
Dne 10. listopadu 2016 oslavili diamantovou svatbu manželé

Marie a Josef Fornouzovi.

Prožili okamžiky plné štěstí, lásky, ale i momenty méně veselé, 
byli si vždy nablízku, když se jejich sny stávaly skutečností.

Ze srdce Vám k Vašemu obdivuhodnému výročí svatby gra-
tulujeme a přejeme Vám, abyste další společné dny prožili ve 
zdraví, lásce, klidu a spokojenosti.

Dne 28. listopadu 2016 jsme vzpomněli 
nedožitých 90. narozenin našeho tatínka, 
dědečka a pradědečka, pana

Josefa Altmana.
Nikdy nezapomenou manželka a dcery 

s rodinami.

Autobus pro veřejnost odjíždí v 15.30 hodin 
z Masarykova náměstí.



Předvánoční čas
v Přešticích 

 2. 12. 2016 
Vánoční prodejní jarmark 
Nadačního fondu
Šance onkoláčkům
Čas konání: 10.00-17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC Přeštice
 2. 12. 2016 
Slunce, seno a pár facek 
po Přešticku
Divadelní spolek Úhlavan 
sehraje ztřeštěnou komedii. 
Pro každého návštěvníka při-
pravena mikulášská nadílka.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 80 Kč
 3. 12. 2016 
Tradiční vánoční jarmark 
ve skočické kapličce
Čas konání: 13.00 hodin 
Dále se jarmarky budou konat 
4. 12. od 13.00 hodin a 8. 12. 
od 15.00 hodin.
Místo konání: 
kaple Skočice
 3. 12. 2016 
Soutěž 
„O nej bramborový salát“
Tradiční soutěž o nejlepší, nej-
chutnější bramborový salát. 
Můžete vyzkoušet před Váno-
cemi. Bohatý doprovodný pro-
gram.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Pořadatel – Krasavan o. s.,
KKC Přeštice
 4. 12. 2016 
Adventní koncert –
Ansámblový soubor ZUŠ 
a Jan Karásek
Hostem bude Jana Putero-
vá, Ansámblový sbor ZUŠ 
Přeštice. Klavírní doprovod –  
MgA. Eva Vimrová Ph.D.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
kostel sv. Ambrože, Vícov
 4. 12. 2016 
Adventní zpívání na
evangelické faře 
v Přešticích
Srdečně Vás zveme ke spo-
lečnému zpívání koled a klid-
nému spočinutí v uspěchaném 
čase adventu.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
Přeštice, Rebcova 557
 6. 12. 2016 
Vánoční kamion
Coca-Cola
Výtěžek z akce poputuje na 
nadační fond Šance onkoláč-
kům.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
 6. 12. 2016 
Vánoční koncert ZUŠ
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
sál ZUŠ Přeštice
 6. 12. 2016 
Mikulášská nadílka
Vystoupení taneční skupiny 
Paprsek, kdo je Mikuláš?, poví-
dání o Mikulášovi, hry pro děti 
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Změna programu vyhrazena!

 inzerce

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
13. 10. 2016 – 8. 1. 2017 
Přeštice od první písemné zmínky 
aneb Naše město v proměnách staletí

ZO ČZS Přeštice oznamuje, že pronajme:
 kancelářské prostory o výměře 44,11 m2, 
    v 1. patře budovy Zahrádkáři, Rybova 289, Přeštice
    od 1. 1. 2017
 prodejnu o výměře 159 m2 k podnikání 
    od 1. 3. 2017, v přízemí budovy Rybova 289,
    Přeštice – přednost má prodej zahrádkářských 
    produktů, ovoce a zeleniny, postřiků a semen
Informace podá předseda ZO Ing. Jan Kovářík na tel. 
773 664 502, e-mail: ing.jan.kovarik@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ – hřbitov
Přeštice
Vážení občané, nájemci 

hrobových míst a urno-
vých schránek,

obracíme se na vás ohledně 
odpadů na hřbitově. K odklá-
dání odpadů slouží dva kontej-
nery, odpadkové koše a další 
nádoby určené k třídění odpa-
du ze hřbitova. Nově přibyla 
i zelená plastová popelnice, 
která je určena pouze na čisté 
sklo bez vosku a jiných nečis-
tot. Plastové nádoby na použité 
monočlánky jsou zase urče-
ny pouze k odložení vybitých 
baterií, nikoli papírů, plastů 
a jiných nečistot.

Ostatní směsný a znečištěný 
odpad odkládejte přímo do 
kontejnerů. Odpadkové koše 

slouží pouze na drobný odpad, 
jako jsou kalíšky od svíček, 
suché květiny, nikoli na květi-
náče plné zeminy či kamenů.

Nádoby na hřbitově jsou 
určeny k odkládání odpadů, 
vzniklých při užívání hrobo-
vých míst a urnových schrá-
nek, nikoli na odpad ze zahrad, 
domácností apod. K těmto 
účelům je k dispozici BEZ-
PLATNÝ sběrný dvůr nebo 
kontejnery rozmístěné po měs-
tě. Využívejte je.

Buďte ohleduplní, třiďte 
odpad i na hřbitově a chraňte 
tak životní prostředí. Nezvy-
šujte vašim bezohledným cho-
váním náklady města na likvi-
daci odpadů. Děkujeme.

V Přešticích se otevře nový 
stacionář

Od ledna příštího roku budou 
Přeštice bohatší o novou 
sociální službu. Stane se jí 
stacionář pro dospělé oso-
by se zdravotním postižením  
KRISTIÁN.

Stacionář je určen pro vše-
chny dospělé osoby od 27 let 
výše, které se o sebe nemohou 
ze zdravotních důvodů samy 
postarat a jsou v péči své rodi-
ny, svých blízkých. Stacionář 
nabídne lidem se zdravotním 
postižením bezpečný prostor, 
ve kterém budou moci trávit 
čas mezi 7. a 16. hodinou všed-
ního dne. Pobyt ve stacionáři 
bude individuálně přizpůsoben 
potřebám každého z uživatelů, 
důraz je kladen na udržování 
a rozvíjení schopností a pří-
jemně strávený čas.

Každý všední den v odpo-
ledních hodinách (14.00-16.00 
hod.) budou prostory otevřeny 
i zájemcům zvenčí během tzv. 
„kavárniček“. Každá kavárnič-

ka bude mít svou vlastní náplň, 
ať už se bude jednat o zajímavé 
přednášky či výtvarné práce. 

Stacionář nabídne i další 
služby, například celkovou 
hygienu, pedikúru, masáže, 
doprovod k lékaři a mnoho 
dalšího.

Sídlem stacionáře se sta-
ne přízemí evangelické fary 
v Přešticích (Rebcova 557).

Podrobnější informace je 
možné získat na webových 
stránkách www.dskristian.cz, 
na FB profilu (dskristian), 
mailem: info@dskristian.cz 
nebo přímo u vedoucí Michae-
ly Cimické (tel. 739 396 339).

Jsme přesvědčeni, že sta-
cionář bude přínosem pro 
dospělé osoby se zdravotním 
postižením v našem městě 
i okolí a zároveň i pro jejich 
blízké, kteří tak získají čas pro 
odpočinek a nabrání nových 
sil.

Jan Satke

Tříkrálová sbírka 2017
Vážení přátelé, obracím se 

na Vás v době, kdy se blíží čas 
svátku „Tří králů“ – 6. leden 
2017. Tříkráloví koledníci při-
nášejí lidem radostnou zprávu 
o narození Božího syna v bet-
lémských jeslích. A prosí o dar 
na pomoc lidem v nouzi. Kaž-
dá koruna v kasičce koledníků 
má svoji váhu. Přijměte, prosí-
me, tyto vyslance potřebných, 
které budeme potkávat od  
1. do 15. ledna 2017 v ulicích 
našich obcí a měst.

Zároveň bych Vás chtěla 
informovat o použití výtěž-
ku letošní sbírky. Z částky  
166 628 Kč, která byla v led-
nu vykoledována (viz Přeš-
tické noviny únor 2016) 
a zaslána na republikový účet 
66008822/0800, bylo po- 
dle pravidel využito 15 %, tj.  
24 994 Kč, na domovy a dal-
ší projekty Diecézní chari-
ty Plzeň, 10 % – 16 663 Kč 
na rozvojový fond pomo-
ci postiženým katastrofami 
u nás a v zahraničí a 10 % –  
16 663 korun – na projek-
ty Charity Česká republika.  
Z 65 % – 108 308 Kč, které 
se vrací do místa výběru, bylo 
podle záměru Farní charity 
Přeštice – péče o seniory – 80 % 
– tj. 86 646 Kč určeno na pro-
voz Domova pokojného stáří 
Naší Paní v Klatovech, kde 
jsou také ubytováni senio-
ři z Přeštic a okolí (podobné 
zařízení v Přešticích chybí). 
Zbylých 20 % prostředků – tj. 
21 662 korun určených na péči 
o seniory, lidi v nouzi a pod-

poru činnosti Farní charity 
Přeštice, bylo vynaloženo na 
návštěvy nemocných seniorů 
doma nebo v zařízeních během 
roku, na každoroční spole-
čenskou akci pro seniory, na 
pomoc rodinám v tíživé sociál-
ní situaci, pro lidi v nouzi a na 
dárkové balíčky s přáním, které 
v současné době připravujeme 
při příležitosti vánočních náv-
štěv seniorů. Stejným záměrům 
se chceme věnovat také v nad-
cházejícím roce 2017.

Pokud soucítíte s lidmi 
v těžkých životních situacích, 
přivítáme Vás – nové dobro-
volníky z řad dětí, mládeže 
a dospělých. Můžete se hlásit 
nejraději ihned nebo během 
konání Tříkrálové sbírky 
na č. mobilu 731 433 146. 
Tříkrálový koncert bude vysí-
lán v neděli 8. ledna 2017 od 
18.00 hodin.

