
Z a č í n a l 
jste po ško-
le jako spo-
jový technik 
v Přešti-
cích. Jak to 

vypadalo s telefonová-
ním? 

Když jsem se vrátil z vojny 
v roce 1962, tak tu ještě byla 

manuálně obsluhovaná telefon-
ní ústředna. Tam sedělo něko-
lik operátorek a mechanicky 
propojovaly jednotlivé tele-
fonní stanice. Někdo zavolal 
na ústřednu, zaměstnanec vzal 
kolík a vložil ho do správného 
otvoru, a tím pádem došlo ke 
spojení dvou volajících. 
To jste tak trochu civili-

zoval Přeštice.
To ano (smích). Musíte to 

brát tak, že když jsem začínal, 

tak byly telefony ještě na kliku. 
Vždyť čísla byla trojmístná.
Kolik bylo v Přešticích 

telefonních čísel?
Nějakých tři sta stanic. V tom 

se nijak Přeštice oproti jiným 
městům nelišily. Většinou 
měli telefony úřady, instituce, 
doktoři a tak. Lidi měli doma 
telefon výjimečně. 
Ústředna byla v Plzni?
Ne, byla tady, co je teď 

plicní ambulance. Automa-

tická vznikla tam, co je stará 
záložna, dnes Česká spořitel-
na. Na dvoře bylo hospodář-
ské muzeum, v prvním patře 
ústředna. To bylo v tom roce 
1962. V roce 1968 jsem ale 
musel odejít pryč. Táta nesou-
hlasil s okupací, tak ho vyho-
dili z práce a šel do kotelny. 
Mě „za odměnu“ poslali do 
Dobřan.
Kdy jste se vrátil do 

Přeštic? 

Těsně před důchodem. To už 
tu stála automatická ústředna, 
tak jsme ji ještě rozšiřovali. 
To znamená, že někdy po roce 
1989 mohlo být v celých Přeš-
ticích tak maximálně devět set 
telefonních čísel. 
To bylo hodně nebo 

málo na Přeštice? Měla 
ho každá domácnost?

Ani náhodou. Dostal jste čís-
lo, když vás doporučil úřad.

„O  pivovaru  přemýšlím  už 
pět  let,  a  když  se  naskytla 
možnost,  neváhal  jsem,“  říká 
Kamil Černý (44) z Klenčí 
pod Čerchovem. Jde do toho 
s kolegou Zdeňkem Papáč-
kem (48) z Domažlic, který 
pracuje ve stravování dvacet 
let.  „Manažerských  zkušenos-
tí  v  této  branži  mám  dost.“ 
Ani jeden ze společníků zatím 
nemá živnostenský list v obo-
ru pivovarnictví ani pivo 
nevařil. Černý to nepovažuje 
za problém. „Pivo  bude  vařit 
zkušený  sládek.  Zároveň  se 
zaškolujeme  ve  spřátelených 
pivovarech.“ Firma bude mít 
podle Černého sídlo v Přešti-
cích a s Papáčkem budou pivo-
var i restauraci na místě řídit.

Papáček rozumí obavám ně-
kterých zastupitelů, zdůrazňu-
je ale, že není v oboru zelenáč. 
„Už nás nudí dělat jen byznys. 
Chceme  dělat  něco,  co  nás 
bude i bavit, a to pivovar v tak 
zajímavé  lokalitě  jako  jsou 
Přeštice  rozhodně  je.“ Vlast-
ní pivo považují za základ, 
který bude restauraci odli-
šovat od okolní konkurence. 
„Budeme  dělat  klasické  ležá-
ky, ale i svrchně vařené speci-
ály.  Chceme  začít  co  nejdřív. 
Čekáme  ale,  až  město  uzavře 
veřejné zakázky.“

Tendr na stavební práce 
končí 24. října a na dodáv-

ky interiéru a technologií  
15. listopadu. Celá věc se vle-
če kvůli dodržování zákona 
o veřejných zakázkách. „Já to 
vidím tak, že Přeštický pivovar 
otevře  na  pouť,“ říká starosta 
Karel Naxera (TOP 09). Město 
investuje do opravy hotelu 18 
až 20 milionů korun. Z toho 
cena pivovaru je zhruba tři 
miliony korun. To také napa-
dají opoziční zastupitelé, po-
dle kterých provozovatelé do 
projektu nevrazí ani korunu. 
„Město  jim  to  zaplatí  a  oni 
budou  podnikat.  To  by  uměl 
každý,“  říká Petr Walta. Po-
dle starosty Naxery je to ale 
demagogie. „Jediný  náklad 
navíc jsou tři miliony na pivo-
var.  Budovu  hotelu  bychom 
museli rekonstruovat tak jako 
tak.“

Papáček s Černým se do spo-
ru plést nechtějí a soustředí se 
na projekt. „Podle  smlouvy 
složíme tři miliony korun jako 
zálohu. Navíc kupujeme vyba-
vení  restaurace,  kuchyni,“ 
říká Papáček a Černý dodává: 

„Nejdeme  do  toho  s  holým 
zadkem.  Do  zajímavého  pro-
jektu rádi investujeme.“

Smlouva mezi městem 
a provozovateli „Přeštického 
pivovaru“ (tak se má hotel 
jmenovat) visí na webových 
stránkách města.

(red)
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František Švihla: Sokolovnu jsme nikomu neukradli, patří sokolům

Pokračování na str. 2

Tři sta telefonů
v Přešticích

Se starostou Sokola o telefonech na kliku, o bálech v sokolovně a o divoké mládeži.

První pivo na jaře

Nejdeme do toho s holým zadkem

...město Přeštice slaví 790 let od první zmínky

Důraz na pivoJasná volba

Pět tisíc korun na psí útulek vybrali pořadatelé soutěže Psí fešák v Žerovicích. Vítězem se stal trpasličí pinč Dorota Marka Hojky 
ze Špičáku. Titul „šikula“ si odnesla border kolie Kessie merklínské chovatelky Barbory Sušánkové. „Štěkání fešáků a šikulů se bude 
z Žerovic ozývat i příští rok,“ slibují pořadatelé.                                                                                                      Foto Milan Janoch
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Noví provozovatelé hotelu na náměstí mají smělé plány a vysvětlují, kdo jsou, proč přicházejí do Přeštic a jaké budou vařit pivo.

Přeštický pivovar

Vážení čtenáři,
pro tentokrát jsem se nechal 

tematicky inspirovat posled-
ním zasedáním bezpečnostní 
rady města Přeštice. Tento orgán 
pravidelně zasedá i v dobách 
klidu a řeší bezpečnostní připra-
venost města. Do začátku mojí 
práce pro město jsem netušil, 
že kromě povodňového plánu 
máme plány také pro ropnou 
krizi, pandemii prasečí chřipky 
a mnoho dalších událostí. Mám 
pro vás tři zprávy. Dobrou, 
neutrální a špatnou. A vzhle-
dem k tomu, že právě teď a tady 
není mnoho prostoru pro demo-
kracii, rozhodnu za vás a začnu 
těmi lepšími.

Z hlášení Policie ČR jsem 
vyrozuměl, že kriminalita 
v Přešticích opět o ně-
co poklesla. Nebýt případů, 
o nichž se zmíním nakonec, 
byli bychom podle policejních 
kritérií učiněnou oázou klidu 
a míru.

Službu Infokanál, kte-
rou jsme před časem zavedli, 
zatím využívá bohužel pou-
hých 150 obyvatel, vesměs 
z bezprostředního okolí řeky. 
To je celkem pochopitelné, 
tento komunikační kanál jsme 
zavedli primárně kvůli rychlým 
informacím o povodňových 
stavech. Jeho možnosti jsou 
však daleko širší a záleží pou-
ze na nás, jaké další tematické 
okruhy SMS zpráv můžeme 
rozesílat. Vize ideální budouc-
nosti je hustá síť kontaktů na 
obyvatele celého města, kate-
gorizovaná dle přání účast-
níků. Ať už geograficky (po 
ulicích), například pro případy 
havárií a odstávek, nebo podle 
zájmu o určitý druh informa-
cí (pozvánky na kulturní či 
sportovní akce). Budeme rádi 
za invenční přístup zájemců 
o tyto služby. Na Infokanál se 
lze přihlásit na stránkách měs-
ta, nebo osobně prostřednic-
tvím MěÚ Přeštice.

Tou poslední věcí, jež nám 
bezpečnostní situaci v Přešti-
cích zhoršuje, je přítomnost 
skupinek podivných in-
dividuí, obývajících jed-
no ubytovací zařízení takřka 
v samém centru města. Nepo-
řádek, konzumace alkoholu na 
veřejných místech nebo injekč-
ní stříkačky ve vnitrobloku. 
Tohle jsou špičky ledovce, jež 
vidíme. Největší obavy však 
máme z pobytu jednoho extra-
vagantního pobudy se zalíbe-
ním v pozorování dětí, pohy-
bujícího se prakticky neustále 
v okolí Masarykova náměstí. 
Je to hubený starší muž s říd-
kým copem, který často nosí 
kovbojský klobouk nebo černé 
rukavice bez prstů. 

Pokračování na str. 10

MFF Juniorfest 
2016

– přehlídka 
filmových projekcí 

a doprovodných akcí

11.-17. 11. 2016
Přeštice

Slavte 
s námi!

Vyvrcholení oslav 
790 let od první 
písemné zmínky 

o Přešticích

8. 10. 2016
Přeštický kanec, 

tentokrát ve staročeském 
duchu

od 9.00 hodin 
Prodej zabijačkových 

pochutin
od 10.45 hodin 

Bohatý kulturní 
program



Dokončení ze str. 1
Na telefon se čekalo několik 

let, podle toho, jak měl kdo 
známé. 

Vy jste sokolem od šes-
ti let, máte to v rodinné 
tradici. Sokol komunisté 
rozehnali po puči v roce 
1948 a znovu se zare-
gistroval až po Sameto-
vé revoluci v roce 1989. 
Jak to vypadalo v Přeš-
ticích?

Sokolovnu jsme získali až 
v roce 1991. Předtím ji vlast-
nila tělovýchovná jednota. 
Myslím, že v tom je trochu 
problém dodnes, i když s před-
staviteli TJ máme dobré vzta-
hy. Mnozí lidé si myslí, že jsme 
jim ukradli jejich sokolovnu. 
Jenže tu vybudovali sokolo-
vé v roce 1920. Přes tohle se 
zkrátka mnozí nedokázali pře-
nést a nerespektují to. 
Proč si myslíte, že vás 

nerespektují?
To už tak je zaběhlé. Do soko-

lovny chodili lidé mojí genera-
ce kvůli spoustě jiných věcí. 
Byla tu bohužel i jídelna, také 
školní družina, všechno mož-
né. Pak tělovýchova začala mít 
potřebu vydělávat peníze, tak 
dole v dnešních šatnách posta-
vili ubytovnu pro nějakých čty-
řicet, padesát lidí. Když nám 
sokolovnu vrátili, tak jsme to 
museli všechno zlikvidovat, 
ani to nebylo schválené. 
V jakém byla sokolovna 

stavu v roce 1991?
Tělovýchovná jednota inves-

tovala jen nejnutnější prostřed-
ky. Snad jen po válce udělali 
střechu a topení. My jsme 
museli udělat nové elektric-
ké rozvody, sociální zařízení, 
podlahy, fasádu, okna, zatepli-
li jsme stropy. Začal s tím můj 
předchůdce bratr Jiří Siegl a já 
se v tom snažím pokračovat. 
Jste bohatý nebo chu-

dý Sokol?
Sokol měl naději, že bude 

bohatý, když fungovala Sazka. 

Byli jsme jejím třináctipro-
centním akcionářem a z toho 
plynuly příjmy. Ve finále to ale 
skončilo, jak to skončilo. Kra-
chem, na kterém se bohužel 
podíleli i vysocí funkcionáři 
Sokola. 
Váš areál nevypadá, 

že by byl v nejlepší for-
mě.

Nemůže být v nejlepší formě, 
protože my na něj nedostává-
me žádné velké peníze. Od 
města máme příspěvek 230 
tisíc korun.

Skoro čtvrt milionu je 
málo? 

Za to se ale nedá sokolovna 
zlepšovat. Třeba jsme nabílili 
hlavní vchod a za dva dny to 
bylo posprejované. Tady se 
poflakuje hromada lidí, zavřít 
areál ale nechceme. Chodí sem 
školky, školní družiny. 
A co to je za lidi, kteří 

se tu poflakují?
Nevíme, zřejmě místní mlá-

dež. V sokolovně bydlí dlou-
hodobě jen dvě rodiny, celkem 
asi šest dospělých lidí. 
A vy nemůžete dostat 

pryč z areálu skupiny 
lidí, co tu kouří a popí-
její?

Ne. Na ceduli jsme jasně na-
psali, že je to majetek Sokola 
a že se tu nesmí ze zákona kou-
řit a pít, ale vysmáli se nám.
Volal jste někdy měst-

skou policii?
Xkrát. Žádali jsme je, ať tady 

projíždějí. Není ale v jejích si-
lách, být tu pořád, navíc areál 
není zavřený. 

Proč nepožádáte o ně-
jakou dotaci na rozvoj 
sportovišť? Není jenom 
město, jsou jiné dotační 
programy.