Na setkání s Vámi se těší čle-
nové, dobrovolníci a přátelé 
Farní charity Přeštice.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS

Farní charita Přeštice

Výlet do Tyjátru
Když počasí nepřeje výletům 

do přírody, můžeme se zabavit 
i jinak. Tentokrát jsme vzali 
naše mladší oddíly do Plzně do 
herny Tyjátr. Jela vlčata, svět-
lušky i benjamínci. Vlakem 
jsme se dopravili do Doudle-
vec a strávili pěkné odpoledne 
v herně Tyjátr. Bylo tam sice 
hodně plno, ale obsluha měla 
pochopení a přidělila nám samo-
statnou místnost, kde jsme si 
odložili bundy i baťůžky a hurá 
do prolézaček. Tam jsme se už 
vešli bez problémů a pořádně si 
užili všech prolézaček, klouza-

ček a labyrintů. Zastříleli jsme 
si ze vzduchových děl míčky 
na medvěda, ale nejvíc jsme 
si užili v barevných míčcích, 
ve kterých se dalo i zahrabat. 
Když jsme byli unavení, zaběh-
li jsme do naší šatny, posedali 
ke stolečkům a dali si svačinu. 
A kdo měl chuť, mohl si koupit 
i nějakou dobrotu.

Odpoledne rychle uběhlo, tak 
ještě společnou fotku v míč-
kách a trolejbus už nás veze na 
nádraží.

Tak zase někdy příště!
Jájina

a rodiče s dětmi, vyrábění pro 
malé i velké, příchod Mikuláše 
s nadílkou pro děti. Vstupenky 
možné zakoupit v předprodeji 
TIC Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 7. 12. 2016 
„Těšíme se na Ježíška“
Vánoční koncert sboru Skalá-
ček a Přeštických flétniček.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
ZŠ Na Jordáně
Vstup: zdarma
 8. 12. 2016 
Vánoční koncert
sboru Skalka 
pro mateřské školy
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
ZŠ Na Jordáně
 8. 12. 2016 
Vánoční koncert 
sboru Skalka
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
kaple Skočice
 9. 12. 2016 
Extra Band revival
Taneční zábava.
Čas konání: 21.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
 10. 12. 2016 
III. advent
– Vánoční koledníček
Přijďte si zazpívat, přijďte se 
vánočně naladit s ženským 
pěveckým sborem Carmina.  
Hostem bude Hlasoplet.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Stolová úprava.
Vstupné: 100 Kč
 13. 12. 2016 
Vánoční jarmark – ZŠ
Josefa Hlávky Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
ZŠ Na Jordáně
 14. 12. 2016 
Vánoční trhy 
Začátek: 10.00 hodin 
Od 15.30 do 16.00 hodin
– Skalka,
od 16.00 do 16.30 hodin
– Skaláček, Přeštické flétničky, 
od 18.03 hod. – zpívání 
s Českým rozhlasem, Hlásek, 
Minihlásek.
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
 18. 12. 2016 
Živý betlém
Tradiční akce ženského pěvec-
kého sboru Carmina.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: schody u kostela 
NPM, Přeštice
Vstup: zdarma
 24. 12. 2016 
Filmové promítání
na Štědrý den
Čas konání: 14.00 hodin
Vstupné i pohádka stále v jedná-
ní. Sledujte prosím facebooko- 
vé stránky, web či vývěsky. 
 26. 12. 2016 
Rybova vánoční mše
Rybova vánoční mše v podání 
Carminy a jejích hostů.
Čas konání: 18.30 hodin
Místo konání: 
kostel NPM, Přeštice 

3. 12. SO: HRADČANY 
– KRASAVCE
Vlakem z Přeštic 9.14 do 
Chlumčan. Zpět z Přeštic do 
Plzně 15.14, do Klatov 15.30 
(14.43).
TRASA: Chlumčany ČD – 
Chlumčany – Hradčany – Sno-
poušovy – Krasavce – Střížov 
– Přeštice.
(14 km vede M. Šetková)
10. 12. SO: Z LUŽAN 
PŘES TANEČEK DO 
PŘEŠTIC
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Lužan (8.46).
TRASA: Lužany – Nezdice 
– okraj lesa Loupensko – Zele-
né – Duchovní místo (křížek) 
– socha sv. Vojtěcha – Tane-
ček – Příchovice restaurace na 
hřišti – Přeštice.

Na Tanečku opékání špekáčků 
(každý si přinese s sebou).
(12 km vede V. Řežábek)
17. 12. SO: ÚDOLÍM 
ÚHLAVY – zakončení 
turistické sezony
Vlakem z Přeštic 8.43 do Čer-
veného Poříčí (8.53).
TRASA: Červené Poříčí – Jíno 
– Borovy – Lužany – Přícho-
vice – Přeštice.
(9 km vede V. Čermák)
Výroční programová 
schůze se koná v klu-
bovně hotelu Sport ve 
čtvrtek 22. prosince 
2016 v 17.00 hodin – pla-
cení členských příspěv-
ků – 500 Kč.
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Novinky v relaxačním 
centru Přeštic

V našem relaxačním centru 
se tento školní rok nově zařa-
dily dvě pohybové aktivity. 
V solné jeskyni Cvičeníčko 
pro všechny věkové kategorie, 
tzv. CVIČÍ CELÁ RODINA! 
Výhody cvičení v solné jesky-
ni: cvičíte v čistém prostředí, 
na zdravém mořském vzdouš-
ku, ušetříte čas, 2 v 1 (ve stej- 
ný čas si zacvičíte i zvládne-
te pobyt v jeskyni). Cvičení 
probíhá formou relaxačních 
a protahovacích cviků, u dětí 
je upřednostňována hravá 
metoda a spolupráce s rodiči.
Využívá se také cvičebních 
pomůcek, míčkování i reflexo-
logie (chůze v solném písku), 
podlaha je místy vytápěná, 
takže i na boso je tam příjemno. 
S vašimi dětmi si rádi zacvičí 
i naši maňásci Solánek a Solin-
ka. V čajovně Sedmé nebe 
se roztančila Mandala dance, 
která nejenže spojuje všechny 
aspekty ženy při tančení, ale 
tanečními kreacemi vytváří 
i různé mandalové obrazce. 
A poslední zprávou je, že již 

sedm let jsme zde a pečujeme 
s láskou o vás a k našemu výro-
čí jsme vyhlásili soutěž o dár-
kové poukazy do solné jeskyně 
pro naše klienty. Vylosovali 
jsme pak sedm výherců, kterým 
jsme slavnostně předali ceny na 
oslavě solné jeskyně, při které 
zároveň proběhlo i komentova-
né promítání o Solných dolech 
Wieliczka. Přítomní mohli 
i ochutnat hned několik druhů 
přírodních solí a na závěr jsme 
si připili symbolicky solankou. 
Moc děkujeme všem našim 
klientům a příznivcům, že 
nám zachováváte přízeň a že 
vám na vás i na vašem zdraví 
záleží.

„Přejeme vám i všem ostat-
ním touto cestou do nového 
roku hodně zdraví, lásky, úcty, 
pohody ve vašem životě a pro-
žití těch nejkrásnějších chvilek 
radosti a pospolitosti u vánoč-
ního stromečku!“

Za čajovnu, jeskyni 
i za sebe… s láskou, pokorou 

a vděčností vám přejí 
Štěpánka Inka a Jiří Lexovi

Slavnostní předávání cen výhercům soutěže solné jeskyně (na 
fotografii dva z výherců – Simona Kohoutová z Přeštic a Jan 
Prošek z Mezihoří).

V čajovně Sedmé nebe s tanečnicemi z Mandala Dance.

Pomoc!!! Pomoc!!! 
Ztratil se Míček Flíček

V úterý 8. listopadu se v MŠ 
Dukelská konalo pohádkové 
odpoledne pro děti a jejich 
rodiče. Dopoledne sehrály 
paní učitelky dětem pohádku 
Míček Flíček.

Pohádka vypráví o zatoula-
ném míčku, který se zakutálí 
k babičce a dědečkovi. Ti vidí, 
jak je Flíček hladový a tak se 
vydají na nákup. V té chví-
li se objevil Dráček Mráček, 
který si chtěl s Flíčkem hrát. 
Nešťastnou náhodou Flíček 
rozbil babičce oblíbený hrní-
ček a polekal se. Ze strachu, že 
bude zle, odletěli Míček Flí-

ček s Dráčkem Mráčkem pryč. 
Když se babička a dědeček 
vrátili, nemohli Flíčka najít. 
Kam se Flíček zatoulal?

To přišli odpoledne zjistit 
děti společně s rodiči.

Na zahradě na ně čekalo 
několik úkolů a her od Dráčka 
Mráčka. Součástí úkolů byla 
i výroba draka, kterého si děti 
mohly odnést na památku.

Pro všechny zúčastněné bylo 
připraveno bohaté občerstvení. 
Tímto bychom rádi poděkovali 
Pocinovické pekárně a paním 
kuchařkám z MŠ.

Kolektiv MŠ
Světáci sklidili obrovský
úspěch

V sobotu 22. října v kultur-
ním domě ve Snopoušovech 
sehráli kbelští ochotníci vese-
lohru Světáci, inspirovanou 
slavným černobílým filmem. 
V téměř dvouapůl hodinové hře 
v hlavních rolích vystoupili: 
Zdeněk Zástěra, Václav Holý, 
Josef Cíba Cibulka, Andrea 
Přibáňová, Vlasta Kolihová 

a Markéta Járová. Herci hru 
doplňovali o vtipy na aktuální 
situaci a místo hry. Celý sál se 
bavil a herci na konci sklidili 
obrovský potlesk. Děkujeme 
skvělému týmu ochotníků ze 
Kbela a budeme se někdy zase 
těšit na viděnou!

 Eva Horová
obec Dolní Lukavice

Návštěva Voňavé země
Naše třída předškoláků byla 

pozvaná na workshop do 
Voňavé země k paní Hele-
ně Černé. Moc jsme se těšili, 
protože paní Černá má vždy 
pro děti připravený zajímavý 
program navazující na téma 
v mateřské škole. Už ve dve-
řích nás přivítala krásná vůně 
a usměvavá paní Černá. Děti 
zaujalo vyprávění o tom, jak 
exotické citrusy zachránily 
námořníkům život, poznávaly 
exotické ovoce všemi smysly. 