My sháníme dotace a bývá-
me úspěšní. Většina dotací 
je ale jen na sportovní účely, 
objekt by měl sloužit sportu. 
Město nás ale žádá, abychom 
tady dělali bály. 

Pokud slýchám nějaké 
nářky, tak právě na to, že 
bály musejí dělat organi-
zace v Příchovicích, pro-
tože jim to nedovolíte. 

To jsou nepravdy, musím se 
důrazně ohradit proti tomu, 
že jsme někomu nějakou 
akci nedovolili. Vždy se 
s každým snažíme domlu-
vit. Hodinový nájem za bál 
je v řádu stovek korun, což 
zahrnuje topení, vodu, elek-
třinu. Víc než deset tisíc 
korun za večer tak nedosta-

neme. Kde jinde seženete sál 
za takovou cenu? 
Proč tedy nejsou plesy 

v přeštické sokolovně?
Protože je organizace nechtě-

jí pořádat. Společenský život 
celkově upadá, lidé se ne- 
umí bavit, neustále čekají, že 
budou baveni. 
Ale vždyť bály dělají 

v Příchovicích. To nedá-
vá smysl. 

Ale dává, sál je menší 
a k tomu hospoda. Sokolov-
na ale není restaurace ani 
kulturní dům, je to sportovní 
zařízení. Napadlo by něko-
ho tlačit na tělovýchovnou 
jednotu, aby uspořádala ples 
v hale? 
Možná je problém 

v tom, že pořadatelé 
plesů tu chtějí mít vlast-
ní bufet.

My nemůžeme pronajímat 
další prostory pro to, aby tu 
někdo podnikal. To je proti 
stanovám Sokola. Sokolovna 
je na sport, ne na podnikání.
Tomu nerozumím.
Pokud neděláme bufet sami, 

abychom na tom vydělali, tak 
to nemůžeme dovolit.
Interpretace je taková, 

že když děláte bufet vy, 
tak to nemá úroveň. 

K tomu se vyjadřovat nebu-
du. Základní problém je 
v tom, že tu není společenský 
sál. A to není problém Soko-
la, to je problém města. Proč 
při rekonstrukci hotelu niko-
ho nenapadlo zvětšit sál? My 

jsme dali v sokolovně téměř 
půl milionu korun za nové 
parkety, jděte se na ně podí-
vat dneska. I když je pravda, 
že město tehdy uhradilo skoro 
polovinu nákladů.
Vždyť v sokolovně byly 

bály i za první republi-
ky.

Dobře, ale zisky šly Sokolu.

V čem se odlišuje Sokol 
od tělovýchovy?

Neděláme špičkový závodní 
sport. Děláme sport pro lidi, 
aby se pohybovali, aby je to 
bavilo. Necvičíme s agresivní 
hudbou. Ale soutěže máme, 
děti zpravidla vyhrávají župní 
soutěže ve všestrannosti. 
Co to je všestrannost?
Děti se připravují na všechno. 

Všestrannost obsahuje atletiku, 
hod kriketovým míčkem nebo 
koulí. Součástí je gymnastika, 
také šplh a plavání. 
Sokolské slety ještě 

existují?
Jistě. Ale to je jiná věc. Ty 

bývají jednou za šest let, další 
je v roce 2018. Takže letos na 
podzim nám v Praze předve-
dou skladby, které připravili 
náčelníci. Na Sokolský slet do 
Prahy určitě pojedeme. 
Nejsou slety už trochu 

anachronismus?
Proč? Vy si nedovedete před-

stavit tu atmosféru. Všichni 
jezdí dobrovolně, sami si pla-
tí náklady, včetně cvičebních 
úborů. Kdo to nezažil, nemůže 
to vůbec pochopit. Zvláště 
dneska, kdy je všechno orien-
tované na zisk.
Jaké jsou vaše další 

plány?
Udržovat sokolovnu a zlep-

šovat, jak to jen půjde. Máme 
plán na obnovu zeleně, který 
vypracovalo město asi před 
šesti lety. Ovšem museli by-
chom pokácet stromy. To 
kdybychom udělali, tak se lidi 
v Přešticích zblázní. 
A dál?
Chceme tady položit kolem 

sokolovny nový asfalt na 
běžeckou dráhu.
Asfaltová dráha není 

moc dobrá na běhání.
Lepší asfaltová než žád-

ná. My tu nebudeme pořádat 
běžecké závody. Potom by-
chom chtěli udělat rekreační 
hřiště na petanque. To nestojí 
téměř nic. Třeba ale rehabili-
tační hřiště pro penzisty dělat 
nebudeme. To je teď obrov-
ská móda, jenže na to nikdo 
nechodí.  
Neměli byste Sokola 

omladit, věkový průměr 
máte dost vysoký.

My vůbec nemáme starou 
základnu. Dvě třetiny ze 
skoro tří set členů jsou děti. 
Přitom dnešní mládež nemá 
zájem o organizovanou zába-
vu. Nejraději skáčou po lam-
pách, přes ploty, natáhnou si 
mezi dvěma stromy provaz 
a dělají kejkle. Já jim říkám, 
ať jdou do Sokola a mohou 
skákat přes švédské bedny 
nebo si udělat dráhu z nářa-
dí. Oni ale nic organizované-
ho nechtějí. Ale nebojte se, 
Sokol je prospěšný spolek, 
patří sem a rozhodně neza-
nikne.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Sokolovnu jsme nikomu neukradli... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
SRPEN 2016 
Tel. 725 726 549

Bály nikdo nechce

Všestranní sokoli...

Zadržení hledané oso-
by podezřelé z trestné-
ho činu

Dne 3. 8. 2016 v 15.40 hod. 
zadržela v ul. Komenského 
hlídka MP v součinnosti s hlíd-
kou Policie ČR hledanou oso-
bu, dvaapadesátiletého muže 
z Přeštic, který je podezřelý 
ze spáchání trestného činu 
„Neoprávněný zásah do práva 
k domu, bytu nebo k nebyto-
vému prostoru“.
Zjištění podezřelého 

muže, páchajícího výtrž-
nosti na Masarykově 
náměstí a v ulici Mlýnská 
v Přešticích

Pomocí městského kame-
rového systému byla zjištěna 
osoba, která dne 21. 8. 2016 
po 4.30 h nejprve kopala do 
reklamní tabule před budo-
vou KKC a poté ji vyvrátila 
i s kanálovým krytem a způ-
sobila tím překážku v sil-
ničním provozu. Aby toho 
nebylo málo, opakovaně 
udeřila ženu otevřenou rukou 
do obličeje a tahala ji za krk 
kolem budovy v ul. Mlýn-
ská. Strážníky byla zjištěna 
dle místní znalosti totožnost 
této osoby, jednalo se o dva-
atřicetiletého cizince z Pře-
stavlk, který byl oznámen 

k projednání přestupků proti 
majetku, občanskému soužití 
a v dopravě na MěÚ – odbor 
správní a dopravní.
Poškození autobusové 

zastávky na Masarykově 
náměstí v Přešticích

Dne 24. 8. 2016 v dopoled-
ních hodinách byla na Masa-
rykově nám. zjištěna rozbitá 
skleněná výplň autobusové 
zastávky ČSAD. Totožnost 
podezřelé osoby, která tuto 
výplň poškodila, byla zjištěna 
pomocí městského kamerové-
ho systému. Zde byl zachy-
cen čtyřiadvacetiletý mladík 
z Chotěšova, zdržující se na 
území města, který je často 
řešen hlídkami MP z narušo-
vání veřejného pořádku. Tento 
dne 23. 8. 2016 ve 20.47 hod. 
úmyslně udeřil rukou do skle-
něné výplně, která se rozbila. 
Mladík poté v ul. Rybova opa-
kovaně vstupoval mimo pře-
chod pro chodce do vozovky 
a ohrožoval bezpečnost silnič-
ního provozu. Všechny zjiště-
né přestupky byly oznámeny 
k dořešení na MěÚ – odbor 
správní a dopravní. Městu 
Přeštice vznikla škoda min. 
1000 Kč.

Bc. Pavel Hošťálek 
vedoucí strážník

Poškozená  skleněná  výplň  zastávky  ČSAD  na  Masarykově 
náměstí.

Těžké začátky
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ÚMRTÍ (srpen)

Anna KROCOVÁ
Jiřina SKÁCELOVÁ
Zdeněk WIMMER
Zdena SKALOVÁ
Vlasta RETYKOVÁ 
Zdeněk KUNEŠ
Jaroslava KRÁTKÁ
Eva MARTINCOVÁ 
Anna NETUŠILOVÁ
Václav PEŠŤÁK
Anna STREJCOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1924) – Zastávka
(1929) – Žerovice
(1949)
(1939)
(1921)
(1946)
(1930)
(1947)
(1946)
(1925)
(1929)

ZLATÉ SVATBY
Padesáté výročí svatby – den, kdy kráčíte pro svoji 

zaslouženou „zlatou medaili za manželství“ a my jsme rádi, 
že u toho můžeme být s Vámi a gratulovat Vám!

Všem oslavencům přejeme hod-
ně zdraví a pohody do dalších let.

VÝROČÍ (září)

83 let 
Josef ČERNÝ

Anna KARÁSKOVÁ

81 let 
Anna STUMPFOVÁ
Marie HERÝKOVÁ
Marie BREJCHOVÁ

 Bohumil PUNDA 
(Zastávka)

86 let 
Marie AUŘADOVÁ

84 let 
Božena JANČOVÁ

František BEROUŠEK
Věnceslava HRÁDKOVÁ

Zdeněk FORNOUZ
Pavla KRSOVÁ

 Josef ŠOBR

87 let 
Ludmila ČERNÁ

Václav RÁDL
Marie TYKVARTOVÁ
 Věra MÜNSTEROVÁ

Marie VLČKOVÁ 
(Žerovice)

 Vlasta KRIMLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavila

paní 

Anna FORNOUZOVÁ
pan Antonín DRAŽSKÝ
paní Marie MRCKOVÁ

paní Milada KŘENOVÁ 
(Skočice)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

88 let 
Marie KOWALSKÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil

pan Karel KÖNIGSMARK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavil

pan Miloslav HRUBÝ

2. polovina srpna
a 1. polovina září

ZLATÁ SVATBA manželů SKALOVÝCH

Na společnou cestu životem vykročili 20. srpna 1966 manželé

Jaroslav a Věra Skalovi
z Přeštic. Pokud společný svazek dvou lidí trvá 50 let, je to 

rozhodně úctyhodné. Vážení manželé Skalovi, přejeme Vám, 
aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, ať Vás 
neopouští radost ze života, smysl pro humor a ať je Váš vztah 
stále naplněn přátelstvím a láskou.

ZLATÁ SVATBA manželů HLASOVÝCH

Dne 3. září uplynulo 50 let, kdy si v Přešticích řekli své ANO 
manželé

Václav a Věra Hlasovi
z Přeštic. Den tohoto výročí patří jistě pro celou Vaši rodinu 

mezi významné životní události. Vážení manželé Hlasovi, bla-
hopřejeme Vám a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do 
dalšího společného života.

ZLATÁ SVATBA manželů KVĚTOŇOVÝCH

Dne 10. září 1966 si dali manželský 
slib manželé

Václav a Marie Květoňovi
z Přeštic. A že svůj slib mysleli sku-

tečně vážně, dokázala i oslava jejich 
zlaté svatby. Společný život zahájili 
na radnici v Kasejovicích. V den jejich 
výročí se svými nejbližšími zavzpo-
mínali, co je potkalo dobrého i zlého 
a co všechno společně prožili, a tak 

vzájemně jeden druhého ujistili, že jít společnou cestou bylo to 
správné životní rozhodnutí. Vážení manželé Květoňovi, přejeme 
Vám všechno nejlepší do dalšího půlstoletí společného života.

Dlouholetý sekretář Svazu národní 
házené Praha 3. září 2016 oslavil 70. 
narozeniny. Už je tomu 10 let, kdy si 
postavil s rodinou domek v Přešticích. 
Opustil tak rodnou Prahu a nastěhoval se 
se svojí ženou Evou do národně házen-
kářského městečka Přeštice, aby byl blíže 
jedné ze svých dcer Šárce. Aby byla rodi-
na kompletní, tak je následovaly i dru-

há dcera Romana a vnučka Aneta. Miloš se tedy vůbec nenudí 
a pečuje o svůj domeček, ať se jedná o sekání trávy, opravy či 
bazén, a denní povinností je i venčení rodinného miláčka pejska 
Žofinky. Miloš si samozřejmě nenechá ujít žádný zápas národní 
házené v Přešticích. Vždy je přítomen, když hrají družstva mlá-
deže, které trénují jeho dcery Šárka a Romana. Nechybí na žád-
ném utkání dorostenek, kde nastupuje vnučka Aneta a samozřej-
mostí je jeho přítomnost na prvoligových zápasech mužů a žen 
Přeštic a sleduje svá další vnoučata Adélu a Marka. Při ligových 
utkáních se často setkává se svými dlouholetými přáteli, ať jsou 
to rozhodčí, trenéři či vedoucí, a vzpomíná na časy, kdy s nimi 
spolupracoval v roli nejvyššího sekretáře.