Ale nejzajímavější byly papír-
ky vonící po ovoci a výroba 
voňavého dopisu pro rodi-
če. Moc děkujeme za krásné 
zážitky a nápady paní Černé, 
která se věnuje přírodní medi-
cíně a své znalosti a zkuše-
nosti profesionálně předává 
dětem i nám dospělým. Těší-
me se na další spolupráci, tře-
ba o Vánocích v naší mateř-
ské škole.

Lenka Kladívková
MŠ Gagarinova, Přeštice

Už krásný podzim dozrává 
v MŠ Dnešice

V podzimním výchovně 
vzdělávacího projektu „Už 
krásný podzim dozrává“ se 
děti dozvěděly, co se pěstuje 
a sklízí na zahradě. Rozpozná-
valy ovoce i zeleninu a sezná-
mily se s ostatními podzimní-
mi plody.

Teď na podzim jsme dosta-
li dýně, které nám darovala 
místní paní zahradnice. Spo-
lečnými silami jsme dýně 
vydlabali a ozdobili. K tomu 
jsme si vyrobili podzim-
ní stromy s ovocem a tak se 

zúčastnili soutěže „Ovoce 
a zelenina“ pořádané Státním 
zdravotním ústavem v Praze, 
se kterým spolupracujeme 
a snažíme se zaměřit se na 
zdravý životní styl. Sladkou 
tečkou podzimního projektu 
bylo pečení jablečného kolá-
če, který všem moc chutnal. 
Touto cestou bych ráda podě-
kovala všem rodičům, kteří 
přispěli plodinami na pod-
zimní výstavku.

Za kolektiv J. Soukupová
ředitelka MŠ Dnešice

Vzácný rukopis
Martina Pruška v Přešticích

Od 17. prosince 2016 do 8. 
ledna 2017 budou mít návštěv-
níci Domu historie Přešticka 
vzácnou příležitost prohlédnout 
si originál hlasové knihy přeš-
tického rodáka Martina Pruška 
z Prušova (1567-1631). Prušek 
patřil mezi zámožné měšťa-
ny, kteří zpívali na přeštickém 
literátském kůru. Při velkém 
požáru Přeštic v červenci 1590 
shořela část literátských noto-
vých partů a Prušek, který se 
později odstěhoval do Mělníka, 
se rozhodl přeštickým literátům 
pořídit nové noty. Tak vznikla 
mezi lety 1609-1619 tato altová 

hlasová kniha, opatřená Pruš-
kovou vlastnoruční dedikační 
básní a jeho portrétem.

Vzácný rukopis je dnes 
uložen v Národní knihov-
ně v Praze a byl zapůjčen na 
výstavu „Přeštice od první 
písemné zmínky“.

Kulturní a komunitní 
centrum Přeštice

Vám přeje 

veselé Vánoce 
a šťastný 
nový rok.

Mnoho radosti při 
našich kulturních akcích

a samé dobré zprávy 
v Přeštických 

novinách.
Mgr. Martina Míšková,
ředitelka KKC Přeštice 

a kolektiv
 zaměstnanců
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Evelína KŮSOVÁ, Hans GRUBER, Rozálie MORÁVKOVÁ, Zdenka Stefania TORAC, 
Artur KRIVDA, Jan LENICKÝ, Stela ROHÁČOVÁ (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 5. listopadu 2016 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Tomáš FOŘT, Anna NAVRÁTILOVÁ, Petr BOŘÍK, Karolína DVOŘÁKOVÁ, Jiří KLAS-
NA, Andrea BRABCOVÁ, David JEŽEK (zleva)  

Foto Josef Kubát

Alice KALČÍKOVÁ, Denisa TUREČKOVÁ, Nela ZOUBKOVÁ, Richard Florián 
HERIBAN, Marie CIPROVÁ (zleva)                                                      Matrika MěÚ Přeštice

O víkendu 15. a 16. října 
2016 pořádali přeštičtí basket-
balisté 4. ročník turnaje mužů 
o „Putovní pohár města Přešti-
ce“. Z původně pěti přihláše-
ných se zúčastnila 4 družstva 
– BKK Holýšov, Baník Most, 
Baník Stříbro a domácí BK 
Přeštice.

V sobotu se odehrálo celkem 
sedm zápasů systémem každý 
s každým včetně vloženého 
utkání žen, ve kterém domácí 
hráčky s přehledem porazily 
hostující tým Holýšova. Ten-
to sportovně náročný den byl 
završen společným kulturním 
večerem ve Spolkovém domě.

Po náročné sobotě si vše-
chny týmy změřily zbylé síly 
ve dvou nadstavbových neděl-
ních zápasech, které potvrdily 
sobotní umístění. Vítězem tur-
naje se již po třetí v řadě stal 
zaslouženě tým Baníku Most. 

Druhé místo obsadil BKK 
Holýšov a bronzový pohár 
zůstal v Přešticích.

Poděkování patří městu Přeš-
tice, díky kterému se podařilo 
již čtvrtý ročník tohoto turna-
je uspořádat, a panu starostovi 
Mgr. Karlu Naxerovi za podpo-

ru a pomoc při předávání cen. 
Vzhledem k velké spokojenosti 
všech zúčastněných věřím, že 
se příští rok všichni sejdeme na 
palubovce v ještě větším počtu 
soutěžních družstev i diváků.

Václav Kydlíček
předseda oddílu basketbalu

Turnaj mužů o Putovní pohár 

Foto Josef Kubát

Obyvatelům města Přeštice,
pracovníkům Městského úřadu Přeštice,
čtenářům Přeštických novin 
a všem lidem dobré vůle 
přejeme pohodové prožití 
vánočních svátků
a šťastný nový rok 2017.
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Mgr. Michal Tejček
Dům historie Přešticka

kronikář města Přeštice

První půle osvíceného 20. století

„Dne 28. října 1918 nadešel 
konečně ten kýžený okamžik, 
neboť toho dne bylo prohlášeno 
v Praze vedoucími předáky naše-
ho národního hnutí zřízení samo-
statného státu československého. 
Zvěst o tom došla k nám do Přeš-
tic v podvečer téhož dne. Zástu-
py obecenstva, zesílené dělníky, 
kteří večerním vlakem od Plzně 
přijeli, procházely za vzrušeného 
nadšení městem odstraňujíce při 
té příležitosti z veřejných budov 
úředních rakouské orlíky… Před 
polednem dne 29. října byl uspo-
řádán na náměstí tábor lidu před 
budovou okresního zastupitelstva 
a z balkonu téhož domu byl obe-
censtvu přečten první zákon vyda-
ný národním výborem v Praze 
dne 28. října 1918 tohoto znění: 
Samostatný stát československý 
vstoupil v život... atd. Za nesmír-
ného jásotu procházel ohromný 
průvod večer dne 29. října měs-
tem za zvuků hudby a celého moře 
lampionů a za vyzvánění zvonů na 
věži děkanského kostela… Dluž-
no tu připomenouti, že za účelem 
udržení pořádku v městě ustaven 
byl i ve zdejším městě národní 
výbor ze zástupců místních poli-
tických stran.“ Tak vzpomíná na 
události vzniku republiky přeštic-
ký děkan Václav Heindl.

Období první republiky zna-
menalo pro Přeštice mj. rozvoj 
spolkového života, jak je krásně 
vidět na přeštických tělocvičných 
jednotách. Příliv nových členů 
zaznamenal především přeštický 
Sokol. Cvičenci dosud využívali 
tělocvičnu školy, v roce 1920 si 
však postavili vlastní sokolov-
nu s biografem. Zde se 10. října 
1920 promítal vůbec první film 
v Přešticích. Biograf vydělal na 
druhou etapu stavby sokolovny, 
uskutečněnou v letech 1927-1929 
podle plánů autora Tyršova domu 
v Praze Františka Krásného.

Svou tělovýchovnou organizaci, 
Dělnickou tělocvičnou jednotu 
(DTJ), mělo i sociálně demokra-
tické dělnictvo. Jednota provo-
zovala nejen sport (např. v roce 
1928 zde vznikl oddíl házené 
muži, který vedle ženského oddí-
lu při SK Český lev z roku 1921 
spoluzaložil tradici tohoto sportu 
v našem městě), ale i ochotnic-
ké divadlo, otevřela veřejnou 
knihovnu apod. Nový spolkový 
dům na třídě 1. máje si dělníci 
slavnostně otevřeli v říjnu 1931.

Komunistická levice měla od 
roku 1922 FDTJ (Federace děl-
nických tělocvičných jednot), 
později tzv. Modré blůzy.

Katolíci (příznivci strany lido-
vé) založili v roce 1921 tělocvič-
nou organizaci Orel, která po 
letech stěhování zakotvila v lido-
vém domě. Na něj byla v roce 
1923 z iniciativy kaplana Vác-
lava Davídka adaptována budo-
va staré pošty na severní straně 
náměstí.

Změnu v náboženské skladbě 
obyvatel znamenal vznik a roz-
voj místního sboru Církve česko-
bratrské evangelické v Přešticích. 
Kazatelská stanice zde vznikla 
roku 1922, samostatný sbor o rok 
později.

Město se v té době výrazně roz-
rostlo. Vznikly dvě nové obytné 
čtvrti. Jedna mezi Třídou 1. máje 
a Husovou ulicí směrem k přeš-
tickému nádraží a druhá podél 
silnice na Dolní Lukavici („Nové 
domky“).

Z významných jednotlivých sta-
veb a pomníků jmenujme budovu 
okresní hospodářské záložny (dnes 
spořitelny) na náměstí z roku 1935, 
budovu pošty a okresního soudu 
včetně vězení (dnes lékařský dům) 
na rohu Husovy a Poděbradovy uli-
ce postavenou v letech 1937-1938, 
nový železobetonový most přes 
Úhlavu a komunální hřbitov (obě 
stavby z roku 1923), obytnou 
budovu hospodářského družstva 
z roku 1924 podle plánů Hanuše 
Zápala (č. p. 575 za viaduktem) 
a původní pomník TGM z téhož 
roku.