Všichni přátelé národní házené, členové oddílu TJ Přeštice přejí 
oslavenci do dalších let hodně štěstí, rodinnou pohodu a hlavně 
zdraví.                                                                  Text a foto (šat)

MILOŠ KOHOUT SLAVÍ 70. NAROZENINY

Dárek k narozeninám předává na hřišti předseda oddílu národ-
ní házené Rudolf Lang.

Za finanční podpory města Přeštice.



1. 10. SO: SLAVNOSTI  
JABLEK
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 9.05 do Bez-
družic (10.16). Zpět z Kon-
stantinových Lázní 16.17 do 
Plzně (17.25), z Plzně 18.11 
do Přeštic.
TRASA: Bezdružice – Ovčí 
vrch (vyhlídka – kaple – 
památník) – hrad Krasíkov – 
dvůr Krasíkov – Čeliv – Kon-
stantinovy Lázně.
(10 km vede V. Borovcová)
8. 10. SO: PŘES TANA-
BERK  DO  KDYNĚ
Vlakem z Přeštic 8.43 (9.29 R) 
do Klatov, z Klatov 10.23 do 
Chodské Lhoty. Zpět ze Kdy-
ně 15.51 do Klatov (16.26), 
z Klatov 16.46 do Přeštic. 
TRASA: Chodská Lhota 
– Vítovky – Nová Ves – Ráj 
(vyhlídka) – Na Spáleném – 
Tanaberk (kaple) – Prapořiště 
– Kdyně.
(12 km vede F. Vokáč) 
14. 10. PÁ: NEZVĚSTICE 
– RADYNĚ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.08 do Nezvěstic 
(8.29). Zpět z Černic trolejbus 
č. 13 na vlak Plzeň-Zastávka, 
odjezd 15.05 do Přeštic.

TRASA: Nezvěstice – Lopata 
– rybník – Šťáhlavy – Radyně 
– Černice. 
 (16 km vedou Hubkovi)   
21. 10. PÁ: OSVRAČÍN 
– CHUDENICE
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.10 do Osvračína. 
Zpět z Chudenic bus 15.50 
do Klatov, z Klatov 16.46 do 
Přeštic.
 TRASA:  Osvračín – Mimov 
– Květkovice – Kanice 
– Netřebské tisy – zřícenina 
– Netřeb – Velká skála – Chu-
denice.
 (18 km vede V. Čermák)
29. 10. SO: Z MILAVEČ 
DO  KLENČÍ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, 8.10 do Milaveč (9.18). 
Zpět z Klenčí 15.11 do 
Domažlic (15.28), z Domažlic 
15.33 do Klatov (16.26), 
z Klatov 16.46 do Přeštic (na 
Plzeň z Domažlic 15.31).
TRASA: Milavče – mohyly – 
pomník na Baldově – Luženi-
ce – Draženov – Dobrá Voda 
– Klenčí.
(14,5 km vede V. Řežábek)
Programová schůze se 
koná v klubovně hotelu 
Sport ve čtvrtek 27. října 
v 17.00 hodin.

říjen 2016 
 1. 10. 2016 
XCO IDEAX SKOČICE
Talent cup 
Místo konání: Skočice
Vstup: zdarma
 1. 10. 2016 
Den pro rodinu,
aneb křížem krážem
Přešticemi
Zábavně-poučný den plný po-
hybu a zajímavostí.
Speciální razítka!!!!
11.00 hod. – Masarykovo 
náměstí – DUO PILATES
13.00 hod. – KČT – ZUMBA
15.00 hod. – Městský park 
– CARDIO TRÉNINK 
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma
 1. 10. 2016 
Výstup na Velký Javor
7.30 hodin – sraz – doprava 
zajištěna od sokolovny Přeš-
tice
9.00-10.00 hod. – prezentace 
na parkovišti pod dolní stanicí 
kabinkové lanovky
10.30 hod. – zahájení výstupu 
na Velký Javor
doprava autobusem: 100 Kč
Pořadatel:
Sokolská župa Šumavská
Další informace: Mozaika 
Přeštice, sestra Soukupová
 2. 10. 2016 
MTBB IDEAX SKOČICE
mtb biatlon
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Skočice
Vstup: zdarma
 8. 10. 2016 
Přeštický kanec
Kulturně-gastronomická akce. 
Čas konání: 9.00 hodin
Od 9.00 hodin prodej zabijač-
kových pochutin a výrobků.
Od 10.45 hodin bohatý kultur-
ní program. 
Místo konání: 
Masarykovo náměstí 
Vstup: zdarma
 9. 10. 2016 
Drakiáda
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: louka za KČT
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice
 13. 10. 2016 
1226 a Svatobor 
z Přeštic
Přednáška k 790. výročí města 
(M. Tejček, R. Široký).
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma
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Změna programu vyhrazena!

www.kzprestice.cz
SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

NOVĚ OTEVRENO

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

Na začátku prázdnin spolek 
tradičně zajišťoval provázení 
v přeštickém a vícovském kos-
tele (o svátcích Cyrila a Meto-
děje a Mistra Jana Husa), stej-
ně jako při Dnech evropského 
dědictví na počátku září. Mož-
nost prohlédnout si kostel, 
návštěvníkům otevřený něko-
likrát do roka, využívá k naší 
velké radosti čím dál více lidí. 
Při zmíněných Dnech evrop-
ského dědictví uspořádal 
spolek o první zářijové nedě-
li vycházku po památkách 
meziválečné architektury 
s architektem Petrem Doma-
nickým. I v tomto případě nás 
mile překvapila vysoká účast 
veřejnosti. Navštívili jsme 
budovu spořitelny na náměs-
tí, sokolovnu a obytný dům 
hospodářského družstva za 
viaduktem.

Dne 18. října to bude 120 
let, co umřela herečka Anna 
Jelínková. O jejím životě již 
podrobněji psal Ludvík Pou-
za v listopadu 2010 (v článku 
pro Přeštické noviny) a o rok 
později pro server Noviny.cz 
Věra Kokošková. Narodila se 
8. listopadu 1817 v Hrádku 
nad Nisou. Působila v kočov-
ných hereckých společnos-

tech a v rámci své divadelní 
kariéry se profesně setkala 
i s Josefem Kajetánem Tylem. 
Zemřela v Přešticích, patrně 
v chudobě a zapomnění, neboť 
i její pohřeb a náhrobek hradil 
místní divadelní spolek Úhla-
van. Na náhrobku má uvede-
no „nejstarší česká herečka“. 
Tato zvláštní titulatura naráží 
zřejmě na fakt, že Jelínková 
působila již v nejstarší mimo-
pražské divadelní společ-
nosti Josefa Aloise Prokopa, 
založené roku 1849, stejně jako 
její manžel, herec Jan Jelínek  
(1825-1882). A v tom patrně 
tkví její význam a důvod, proč 
si Annu Jelínkovou připomí-
nat. I když o jejích hereckých 
kvalitách mnoho nevíme, roz-
hodně byla u toho, když se 
rodilo české venkovské diva-
dlo a svým dílem k jeho roz-
voji přispěla.

Jak už jsme informovali, pře-
vzal náš spolek péči o hrob 
Anny Jelínkové. Hrob byl 
v září na náklady spolku vyčiš-
těn a pietně upraven tak, aby 
lépe vyjadřoval význam hereč-
ky, která skončila svou životní 
pouť v našem městě.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Poděkování
Blíží se konec letních prázd-

nin a pro učitelky MŠ nastává 
období, kdy se vše chystá na 
příchod dětí. Vše musí být při-
praveno tak, aby se děti v pro-
středí cítily dobře a bezpečně, 
zejména ty, které jdou do MŠ 
poprvé, a jejich odloučení od 
rodičů bude náročné.

Netušila jsem, že to nebude 
náročné jen pro ně...

Je 29. 8. 2016 6.00 hodin ráno, 
když mě probouzí telefon. Jit-
ko, přijeď do školky, nikde 
nejde elektřina a celý pavilon 
Zvoneček je pod vodou. Žádné 
probuzení z pohádky, ale krutá 
realita. Cestou přemýšlím, jak 
moc špatné to je a co se musí 
všechno zařídit.

Realita předčila mé očeká-
vání, do očí se mi hrnou slzy 
tak jako všem ostatním. Nikdy 
bych nevěřila, co může jedna 
baterie dokázat. Ale stalo se, 
je potřeba jednat. Ranní pro-
buzení nepotěšilo ani zastupi-
tele města, hasiče, krizový štáb 

a učitelky, které měly přijít až 
na odpolední směnu. Sirény 
hasičů probudily město Přeš-
tice do života. Všichni, kte-
ří v danou chvíli nebyli u dětí 
v době prázdninového provo-
zu, přiložili ruce k dílu.

Tímto bych chtěla poděko-
vat všem, kteří se na odklizení 
škod podíleli a nadále podí-
lí, zejména pak profesionál-
ním i dobrovolným hasičům, 
zaměstnancům města, firmě 
Ekas a zaměstnancům MŠ. 
Poděkování patří i rodičům 
dětí, kteří nám vyšli vstříc 
a své děti si ponechali doma.

V současné době probíhají 
jednání ohledně zprovoznění 
třídy horní Zvoneček a umís-
tění dětí. Veškeré informace 
budou na stránkách školy.

Čeká nás ještě spousta práce, 
než se vše zase vrátí do starých 
kolejí. Věřím, že pochopení 
a trpělivost nás všech vykoná 
svůj díl.

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Dukelská

Ještě v září letošního roku se podařilo obnovit a pietně upravit 
hrob herečky Anny Jelínkové na přeštickém hřbitově. O obnovu 
se postaral Spolek pro záchranu historických památek Přešticka.

 Foto Radka Süssová

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava:
14. 10. 2016 – 8. 1. 2017 
Přeštice od první písemné zmínky – město 
v proměnách staletí

 14. až 21. 10. 2016 
Festival zdraví
– 2. ročník
Místo konání: velký sál KKC
 18. 10. 2016 
Vyznání 2016
– Petr Kolář
Komorní koncert Petra Koláře 
s kapelou.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: 290 Kč
 21.-23. 10. 2016 
ZO ČZS – výstava ovoce 
a zeleniny
Zájemcům budou podány 
odborné informace o rezis-
tentních odrůdách ovocných 
stromů, možno objednat kva-
litní sadbové brambory nebo 
zakoupit jablečný mošt.
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstup: zdarma
 22.-23. 10. 2016 
Chovatelská výstava
Výstava drobného hospodář-
ského zvířectva. Tato výstava 
bude rozšířena o klubovou 
výstavu králíků Meklenbur-
ských strakáčů a bojových ple-
men drůbeže.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
areál Pobřežní ulice Přeštice
Vstup: zdarma
 22. 10. 2016 
Koncert ženského
pěveckého sboru
Carmina
Ženský pěvecký sbor Carmina 
z Přeštic a mužský pěvecký 
sbor z Nittenau se sejdou na 
společném jevišti.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: 80 Kč
 28. 10. 2016 
Oslavy 28. října 
18.00 hod. – pietní akt
18.15 hod. – lampionový průvod
18.30 hod. – Městský park
– kulturní program
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: park T. G. M.
 29.-30. 10. 2016 
Tvořivé vyrábění
Prodej triček AKRA a dřevě-
ných dekorací, malování na 
trička, vyrábění dřevěných 
přívěšků, výroba  podzimních 
dekorací, výroba  bižuterie, 
prodej vánočních ozdob ze 
slámy, prodej šperků z fima, 
zdobení fimem.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: 30 Kč



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ŘÍJEN  | 5

Den u hasičů
V rámci programu HASÍK 

jsme s třetím a čtvrtým roč-
níkem ZŠ J. Hlávky Přeštice 
navštívili ve dnech 8. a 9. září 
HZS v Přešticích. Profesionál-
ní hasiči se nás ujali a ukázali 
nám nejen veškerou techniku, 
ale i hasičské obleky a vyba-
vení, zázemí v budově a posi-
lovnu. Děti si mohly nastoupit 
do auta pro transport a evaku-
aci osob v nebezpečí např. při 
povodních. Všechny nás velmi 
zaujalo nové auto s plošinou 
pro práci ve výškách, které 
dosahuje až do 30 metrů.

Všem hasičům patří velké 
poděkování za více než dvě 
hodiny, které nám ze svého 
času věnovali, ale i za jejich 
práci, odvahu a obětavost, se 
kterou zachraňují nejen naše 
životy.

A co na to děti?
Matěj Škala 3. B
Prohlédli jsme si garáže, auta 

k výjezdu, nehořlavé obleky 
a posilovnu, kde hasiči cvi-
čí. Nejvíc se mi líbil výsuvný 
žebřík, s jehož pomocí se hasi-
či dostanou při požáru do nej-
vyšších pater.

Jakub Petráš 3. B
Hasiči nám ukázali svá hasič-

ská auta a vyprošťovací techni-
ku. Všem se nám u hasičů líbi-
lo, moc si jejich práce vážím.

Nicol Matasová 3. B
Hasiči nám ukázali hasičskou 

zbrojnici, mají tam vysílač-
ky, baterky a tyče, po kterých 
sjíždějí, když mají poplach. 
Jsou velmi užiteční, protože 
hasí požáry a zachraňují lidi.

Mgr. Martina Fornouzová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Žáci si se zájmem prohlédli hasičskou techniku.

Dnes již historické foto původních šaten.