V 2. polovině 20. a ve 30. letech 
probíhaly rozsáhlé opravy přeštic-
kého kostela, v letech 1919-1920 
byl opravován i kostelík na Vícově.

O obsazení Přeštic německými 
okupanty v březnu 1939 svěd-

čí obecní kronika stručně: „I do 
Přeštic dána menší posádka 
vojska německého a na návrší 
k Žerovicům zřízena jest pozoro-
vací stanice vojenská.“ Němečtí 
vojáci byli umístěni v sokolovně, 
později i ve sladovně a ve škole. 
Ke konci války sídlila německá 
polní policie v hostinci U Süssů na 
rohu Hlávkovy a ulice V Brance.

V roce 1942 byl zrušen přeš-
tický okres a Přeštice připojeny 
ke klatovskému okresu. Těsně 
po konci okupace, ještě v květ-
nu 1945, byl však okres Přeštice 
obnoven.

Nejtragičtěji dolehla němec-
ká okupace na zdejší židovskou 
komunitu. Z původního počtu 79 
přeštických židů se po válce vrá-
tili jen 2.

Přímé válečné akce se Přeš-
tic naštěstí dotkly jen okrajově. 
Z velkého bombardování Dobřan 
v dubnu 1943 podle kronikáře 
Václava Sedláčka: „…bomby 
padaly až do Chlumčan, Horní 
Lukavice a tři dokonce až na náš 
Střížov.“

Spolkový život byl sice značně 
okleštěn, přesto v této době došlo 
např. k rozmachu vodáckého 
sportu. V roce 1941 byl založen 
oddíl kanoistiky se sídlem v lodě-
nici u Úhlavy.

Dne 5. května 1945 se i Přeštice 
přidaly k všeobecnému povstání 
českého lidu proti okupantům. 
Četě Přeštičanů organizované 
sokoly se podařilo domluvit kapi-
tulaci německé posádky v soko-
lovně. Zajatce pak následujícího 
dne převzali Američané. Přeštický 
děkan Antonín Chlebeček nechal 
vyvěsit československé vlajky na 
kostelní věži a na děkanství. Už 
5. května projelo Přešticemi první 
americké vozidlo.

K osvobození Přeštic nicmé-
ně došlo až v deštivou neděli  
6. května 1945 odpoledne. 
Našimi osvoboditeli byli vojáci  
9. pěšího pluku 2. pěší divize 
americké armády. Toho dne byly 

však v našem městě přítomny 
i další jednotky 2. pěší divize: 
ženisté (2. ženijní prapor), dělo-
střelci (15. dělostřelecký prapor), 
ale rovněž vojáci 38. pěšího plu-
ku, stejně jako tanky 612. proti-
tankového praporu.

Evangelická kronika líčí den 
osvobození Přeštic 6. května 
takto: „Konečně odpoledne asi 
o 4. hodině objevil se v Přeš-
ticích první americký džíp… 
Jásot se ozýval ze všech stran. 
Každý mu chtěl být co nejblíže. 
Co kdo měl, přinášel, a vojáč-
kové se jen usmívali. Byl to 
výzvědný vůz, malý a rychlý, 
opatřený vysílacím a přijíma-
cím radiovým zařízením. Lidem 
připadal jako zázrak… Posádka 
vozu se vyptala na postavení 
nepřítele a vůz znovu odejel… 
Asi za půl hodiny ozval se hukot 
automobilů a americké vojsko 
obsadilo Přeštice… Náměstí 
bylo celé zaplněné občanstvem 
města a okolí a celý ten shluk 
lidí byl v takovém zvláštním div-
ném pohybu. Tím vším projíždě-
ly tanky, džípy, divné strojové 
vozy, vozy nákladní. Zvláštní 
bylo, že se neozval jediný povel, 
ale celý ten vojenský stroj 
s podivuhodnou přesností se 
rozejel městem, zaujal svá sta-
noviska. Vypadalo to, jakoby 
vojáci město odjakživa znali. Ve 
čtvrt hodině již se natahovaly 
dráty telefonních linek, vojáci 
vodili německé zajatce s ruka-
ma nad hlavami, jiní vybalovali 
a stavěli stany, jiní připravovali 
večeři. To vše se dělo ve shlu-
ku lidí za zpěvu, volání, jásání, 
projevů vděčnosti a velikého 
pohnutí mysli nás všech… Byla 
to krásná neděle.“

Vojáci 9. pluku zůstali v Přešti-
cích jen pár dní. Dne 10. května je 
vystřídala 38. jízdní průzkumná 
eskadrona, která zůstala v Přešti-
cích delší čas. Na pamětní desce 
americkým osvoboditelům, která 
byla odhalena v Přešticích roku 
1946, byla pak kupodivu uvedena 
právě 38. jízdní a nikoli 9. pluk  
2. pěší divize.

Konečně sami

Stavební boom

Okupace

Osvobození

Spolky a církve
prvorepublikové



Jak dlouho pracuje-
te na Městském úřadu 
Přeštice a jak dlouho ve 
funkci vedoucí?

Na Městském úřadu v Přeš-
ticích pracuji od června roku 
2009, kdy jsem po vystudová-
ní školy nastoupila na místo 
referentky odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 

Takže relativně krátkou 
dobu.
Mohla byste našim 

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

Ve funkci vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
mám na starost zajištění cho-
du odboru, přidělování práce, 
kontrolní činnost a hodnocení 
pracovníků, vykonávám agen-
du kurately pro mládež, pod 
kterou se skrývá práce s dět-
mi, které zanedbávají školní 
docházku, požívají alkohol 
nebo návykové látky, spáchaly 
trestný čin nebo, jde-li o děti 
mladší 15 let, spáchaly čin, 
který by jinak byl trestným 
činem, metodicky vedu orga-
nizační složku města pečova-
telskou službu, zabezpečuji 
agendu spojenou s distribucí 
receptů a žádanek na léčivé 
přípravky obsahující opiáty 
pro lékaře na území ORP Přeš-

tice, připravuji podklady pro 
radu a zastupitelstvo města, 
spolupracuji na komunitním 
plánování sociálních služeb, 
jsem členkou krizového řízení, 
účastním se porad vedoucích 
odborů, spolupracuji s Kraj-
ským úřadem Plzeňského 
kraje a dalšími odbory měst-
ského úřadu, vyplňuji výkazy 
a statistiky. Dále také vykoná-
vám spolu s dalšími určenými 
pracovnicemi pohotovost pro 
účely sociálně-právní ochra-
ny dětí v rámci integrovaného 
záchranného systému.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce?

Celkem zde pracuje osm 
zaměstnanců, to znamená, že 
mám sedm podřízených pra-
covnic, z nichž šest je zaměst-
náno na hlavní pracovní poměr 
a jedna na základě dohody 
o pracovní činnosti. Dvě pra-
covnice se věnují dospělým 
osobám, pracují na pozici soci-
ální pracovník, sociální kurá-
tor, veřejný opatrovník, proti-
drogový koordinátor, poradce 
pro národnostní menšiny a také 
vydávají parkovací průkazy 
– označení do vozidel pro oso-
by se zdravotním postižením. 
Další pracovnice pracují na 
úseku orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí, jejich náplní je 
práce s rodinou dle standardů 

kvality, které má úsek zpraco-
ván a podle nichž se také řídí. 
Úsek je dále dělen na agendu 
náhradní rodinné péče, pra-
covníky péče o děti a kuratelu 
pro mládež. Agenda náhradní 
rodinné péče zahrnuje přede-
vším pěstounskou péči, péči 
třetí osoby o dítě a osvojení. 
Pracovník péče o dítě se nej-
více setkává s vykonáváním 
funkce opatrovníka a poruční-
ka nezletilých dětí v soudních 
řízeních, provádí sociální šet-
ření, sleduje vývoj dětí, které 
byly umístěny do ústavního 
zařízení, podává k soudu návr-
hy a zprávy spojené s výko-
nem sociálně-právní ochrany 
dětí, podává zprávy k soudu, 
státnímu zastupitelství a Poli-

cii ČR a o náplni pracovníka 
kurately pro mládež jsem již 
hovořila.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Na mé práci mě nejvíce 
těší, když se práce s rodinou 
daří a na konci jsou kladné 
výsledky, také mám ráda její 
různorodost, často se stává, 
že nevíte, co vám pracov-
ní den připraví. Její stinnou 
stránkou však je, že ne vše- 
chny případy mají dobrý 
konec. V neposlední řadě také 
musím podotknout, že legis-
lativa v sociální oblasti bývá 
často měněna, což způsobu-
je přibývání administrativy 
a zvýšené nároky.

Co se nejčastěji na 
Vašem odboru řeší?

Nejčastěji se setkáváme 
s problémy pramenícími 
z narušených vztahů v rodi-
ně. Často se stává, že rodiče 
při rozpadu rodiny zapome-
nou, že je třeba myslet hlav-
ně na své děti, nikoli na své 
potřeby. Následně dochází 
k tomu, že se jejich spory 
protahují a odnáší to nejvíce  
dítě, které je zasaženo nejen 
rozchodem rodičů, ale i spo-
ry mezi rodiči. Často se také 
v poslední době setkáváme 
s tím, že řeší své problémy 
ať už fyzickým nebo slovním 
násilím a bývá u toho pří-
tomno jejich dítě, což není 
dobrým příkladem do života. 
Kolegyně, které řeší dospělé, 
se nejvíce hodin své pracovní 
doby věnují práci s osobami, 
kterým byly omezeny způ-
sobilosti k právním úkonům, 
hlídají jim finance, zařizují 
pro ně potřebné záležitosti 
a také s nimi probírají jejich 
situaci a sdílejí každodenní 
radosti a starosti.
Je něco, co byste ješ-

tě chtěla ve své funkci 
změnit?

V současné době společně 
s kolegyněmi dovybavujeme 
dětský koutek, který ulehčí 
spolupráci s dětmi. Je žádou-
cí, aby se děti, které prochází 
nelehkou rodinnou situací, 
u nás cítily dobře. A co bych 
ráda změnila do budoucnosti? 
Musím přiznat, že jsem zatím 
o žádné velké změně neuvažo-

vala. Přála bych si však, aby 
se zlepšilo vnímání sociálních 
pracovníků ze strany veřejnos-
ti. V současné době se nejed-
ná o prestižní zaměstnání, na 
čemž mají svůj velký podíl 
média.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Od narození bydlím ve ved-
lejší obci Lužany. Mezi mé 
koníčky patří hlavně cestování, 
sport, procházky se psem, to si 
člověk vyčistí hlavu z každo-
denního stresu, ráda zajdu na 
koncert, do divadla. 

Co se Vám ve městě 
Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?

Největší dominantou města 
Přeštice je kostel, což je oprav-
du krásná stavba, která je vidět 
do dálky. Vždy po návratu 
z cest si člověk po jeho spat-
ření uvědomí, že se již blíží 
k domovu. Ráda se také projdu 
při vycházce se psem kolem 
řeky Úhlavy, jejíž okolí vypa-
dá každé roční období jinak.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

„Pamatuj, že i ta nejtěžší 
hodina ve tvém životě má jen 
šedesát minut.“ – Sofoklés.

Text a foto 
Milan Janoch
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Otázky pro Lucii Šperlovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Nejvíce volného času
trávím s rodinou
a přáteli

Ve funkci vedoucí odboru 
sociálních věcí
a zdravotnictví působím 
od prosince 2015

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví je jedním
z menších odborů úřadu



Přeštický Klub vojáků 
v záloze (KVZ) opět pořádal 
den otevřených dveří. Po peč-
livé přípravě se otevřela naše 
střelnice všem milovníkům 
historických a současných 
zbraní. Připravili jsme 19 ku-
sů dlouhých a 13 kusů krát-
kých kulových zbraní. Pokud 
vynechám produkty českého 
výrobce ČZ, byly k zapůj-
čení zbraně značek Beretta, 
S&W, Heckler & Koch, ně- 
kolik modifikací AK 47 Ka-
lašnikov, Winchester, útoč-
ná puška CZ 805 Bren, pro 
„fajnšmekry“ kulomet vzor 
59 a mnoho dalších. K vidě-
ní byly i opravdové unikáty 
zapůjčené Policií ČR, odd. 
Zbraní a střeliva. Některé 
z těchto zbraní je možné vidět 
opravdu jen v muzejních 
sbírkách, neboť jde o zbraně 
zabavené policií pachatelům 
trestné činnosti. Některé zbra-
ně jsou podomácku vyrobené 
a dodnes funkční.

A jak to celé probíhalo? 
Zájemce o střelbu si do vybra-
né zbraně zaplatil náboje a ode-
bral se společně s instruktorem 
na střeliště. Po lehké instruk-

táži si mohl nerušeně vychut-
nat samotnou střelbu. Pro čle-
ny klubu nebylo překvapením, 
že některé zbraně téměř nevy-
chladly a šly tak říkajíc z ruky 
do ruky. Bylo příjemné, že tuto 
akci opět navštívila i spousta 
dívek a žen.

Nezapomnělo se ani na 
nejmenší střelbychtivé ná-
vštěvníky. Byla pro ně připra-
vena vzduchovka a pro některé 
„zbojníky“ luk a šípy.

Sobotní akce skončila, když 
došlo veškeré střelivo. Zbor-
ku a rozborku jsme provedli 
s veselou myslí a za to všem 
členům děkuji.

Josef Falout
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Otázky pro Lucii Šperlovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zalistujme v nové
Zelené Hoře

Závěrečné vydání sborníku 
v roce 2016 se v úvodu věnuje 
jednomu z nejoriginálnějších 
vesnických kronikářů Přeš-
ticka – Tomáši Vovsovi ze 
Zeleného. Od jeho narození 
uplynulo v prosinci již 120 let. 
K obvyklému medailonku jsou 
připojeny i dvě krátké ukázky 
jeho kronikářských zápisů. 
Rubrika „Okno do archivu“ se 
tentokrát zaměřila na nepříliš 
prozkoumaný úsek regionál-
ních dějin Nepomucka – na 
pohřební rituály při posled-
ním rozloučení se zesnulými 
příslušníky šlechty. Konkrét-
ní příklady poskytl autorovi, 
Mgr. Vladimíru Červenkovi, 
rodinný archiv rodu Boos- 
-Waldecků, uchovávaný na 
pracovišti Státního oblastní-
ho archivu v Plzni v Klášteru 
u Nepomuku. Mezi početnými 
krajanskými spolky a sdružení-
mi v našem hlavním městě 

působil také Spolek rodáků 
z Přeštic a okolí a jejich přátel 
v Praze. Přes poměrně krát-
kou existenci dokázal v letech 
1935-1953 účinně pomáhat 
svému rodnému městu. Jeho 
aktivity si poprvé připomíná-
me u příležitosti výročí 790 
let od první písemné zmínky 
o Přešticích. Příznivce pamá-
tek a jejich obnovy jistě potě-
ší odborný příspěvek Viktora 
Kovaříka a Pavla Zahradní-
ka o souboru soch světců na 
ohradní zdi kostela sv. Václa-
va v Žinkovech. A obdobným 
tématem se zabývá i poslední 
článek sborníku o stavební 
obnově budovy arciděkanství 
v Nepomuku pro Svatojánské 
muzeum. V „Zrcadle místní 
kultury“ se představuje uzná-
vaná mezzosopranistka Edita 
Adlerová, koncertující doma 
i ve světě.

Věra Kokošková

František Josef I. 
– 100. výročí úmrtí

V letošním roce jsme si při-
pomněli významné výročí, a to 
úmrtí mocnáře Františka Jose-
fa I., který vládl Rakousku- 
-Uhersku 68 let. Zemřel 22. lis- 
topadu 1916. Školní kronika 
Dolní Lukavice uvádí: „Zprá-
va o úmrtí Jeho Veličenstva 
dolétla do naší osady ve středu 
22. listopadu kolem 10.00 
hodiny ranní. Na význam-
nějších budovách vyvěšeny 
hned smuteční prapory byly 
a kostelní zvon celou hodinu 
vyzváněl hodinku na posled-
ní cestu Jeho vznešené duši. 
Po tři dny za sebou vyzvá-
něny hrany a v den pohřbu 
od tří do čtyř hodin zvoněno 
na poslední cestu Jeho Veli-
čenstva do císařské hrobky.“ 

Ředitel školy Václav Voltr 
poslal na Vysoké c. k. místo-
držitelství v Praze soustrast: 
„Učitelský sbor v Dolní Luka-
vici, pod zdrcujícím dojmem 
nejbolestnější ztráty našeho 
nejvznešenějšího a nejmilos-
tivějšího vladaře Františka 
Josefa I., projevuje tímto svoji 
nejhlubší soustrast nad těžkou 
ranou osudu, která stihla naši 
staroslavnou říši...“ Dětem 
ve škole byl vyložen životo-
pis panovníka a děti vypra-
covaly úkol o jeho životě. 
Smuteční služby boží byly 
vykonány ve zdejším kostele  
1. prosince 1916 v osm hodin 
ráno. Smuteční řeč přednesl  
P. František Klejna.

Eva Horová

Pozvánka na maškarní 
karneval do Snopoušov

V neděli 8. ledna se uskuteč-
ní v kulturním domě ve Sno-
poušovech dětský karneval 
od 14.00 hodin. Připraveny 

jsou soutěže pro děti, hudeb-
ní doprovod skupina Asfalt. 
Zveme tímto všechny rodiče 
a děti.                   Eva Horová

Střelba do posledního
náboje

KEY Cambridge certificate: 
připravujeme se 
na jazykovou zkoušku!

Základní škola Josefa Hláv-
ky zahájila na jaře roku 2016 
spolupráci s akreditovaným 
centrem jazykových zkoušek 
Cambridge English – EUFRAT 
Group, která zařadila naši ško-
lu do sítě svých partnerských 
škol. V rámci této spoluprá-
ce tak můžeme našim žákům 
nabídnout jedinečnou možnost 
absolvovat zdarma jazykovou 
přípravu zakončenou prestiž-
ními mezinárodně uznávanými 
zkouškami Cambridge Eng-
lish úrovně KET, a to přímo 
na půdě naší školy.

Tyto jazykové zkoušky 
představují špičku v uznávání 
jazykové kvalifikace ve svě-
tě i v České republice. Vše- 
chny zkoušky jsou na seznamu 
státem uznávaných zkoušek 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, akceptují je 
tisíce zaměstnavatelů a uni-
verzit. Držitelům certifikátů 
přináší zkoušky mnoho výhod, 
například možnost odpuštění 
přijímacích zkoušek, výhodu 
v případě odvolání k přijetí na 
SŠ, možnost studia v zahraničí 
na SŠ nebo VŠ, jednoznač-
nou a průkaznou jazykovou 
kompetenci a v budoucnu také 
úspěšnější uplatnění na trhu 
práce jak v České republice, 
tak v zahraničí.

A jak vypadá příprava na 
zkoušky u nás ve škole? Začát-
kem tohoto školního roku pro-
běhly ve spolupráci s jazy-
kovým centrem EUFRAT 
rozřazovací testy, prostřed-

nictvím kterých jsme vybrali 
žáky 7. ročníku s nejlepšími 
výsledky do školního krouž-
ku přípravy na KET zkoušky. 
Kroužek probíhá jednou týd-
ně v rozsahu 60 minut a jeho 
obsahem je zejména trénink 
zkouškových strategií. Jazyko-
vá zkouška KET pokrývá čtyři 
hlavní jazykové dovednosti: 
čtení, psaní, mluvený projev 
a poslech, tomu také odpovídá 
struktura zkoušky. Naše svě-
řence proto připravujeme na 
každou z těchto částí zvlášť, 
aby je později u zkoušky už 
nic nepřekvapilo a mohli tak 
co nejefektivněji zúročit svoji 
vynikající úroveň angličtiny.