Postup přístavby školy
v Rebcově ulici

Uběhly dva měsíce prázdnin 
a školáci se vrátili zpět do škol-
ních lavic. I když v letošním 
roce měli prázdniny o trošku 
delší a i nástup oproti jiným 
žákům byl až 5. září, čekal je 
stejný začátek školního roku 
jako ostatní. Školní budova 
v Rebcově ulici byla připra-
vena, veškeré práce uvnitř 
budovy dokončeny, budova 
uklizena. Co bylo jiné oproti 
předešlým letům, bylo dočas-
né umístění šaten na chodbách 
a v tělocvičně.

Tím bych chtěl vyvrátit různé 
informace o stavu dokončení 
budovy. Uvnitř budovy, kromě 
napojení na novou přístavbu, 
propojení sítí a umístění vzdu-
chotechniky, byly dokonče-
ny kompletní výměny dlažeb 
v celé budově, nově osazeny 
vestavěné skříně na chodbě 
a osazeny již zmiňované šatny. 
Termín dokončení vlastní pří-
stavby je plánovaný na konec 
října. Průběh prací a dodržo-
vání harmonogramu tomu-
to termínu odpovídá, i když 
se během vlastní realizace 

vyskytly různé neočekávané 
situace. Příkladem může být 
neutěšený stav kanalizačních 
přípojek pod bývalou stavbou, 
které bylo nutno kompletně 
vyměnit, či neúnosné podloží 
tvořené návozem pod bývalý-
mi šatnami. Každá rekonstruk-
ce přináší nenadálé problémy. 
Zatím lze konstatovat, že ve 
spolupráci se zřizovatelem 
a realizační firmou se vše daří 
řešit konstruktivně a rychle, za 
což jim patří poděkování.

Poděkování patří i ředite-
li ZUŠ p. M. Vackovi, který 
nám vyšel vstříc s umístěním 
tělocviků pro nejmenší žáky 
v budově ZUŠ, i vedení TJ 
Přeštice, které umožnilo, opro-
ti zvyklostem, využívat halu 
již v září.

Děkujeme také všem rodi-
čům za tolerantnost v době 
částečně omezeného provozu 
a se všemi se těším na viděnou 
při slavnostním otevření budo-
vy, o kterém Vás budeme včas 
informovat.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Společenská místnost domu s pečovatelskou
službou dává prostor k potkávání generací

Na začátku tohoto člán-
ku musím zmínit, že mi dělá 
radost, že se nám podařilo 
navázat a pokračovat v konání 
pravidelných akcí pro obyva-
tele DPS, které byly po mnoho 
let zavedené. Snahou kolekti-
vu Pečovatelské služby Přešti-
ce je tuto nabídku ještě postup-
ně rozšiřovat dle aktuálního 
zájmu a přizvat i zájemce z řad 
veřejnosti.

V předvelikonočním týdnu 
23. 3. 2016 seniory navštívi-
ly děti z MŠ Gagarinova 202 
s krásným, jarně laděným 
vystoupením, jehož součástí 
bylo i malé tvoření s veliko-
noční tématikou pod vedením 
jedné z našich pečovatelek.

V měsíci dubnu jsme pak 
uvítali také již tradiční ná- 
vštěvu dětí z MŠ Dukelská 959 
s pásmem písniček a básniček 
„pro dědečky a babičky“.

A protože při oslavě 20. vý-
ročí otevření DPS v listopadu 
loňského roku se s velkým 
ohlasem setkalo vystoupení 
žáků ZUŠ ve hře na akordeo-
ny, požádala jsem pana ředite-

le Miroslava Vacka o možnost 
další spolupráce. Vhodnou pří-
ležitostí ke společnému setká-
ní a malé oslavě byl květnový 
Den matek. A tak 4. května 
2016 odpoledne opět vystou-
pili sourozenci Tomáš (17) 
a Jan (15) Hrubých – tento-
krát i spolu se svým tatínkem 
Zdeňkem.

Že oba chlapci mají k hra-
ní pozitivní vztah a že je 
baví je jasné na první pohled 
i poslech. Oba jsou od svých 
5 let žáky ZUŠ v Přešticích, 
hře na akordeon se věnují 
i soutěžně. V jimi sestaveném 
kulturním programu nechali 
zaznít jak sólové skladby svě-
tových autorů, tak i soutěžní 
skladby pro dva akordeony. 
A aby diváci nebyli „pouze“ 
posluchači, druhou část věno-
vali lidové písničce. To už se 
k nim přidal i otec – pan Zde-
něk Hrubý, zakladatel kapely 
Hájenka – ten, který své syny 
ke hře na akordeon přivedl. 
Všichni přítomní si společně 
zazpívali lidovky pro dobrou 
náladu.

A co ještě všichni ocenili 
bylo vstřícné a milé chování 
mladých mužů – jejich pozitiv-
ní vztah k seniorům. Můžeme 
jen doufat, že jim vydrží i do 
budoucna chuť dělat „NĚCO“ 
navíc a rozdávat radost a do-
brou náladu ve vlastním vol-
ném čase.

Závěrem lze jen konstatovat, 
že příjemně strávené odpo-
ledne končilo přáním všech 
zúčastněných, aby toto setkání 
nebylo poslední.

A tak Vás můžeme pozvat na 
„Posezení s harmonikou“ dne 
6. 10. 2016 od 16.00 hod. do 
DPS v Máchově ulici.

Za bohatou spolupráci patří 
naše poděkování celé rodině 
Hrubých, stejně jako pedago-
gům ZUŠ a obou MŠ, kteří své 
žáky nejen dobře připravují po 
stránce hudební, ale i lidské.

Mgr. Michaela Kazdová
vedoucí 

Pečovatelské služby Přeštice

Omezení prodeje
a další aktuální změny, 
týkající se podnikatelů

Od 1. října letošního roku 
nabývá účinnosti zákon číslo 
223/2016 Sb., o prodejní době 
v maloobchodě a velkoobcho-
dě. Ze zpráv v celostátních 
médiích mohla veřejnost nabýt 
dojmu, že se tento zákon týká 
pouze hypermarketů a super-
marketů. Opak je pravdou.

V zákoně jsou taxativně sta-
novené výjimky. Prodávat bez 
omezení tak mohou pouze pro-
dejny, jejichž prodejní plocha 
nepřesahuje 200 m2, přičemž 
nezáleží na prodávaném sor-
timentu. V samotných Přešti-
cích je několik prodejen, které 
tuto plochu překračují. Dále 
se zákon nevztahuje na čerpa-
cí stanice s palivy a mazivy, 
lékárny a prodejny umístěné 
v nádražích. Takových prode-
jen se omezení netýká.