Členové našeho kroužku 
budou mít v letošním školním 
roce skutečně napilno, hned 
na samém začátku druhého 
pololetí si vyzkouší složit 
KET zkoušku nanečisto, opět 
zdarma ve spolupráci s cen-
trem EUFRAT, které jejich 
testy vyhodnotí a poskytne 
také individuální zpětnou vaz-
bu. A pokud budou naši žáci 
úspěšní – o čemž nepochybu-
jeme! – začali bychom jednat 
s univerzitou v Cambridge 
o realizaci „ostrých“, tentokrát 
již žáky hrazených, jazykových 
zkoušek KET v závěru tohoto 
školního roku přímo u nás ve 
škole. Držte nám palce!

Mgr. Ing. Olga Volfová
Naxerová

Mgr. et Bc. Ivana Vacíková, DiS.
(vedoucí kroužku přípravy

na jazykovou zkoušku KET)

Trénujeme konverzaci.

V sobotu 5. 11. 2016 se konal lampiónový průvod, který při-
pravily Sdružení občanů Skočic a místní maminky. Průvodu 
se zúčastnilo sto malých i velkých světlonošů, kteří na míst-
ním tvrzišti závěrem zhlédli ohňovou show v podání skupiny  
Clatonia.                                                      Foto Karel Beneš



Čtyři mistrovské tituly žaček, 
vítězství v Poháru žáků, to je 
jen nejstručnější výčet nej-
větších úspěchů žákovských 
družstev přeštických národ-
ních házenkářů za poslední tři 
roky. A kde je to úplné pod-
houbí? Odkud přicházejí děti, 
které již v mladší žákovské 
kategorii patří k republikové 
špičce? Je to v družstvech pří-
pravek, kde se děti seznamují 
se základy národní házené, 
jejími pravidly a odehrají prvá 
soutěžní utkání.

„Je to vlastně nejpočetnější 
družstvo našeho oddílu,“ počí-
tá jedna z trenérek Kristýna 
Schejbalová. „Děti jsou roz-
dělené na mladší přípravku, 
většinou první a druhá třída, 
i několik předškoláků, celkem 
jich je asi dvacet a pak je star-
ší přípravka (většinou ročníky 
2007-2008), dohromady asi 
pětadvacet kluků a holek.“

Ta už hraje soutěže formou 
turnajů, v této kategorii smí-

šených družstev. Ty připra-
vují oddíly v oblasti, které se 
střídají. Připravit turnaj, na 
kterém hraje deset družstev, 
s nimiž přijede hodně rodi-
čů, je pro organizátory velká 
zatěžkávací zkouška.

„Nejpočetnější nejsme jenom 
v oddíle, ale na každém turnaji, 
nastupujeme téměř pokaždé se 
třemi družstvy. Nemáme ustá-
lená družstva, s dětmi ´šachu-
jeme´, zkoušíme je na všech 
postech,“ pokračuje Kristýna. 
(Přípravka má k věku uzpůso-
bená pravidla, hraje na menším 
hřišti v počtu tři plus brankář.)

Děti trénují dvakrát týdně, 
v zimě to bude jednou, v sobo-
tu. Převážně je čas věnován 
průpravným hrám k osvojení 
házenkářských pravidel, důraz 
je kladen na práci s míčem, 
jeho chytání a házení, i za 
ztížených podmínek. A samo-
zřejmě nechybí vlastní hra 
a střelba (to děti baví nejví-
ce!!!).

„I přesto, že se nevracíme 
z turnajů pokaždé s medailí 
na krku, myslím si, že máme 
kvalitní týmy, se kterými není 
lehké na turnaji vyhrát,“ hod-
notí své svěřence Kristýna. 
„Hodně zápasů končí rozdílem 

o gól nebo remízou. Nejvíce 
vyhrocené bývají zápasy právě 
mezi našimi družstvy. Rivalita 
mezi nimi ale začíná a končí 
hvizdem píšťalky rozhodčího. 
Po zápasech jsou všechna tři 
družstva zase jeden velký celek, 

který drží při sobě, a vzájem-
ně se podporují,“ připojují se 
další trenéři Matěj Gruszka 
a Lucka Kačírková. Kristý-
na ještě připomíná: „Nesmím 
zapomenout na trenéry mladší 
přípravky. Společně ji dělají 

Vendula Dražková a Karel Tu-
šek. Nám u starší pomáhá ještě 
Pavel Beneš. A ještě mnohdy 
je to málo. Zvládnout dobře 
jednotlivé skupinky u několika 
branek, to dá hodně práce.“

 (šat)

Přeštické házenkářské podhoubí
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Dvacet let Spolku 
pro záchranu historických
památek Přešticka
Desátého prosince letoš-

ního roku oslaví Spolek pro 
záchranu historických pamá-
tek Přešticka dvacáté výročí 
svého vzniku. Za tu dobu se 
stal plnohodnotným subjek-
tem přeštického veřejného 
života, přestože patří mezi 
nejmenší a nejchudší zdejší 
spolky.

Jak však spolek vznikl a co 
je jeho posláním? V roce 
1993 začala působit Nadace 
pro dostavbu hlavních věží 
chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Přešticích, která po 
splnění svého poslání roku 
1995 ukončila činnost. Práce 
na rekonstrukci kostela však 
pokračovaly. Inženýr Václav 
Šlajs, který v té době restau-
roval varhany, přišel s myš-
lenkou na založení nějakého 
spolku, který by snáze získal 
finanční podporu na vydá-
vání publikací o památkách 
a jejich restaurování. Proto 
se u paní Věry Kokoškové, 
ředitelky tehdejšího Kultur-
ního zařízení Přeštice, sešli 
členové přípravného výboru, 
který kromě ní tvořili pánové 
Jan Mrkvička, Jiří Běl, Ond-
řej Květoň a Jaroslav Brunát. 
Spolek byl 10. prosince 1996 
zaregistrován Ministerstvem 
vnitra pod názvem Spolek 
pro záchranu historických 
památek Přešticka. I když se 
později stanovy změnily, cíle 
spolku zůstávaly v zásadě 
stejné: propagovat významné 
rodáky, dokumentovat stav 
památek a zajišťovat jejich 
opravu, zprostředkovávat ši- 
roké veřejnosti výsledky 
bádání.

Nesmazatelnou stopu v čin-
nosti spolku zanechal zejmé-
na Jan Mrkvička svými publi-
kacemi, dále Jiří Běl v oblasti 
dokumentační fotografie, pa-
ní Věra Kokošková zaslouží 
vyzdvihnout zejména za tvor-
bu Osobností Přešticka. Spo-
lek za dobu svého působení 
vydal více než deset různě 
obsáhlých publikací a jede-
náct různých druhů pohled-

nic. Na dalších, které vydalo 
město Přeštice, nebo Kulturní 
zařízení, se pak členové spol-
ku podíleli.

Další člen spolku Ondřej 
Květoň má za sebou úspěšnou 
videodokumentaci památek 
a pomáhal s opravami někte-
rých exponátů pro Dům histo-
rie Přešticka.

Určitým mezníkem pro his-
torii spolku byl nejdříve pří-
chod Mgr. Michala Tejčka, 
pracovníka okresního archi-
vu v Klatovech (nynějšího 
předsedy spolku), a následně 
i doc. PhDr. Michaely Ottové, 
Ph.D., kteří do spolku nadšen-
ců, avšak laiků, přinesli zku-
šenosti profesionálů a znalosti 
odborníků. Oba jmenovaní se 
stali spoluautory knihy Divo-
tvůrkyně Přeštická.

Z podnětu paní Ottové se 
spolek ujal shánění peněz 
na restaurování zázračného 
obrazu Přeštické Piety. Nako-
nec se i díky dalším členům 
spolku podařilo zrestaurovat 
nejen tento obraz, ale i něko-
lik jeho kopií a velký tepa-
ný rám, v němž byl originál 
zázračného obrazu umístěn 
ještě v původním gotickém 
kostele.

Ve výčtu činnosti nesmím 
zapomenout ani na přednáš-
kovou činnost, se členy spol-
ku se dále můžete setkat při 
provázení v chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie v Přešti-
cích nebo v kostele sv. Amb-
rože ve Vícově. Mimochodem 
díky tomuto spolku se již tři-
krát konala Noc kostelů právě 
ve vícovském kostele a ani 
letos tomu nebylo jinak.

Za dvacet let prošla spolkem 
celá řada lidí, z nichž někteří 
již nejsou mezi námi. Všem 
jim patří dík, stejně jako dal-
ším, které jsem nejmenoval. 
A co přát spolku k jeho naro-
zeninám? Aby měl i nadále 
dost schopných a pracovitých 
členů a aby vnější vlivy byly 
příznivé pro jeho činnost.

Václav Süss
místopředseda spolku

Slavnostní vyhlášení
výsledků již 3. ročníku
Talent Cupu 2016
„hledáme nové talenty”

V letošním roce uspořádal 
oddíl COPR Přeštice devět 
závodů Talent Cupu, ve kte- 
rých bojovalo o nejlepší umís-
tění celkem 1268 závodníků.

Závody se konaly v Přeš-
ticích a okolních obcích na 
technicky zajímavých tratích.

Nejvíce závodníků starto-
valo na “Velké ceně města 

Přeštic”, která byla v roce 
2016 součástí Becker Cupu.

Na start ve vnitrobloku se 
postavilo 203 natěšených 
cyklistek a cyklistů.

Závodilo se ve třinácti 
kategoriích podle věku bike-
rů a bikerek a zde jsou ti nej-
lepší, vítězové jednotlivých 
kategorií:

U17 – kadeti/ky 15-16 let –  
1. místo – Michal Volf, COPR 
Přeštice
U15ž – žákyně starší 13-14 let 
– 1. místo – Nikol Soustružní-
ková, MS BIKE ACADEMY 
RACING
U15m – žáci starší 13-14 let 
– 1. místo – Matěj Čáslav-
ský, MS BIKE ACADEMY 
RACING
U13ž – žákyně mladší 11-12 
let – 1. místo – Adéla Foltýnová,  
BIKE CLUB Město Touškov
U13m – žáci mladší 11-12 
let – 1. místo – Jakub Kuba, 
DUKLA Praha
U11ž – žákyně nejmladší 9-10 
let – 1. místo – Zuzana Krou-
pová,  COPR Přeštice
U11m – žáci nejmladší 9-10 

let – 1. místo – Jan Soustruž-
ník, MS BIKE ACADEMY 
RACING
U9ž – žákyně nábor 7-8 let 
– 1. místo – Lucie Grohová, 
AUTHOR TEAM Stupno
U9m – žáci nábor 7-8 let –  
1. místo – Daniel Kuběna, 
COPR Přeštice
U7ž – holky 5-6 let – 1. mís-
to – Linda Zemanová, BIKE 
CLUB Město Touškov
U7m – kluci 5-6 let – 1. místo 
– Tomáš Janda, Janovice nad 
Úhlavou
U5k – minikola 4 roky a mlad-
ší – 1. místo – Tereza Jandová,  
Janovice nad Úhlavou
U5o – odrážedla 4 roky 
a mladší – 1. místo – Eliška 
Čermáková, COPR Přeštice

Děkujeme všem, kteří změřili 
své síly a dovednosti v letoš-
ních závodech Talent Cupu 
2016, za účast, těm, kteří byli 
oceněni, gratulujeme, a všem 
bikerkám a bikerům, kteří 
našli zalíbení v jízdě na hor-
ském kole, přejeme hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v příští 
cyklistické sezóně 2017!



Dne 6. listopadu 2016 se 
uskutečnil první turnaj v mini-
basketbalu. O pohár starosty 
města Přeštic přijela bojovat 
družstva Klatov a Rokycan, 
se kterými poměřily síly i děti 
domácích Přeštic. První zápas 
ovládli palubovku starší a zku-
šenější hráči z Klatov. Minižac-
tvo z Přeštic bylo z počátku 
zaskočeno, ale ve druhém 
zápase s týmem Rokycan už 
děti bojovaly jako o život. Náš 
tým sice skončil na 3. mís-
tě, ale chuť hrát a zlepšovat 
se narostla o 100 %. Turnaj 

zakončily všechny zúčastněné 
děti sladkou tečkou.

To, co kraj-
ská zastu-
p i t e l s t v a 
p ř e d c h o z í . 
Důležitější je 
to, co skuteč-
ně udělá.

PŘEŠTICKÉ NOVINY | PROSINEC  | 11

Co podle vás může udělat nové zastupitelstvo 
Plzeňského kraje pro Přešticko?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

Eva 
Česáková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Dušan Rada

Jana Tykvartová

SILVESTRA

BK Přeštice ve Francii
Smíšený tým žen a mužů BK 

Přeštice se na konci října již 
potřetí zúčastnil mezinárodního 
turnaje ve Francii. Osmý ročník 
basketbalových utkání probíhal 
v městečku Saint-Apollinaire 
nedaleko Dijonu. Celkem deset 
týmů z různých částí Francie, 
Španělska a České republiky 
se zapojilo do hry, která byla 
plná legrace, napětí a přátel-
ské atmosféry. BK Přeštice si 
ze sportovního víkendu odvezl 

pohár za druhé místo a samo-
zřejmě mnoho dalších nejen 
sportovních zážitků.

Konečné pořadí týmu:
1. Beaune; 2. BK Přeštice;  
3. ALMR Lyon; 4. La Valette; 
5. ASC Saint-Apollinaire 1;  
6. Narbonne; 7. ABMT Kla-
tovy; 8. ASC Saint-Apolli-
naire 2; 9. ASPTT Toulon;  
10. Elne.

Pavlína Boříková
BK Přeštice

Sandra Šrámková, Jan Hošťálek, Jean-Marc Dobéz, Miroslav 
Šobr, Pavlína Boříková, Václav Šmíd, Dana Šrámková, Pavel 
Brada, Jaroslav Matas, Eva Dobézová, Marek Halámek, Kateři-
na Kydlíčková, Jan Vodička, Václav Kydlíček.

NOVĚ OTEVRENO

První turnaj minibaskeťáčků

Zastupitel-
stvo Plzeň-
ského kraje 
by mohlo pro 
naše měs-
to i správní 

obvod udělat hodně, a to nejen 
v oblasti dotací. Například je 
na Přešticku mnoho kilome-
trů krajských silnic, které by 
potřebovaly opravit. Ukázko-
vý tankodrom máme například 
mezi Žerovicemi a Zastávkou. 
Záleží ovšem na tom, jaké pri-
ority bude nové zastupitelstvo 
mít, do čeho bude investovat, 
jaké dotační programy budou 
vyhlášeny.

Na tuto 
otázku nemo-
hu objektiv-
ně odpově-
dět. Otázka 
by měla být 

položena spíše novému zastu-
pitelstvu kraje. Ke zdaru 
projektů v našem městě a na 
Přešticku by bylo dobré, kdy-
bychom spoléhali hlavně na 
své síly. Pokud nám s něčím 
zastupitelé pomohou, bude to 
jen příjemný bonus. Vše ukáže 
čas, jak nám budou nakloněni.

Může toho 
udělat hodně, 
ale je otázkou, 
jestli to bude 
chtít udělat. 
Ve volbách 

do krajského zastupitelstva 
mělo několik subjektů kandi-
dáty z Přeštic nebo z okolí. Po 
sečtení hlasů se nikdo z kan-
didátů nedostal do krajského 
zastupitelstva. Tím se logic-
ky snižuje šance prosazovat 
a následně získávat podporu 
pro určité záměry na krajské 
úrovni. Nic se zadarmo nezís-
kává, proto bude záležet i na 
tlaku radnice na krajské orgá-
ny. Budoucnost ukáže, nechá-
me se překvapit.

Jsem názoru, 
že ta otázka 
je předčasná. 
Nové vede-
ní kraje bylo 
zvoleno před 

pár dny a sami nemají ujasně-
no, co a jak bude. Pokud vím, 
tak z Přeštic nebyl do zastu-
pitelstva kraje zvolen nikdo, 
všechny hlavní politické stra-
ny, které působí v Přešticích, 
ale mají v zastupitelstvu kraje 
zastoupení a nějaké vazby tu 
jsou. To ale ještě pro Přeštice 
nic neznamená, v kraji je 502 
obcí. Jediné co k tomu mohu 
říct je, že KSČM spolu s ČSSD 
nechala na účtech kraje před 
krajskými volbami 2016 k oka-
mžitému použití po volbách 
více než jednu miliardu korun! 
Peníze tam jsou! Když kraj 
přebíraly po ODS, tak muse-
ly používat kontokorent, aby 
to zvládly. Jedno je ale jisté. 
Kraj nebude pro Přeštice sám 

nic dělat. Hlavní iniciativa 
a ́ odmakat´ se to musí v Přešti-
cích. Kraj může pouze finančně 
pomoci na nějakém projektu. 
Tady na radnici se ale zatím 
hodně mluví a...! Vím, že lidé 
čtou rádi senzace. Nedávno mi 
řekla známá, že sem píši moc 
pesimisticky. Přemýšlel jsem 
o tom. Nemá pravdu. Dostává 
spolehlivé informace.

V z h l e d e m 
k naprostému 
n e ú s p ě c h u 
všech přeštic-
kých kandi-
dátů podporu 

krajského zastupitelstva může 
získat pouze společensky 
nezbytný projekt, který bude 
bezvadně zpracovaný a nebu-
de příliš finančně náročný.

Myslím si, 
že otázka by 
spíše měla 
znít: Co udělá 
vedení měs-
ta pro lepší 

komunikaci s novým zastupitel-
stvem Plzeňského kraje? Před-
pokládám totiž, že ze své vlastní 
iniciativy nebude nové zastupi-
telstvo kraje pro Přeštice dělat 
nic a jako každé zastupitelstvo 
bude pouze rozhodovat o před-
ložených návrzích či zámě-
rech. Svůj prostor pro odpověď 
v tomto vydání PN jsem chtěl 
poskytnout článku: „Dohody se 
společností Area Group s.r.o.“, 
který se týkal pozemků Na 
Zámostech a na severním před-
městí a poskytoval objektivní 
informace o tomto případu. 
Otisknutí tohoto článku zamít-
la rada města dne 21. 11. 2016, 
což považuji za nepřijatelné. 
Tímto rozhodnutím rady měs-
ta se vracíme ke stylu, který si 
mnozí ještě pamatují. Když se 
mi něco nelíbí, tak to nezve-
řejním, nehledě na porušování 
ústavních zákonů o svobodě 
slova, která jako nejvyšší práv-
ní norma je nadřazena nejen 
pravidlům rady města. S důvo-
dy zamítnutí seznámil zastu-
pitele starosta tímto mailem: 
„Jménem rady města vám sdě-
luji, že vaše žádost o zveřejnění 
článku týkajícího se Dohod se 
společností Area Group s.r.o. 
v Přeštických novinách byla 
na včerejším jednání zamít-
nuta. Důvodem je stejně jako 
v případě omezení diskuzních 
příspěvků dosud probíhající 
soudní spor s uvedenou společ-
ností.“

Může ze-
jména vyjas-
nit termíno-
vé a věcné 
zá lež i tos t i , 
týkající se 

obchvatu Přeštic, podpořit 
finančně náročnější investiční 
aktivity ve městě a jeho okolí 
(včetně oprav silnic II. a III. tří-
dy) a podporovat jiné užitečné 
(sportovní, kulturní, ekologic-
ké apod.) akce na Přešticku.

Nové zastu-
p i t e l s t v o 
může, stej-
ně jako staré 
mohlo, pro 
P ř e š t i c k o 

vykonat mnohé. Jistě nepro-
zradím nic nového, když řek-
nu na rovinu, že jde především 
o peníze. Zde půjde především 
o komunikaci a naši schopnost 
„vetřít se do přízně“ těch, kteří 
rozhodují. Takže nic, co by šlo 
stručně shrnout, nebo ohledně 
toho spřádat dalekosáhlé plá-
ny. Obzvláště ve chvíli, kdy 
se vedení kraje teprve před 
malou chvílí posadilo na svoje 
staronové židle.

S novými 
z a s t u p i t e l i 
P lzeňského 
kraje se jeho 
m o ž n o s t i 
nemění. Jde 

jen o to, jak nám budou chtít 
být nápomocni. Je třeba využít 
změnu hned na začátku voleb-
ního období.

P r o t o ž e 
u s t a v u j í -
cí zasedání 
zastupitelstva 
P lzeňského 
kraje proběh-

lo až v den odeslání odpovědi, 
nebylo k tomuto datu k dis-
pozici společné programové 
prohlášení krajské vlády tvo-
řené čtyřmi stranami (ve sku-
tečnosti až osmi sdruženími). 
Očekávám tedy hlavně pod-
poru výstavby silničního při-
vaděče a na něj navazujícího 
obchvatu Přeštic, kvalitnější 
dostupnost veřejné dopravy 
včetně pro obce příznivějšího 
financování, podporu výstav-
by dostupných nájemních bytů 
pro mladé rodiny nebo senio-
ry, zachování rozsahu lékař-
ské péče, dále např. podporu 
výstavby domu pečovatelské 
služby, a to včetně podpo-
ry na zajištění provozu nebo 
také například příspěvky na 
výstavby cyklostezek. Protože 
se však nepodařilo zvolit do 
zastupitelstva PK ani jednoho 
kandidáta z Přeštic, nebude 
jednoduché jakákoliv očeká-
vání, a to nejenom nás zastupi-
telů, ale i všech občanů Přeštic 
a blízkého okolí, zcela naplnit.

Zastupitel-
stvo Plzeň-
ského kra-
je pro nás 
samozřejmě 
může udě-

lat mnoho. K tomuto tématu 
jsem se již vyjadřoval ve svém 
zářijovém sloupku, zmíním 

se proto jen v heslech. Silni-
ce I. a II. třídy, nemocnice, 
hromadná doprava, sociální 
péče, dotace na bezpečnost, 
ale i kulturu a sport. Velmi 
bych si přál, abychom byli při 
jednáních na ,,kraji,, stejně 
úspěšní jako doposud. Počet 
výborů i náměstků bude nyní 
vyšší než v minulosti a zvýší-
-li se tím též efektivita fungo-
vání celé krajské samosprávy 
a třeba i úřednictva, čekají nás 
doufám světlé zítřky. Považuji 
též za důležité zmínit, že býva-
lý krajský hejtman pan Václav 
Šlajs během svého působení 
na nás často myslel a zasloužil 
se o mnoho, co našemu městu 
pomohlo. Patří mu náš dík.

Nové zastu-
p i t e l s t v o 
P lzeňského 
kraje může 
udělat pro 
Přešticko jis-

tě mnoho přínosného. Upřed-
nostnil bych jednoznačně 
vybudování obchvatu Přeštic.

Kromě regi-
onálních gran-
tů, příspěvků 
a dotací bych 
na prvním 
místě uvíta-

la pomoc v podobě obchvatu 
Přeštic, který v tomto momen-
tě považuji za prioritní.

Já bych si 
to dovolil 
zúžit, stači-
lo by pouze 
pro Přeštice. 
Alespoň pro-

zatím. Plzeňský kraj vnímám 
jako jeden z nejlépe hospodaří-
cích krajů. Jistě by se toho dalo 
využít. Radní garnitura by se 
konečně mohla naučit, jak se 
chová řádný hospodář. Napří-
klad konečně ji naučit, umět 
pronajmout městský majetek, 
chtít např. splnit požadovaná 
kritéria soutěže, naučit ji, co to 
je pojem rentabilita. A ne, jak 
tomu je v Přešticích. Tady se 
pronajme minipivovar a pro-
najme se tomu, kdo neumí 
vařit pivo a dotyčný se tím 
ještě chlubí. A aby neplakal, 
že pivo neumí vařit, tak mu 
honosně a za veliké peníze 
zařídíme vybavení minipivo-
varu a restaurace. A radní neví, 
kdy se tato velká investice vrá-
tí, a co je ještě horší, ANI JE 
TO NEZAJÍMÁ. Naučit nesta-
hovat kalhoty a popotahovat si 
je, jak si firma řekne. Zdárný 
příklad „prodeje“ (spíše bych 
to nazval věnování) pozem-
ků Zámostí a Svatoplukova. 
V současnosti dva roky se táh-
noucí problém. Firma, která 
pozemky chce, si sama určuje 
za jakých podmínek. Vede-
ní města není schopno hájit 
zájmy občanů města a vlastně 
ani svoje vlastní, opakovaně 
se schovává za firmu, neustále 
čeká, s čím firma přijde. Neu-
stále se vše mění, záměrně se 
zmatkuje. Firmě naopak tento 
opakovaně zdlouhavý způsob 
projednávání naprosto vyho-
vuje.

Nechovat se způsobem tady 
je to koalice, ale konečně tady 
je to našeho budoucna. My tu 

jsme pro ně, oni tu nejsou pro 
nás. Pozvednout konečně měs-
to Přeštice.
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Na vodu vyrazili letos 
naposledy    

Chladný vítr, na obloze tma-
vé mraky bez sluníčka, rtuť 
krčící se jen několik málo 
stupňů nad nulou, ve vodě 
množství spadaného listí, 
opravdu správný čas „opus-
tit“ řeku. Poslední jízda více 
než dvou desítek lodí členů 
přeštického vodáckého oddílu 
KČT, ať již malých „tomíků“ 
či dospělých, směřovala proti 
proudu k Příchovicím.

„Nyní zamykáme naši řeku 
Úhlavu, aby si půl roku odpo-
činula a již nyní se těšíme na 
duben příštího roku, kdy na-
opak řeku odemkneme a zase 
vyrazíme na vodu,“ řekla Han-
ka při otáčení klíčem ponoře-
ným do Úhlavy.

Odpoledne pokračovalo hrami 
na suchu, do kterých se s ver-
vou zapojili i dospělí. A jak se 
blížil podvečer a šeřilo se, pře-
sunuli se všichni do klubovny 
k teplému čaji a něčemu sladké-
mu k zakousnutí. Následovalo 
vyhodnocení celoroční činnosti 
a sportovní odpoledne zakončilo 
večerní posezení při kytaře a zpě-
vu. Podívat se přišli i mnozí star-
ší, vždyť přeštičtí vodáci oslavili 
letos 25 let od založení oddílu.

(Pro úplnost je třeba uvést 
následující – prví vodáci 
se v Přešticích shromáždi-
li během války a v roce 1941 
byla založena Vodácká skupi-
na Klubu českých turistů Přeš-
tice.)                                 (šat)

Tímto velkým klíčem Hanka uzamkla řeku a nyní se činnost 
vodáků celou zimu bude odbývat na suchu.

„Slavily“ více než dvě
desítky medailí

V polovině listopadu oslavily 
narozeniny tři bývalé úspěšné 
prvoligové házenkářky. Půl-
kulatiny dvojčata Kohoutovy 
(Šárka, nyní  Bradová a Roma-
na nyní Jabbourová), s nimi 
kulatiny Pavlína Stehlíková- 
-Pražáková. Ta začala s národ-
ní házenou v blízkých Přícho-
vicích, aby následně byla řadu 
let výraznou oporou zadních 
řad ligového přeštického cel-
ku. Dvojčata jsou původem 
Pražačky. Šárka se do Přeštic 
přivdala a odehrála zde většinu 
své aktivní kariéry, jako levo-
ruká útočnice byla postrachem 

brankářek a má velký podíl na 
zisku mnoha medailí. Roma-
na se přistěhovala později, po 
ukončení aktivní hry, a ihned 
začala trénovat. Její trenérský 
rukopis nese několik titulů 
Mistrů republiky v žačkách. 
Jinak obě sestry jsou nositel-
kami titulu „mistryně národní 
házené“. A po Romany vzoru 
se na trenérskou dráhu dala jak 
její sestra, tak i Pavlína Stehlí-
ková. (U žen není vhodné udá-
vat věk, tak celkový součet činí 
130, kdo chce, nechť si vydělí či 
vynásobí – poznámka přeštic-
kých házenkářů.)               (šat)

Před přeštickou síní slávy zapózovaly tři oslavenkyně, když  na 
zisku mnoha pohárů se podílely – zleva Šárka Bradová, Pavlína 
Stehlíková, Romana Jabbourová.

Přebor župy 
šumavské v plavání

Přeštičtí sokolíci se zúčast-
nili podzimního přeboru župy 
šumavské, tentokrát v Sušici 
v novém plaveckém bazénu, 
a přivezli si skvělá umístění. 
Mimo závodu volným plavec-
kým stylem děti soutěžily i ve 
sjezdu z tobogánu! Všem našim 
závodníkům blahopřejeme!

Plavání volným stylem:
Předškoláci:
Nikola Skálová – 4. místo
Mladší žáci I.:
Martin Skála – 1. místo
Mladší žáci II.:
Tomáš Tykvart – 1. místo 
David Havlíček – 3. místo

Vojtěch Kabát – 5. místo
Mladší žákyně II.:
Tereza Gemerská – 18. místo
Starší žáci III.:
Pavel Gemerský – 5. místo
Starší žákyně III.:
Kateřina Havlíčková – 1. místo
Dorostenky:
Jana Richterová – 1. místo

Sjezd z tobogánu:
1. místa – Martin Skála, Jana 
Richterová
2. místa – David Havlíček, 
Pavel Gemerský
3. místa – Tomáš Tykvart, 
Kateřina Havlíčková

Bratr Josef Hrabě

Oddíl národní házené TJ Přeštice přeje svým členům, 
příznivcům a všem, kteří se ochotně podílejí 
na bezproblémovém chodu oddílu, 
veselé Vánoce, příjemné prožití 
vánočních svátků, pohodovou oslavu 
Silvestra a klidné vykročení 
do nového roku, také aby celý rok 2017 
prožili ve zdraví, štěstí a pohodě.

Děkuje všem sponzorům za finanční příspěvky 
či materiální vybavení, protože si členové oddílu
dobře uvědomují, že bez této pomoci 
by svůj sport provozovali mnohem obtížněji.