Pozor však. Vždy, tj. bez 
ohledu na velikost prodejní 
nebo výkupní plochy, se zákon 
vztahuje na prodejní a výkup-
ní dobu zastaváren, provozo-
ven určených k obchodování 
s použitým zbožím a na zaří-
zení určená ke sběru a výkupu 
odpadů. V těchto provozov-
nách bude muset být zavřeno 
vždy 1. ledna, na Velikonoční 
pondělí, 8. května, 28. září, 

28. října, 25. a 26. prosince. 
V případě prodejen nad 200 m2 
prodejní plochy, v nichž se rea-
lizuje maloobchod nebo velko-
obchod, bude navíc muset kon-
čit prodejní doba 24. prosince 
nejpozději ve 12.00 hod.

Dozor nad dodržováním toho-
to zákona provádí ČOI, při-
čemž sankce za jeho porušení 
je až jeden milion korun, v pří-
padě opakování až pět milio-
nů korun a zákon nepřipouští 
uložení blokové pokuty.

Následující informace je 
výhradně pro podnikatele 
a zájemce o podnikání. Byro-
kracie v této oblasti je značná, 
proto se Ministerstvo průmys-
lu a obchodu rozhodlo ulehčit 
podnikatelům situaci ales-
poň tím, že na portálu www.
businessinfo.cz umístilo více 
než 1100 formulářů nejrůz-
nějších institucí státní správy 
s vazbou na podnikání. Lze 
je najít na záložce e-Nástro-
je v sekci Formuláře nebo 
přímo zadáním této adresy: 
http://www.businessinfo.cz/
cs/online-nastroje/formulare.
html?area=200#favorite. 

Ing. Václav Süss
vedoucí odboru

obecní živnostenský úřad

Pozvánka ZO ČZS na výstavu
Základní organizace České-

ho zahrádkářského svazu, o. s., 
Přeštice pořádá výstavu ovo-
ce, zeleniny, brambor, kvě-
tin, citrusů a suchých plodů 
v KKC, Jungmannova ulice, 
Přeštice, denně od 21. do  
23. října 2016, od 9.00 do 
17.00 hodin.

Vstup volný. Zájemcům 
budou podány odborné pěs-
titelské informace o rezis-
tentních odrůdách ovocných 
stromů. Možno objednat kva-
litní sadbové brambory, které 
vystavuje bramborářská firma 
Europlant Šumava. Dále mož-
no zakoupit čerstvý jablečný 

mošt v PET lahvích po 1,5  
a 2 litrech.

Dále: moštování ovoce 
v moštárně Stachova 209, Přeš-
tice, vždy v sobotu od 8.00 do 
10.00 hodin – podle zájmu se 
bude moštovat, dokud nebude 
uspokojen poslední přítomný 
zákazník. S moštováním se 
začalo od 3. září 2016, předpo-
kládané ukončení bude 5. 11. 
2016. Cena je 3 Kč/kg doda-
ného ovoce. Ovoce musí být 
omyté, zdravé. Drť si odveze 
každý s sebou domů, moštuje 
se do vlastních nádob.

Ing. Jan Kovářík
předseda ZO

Spotřebitelské úvěry nově
Prvního prosince 2016 

vstoupí v účinnost zákon  
č. 257/2016 Sb., o spotřebi-
telském úvěru. Poskytování 
spotřebitelských úvěrů je tím-
to zákonem vyjmuto z působ-
nosti živnostenského zákona. 
Pro zájemce o podnikání v této 
oblasti, kteří dosud nemají pro 
tuto činnost žádné oprávnění, 
to znamená, že se již nebudou 
obracet na živnostenské úřady, 
ale budou žádat o registraci 
Českou národní banku.

Ti podnikatelé, kteří mají 
živnostenské oprávnění pro 
živnost vázanou Poskytování 
nebo zprostředkování spo-
třebitelského úvěru, budou 
muset nejpozději do tří měsí-
ců od nabytí účinnosti zákona 
č. 257/2016 Sb., tj. do 28. 2. 
2017 požádat ČNB o uděle-
ní oprávnění k provozování 
této činnosti. Pokud tak učiní, 
budou moci na stávající živ-
nostenské oprávnění podnikat 
do doby, než ČNB rozhodne 
o jejich žádosti, nejpozději 

však do 18 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti uvedeného 
zákona. Tomu, kdo ve sta-
novené lhůtě nepodá žádost 
o udělení oprávnění k činnosti 
nebankovního poskytovatele 
nebo zprostředkovatele spotře-
bitelského úvěru, živnostenské 
oprávnění ze zákona zanikne 
k 1. 3. 2017.

Zde je však na místě podotk- 
nout, že podle § 14 uvedené-
ho zákona nemůže tuto čin-
nost poskytovat fyzická osoba 
a počáteční kapitál poskytova-
tele nebankovního úvěru musí 
činit minimálně 20 milionů 
korun. Jak poskytovatel, tak 
zprostředkovatel budou muset 
kromě důvěryhodnosti proka-
zovat i odbornou způsobilost. 
Ta se bude prokazovat mini-
málně maturitním vysvědče-
ním a osvědčením o vykonání 
odborné zkoušky podle shora 
citovaného zákona.

Ing. Václav Süss
vedoucí odboru

obecní živnostenský úřad

 inzerce
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Adaptační kurzy aneb Kamarády
snadno a rychle

Hned v prvním školním týd-
nu měli žáci všech tříd šestého 
ročníku napilno. Každá totiž 
absolvovala svůj adaptační 
kurz. Tento název se na naší 
škole vžil pro celodenní pro-
gram pro jednu šestou třídu 
a jejího třídního učitele, kteří 
pod vedením metodika pre-
vence školy absolvují pestrý 
program v různých prostorách 
školy s cílem seznámit se jak 
navzájem, tak s prostředím 
nové školní budovy. Tento 
projekt má v naší škole již 
několikaletou tradici a velmi 
se osvědčil při práci s novými 
kolektivy šestých tříd, které 
přicházejí na druhý stupeň.

Oblasti vztahů mezi žáky je 
v naší škole věnována velká 
pozornost. Jednak proto, že 
žáci stráví ve škole význam-
nou část svého života a naší 
snahou je, aby jejich život byl 
šťastný a bezproblémový, ale 
i proto, že proces učení pro-
bíhá v přátelském a spolupra-
cujícím kolektivu efektivněji. 
Proto se prostřednictvím tech-
nik sociálně-psychologického 
výcviku v rámci adaptačních 
kurzů snažíme o co možná nej-
rychlejší nastartování efektivní 
komunikace a rozvoje pozitiv-
ních vztahů ve třídě, k čemuž 
společné zážitky z těchto kur-
zů bezesporu přispívají.

Všem žákům šestého ročníku 
přejeme úspěšný a pohodový 
vstup na druhý stupeň naší 
školy!

Olga Volfová Naxerová
metodik prevence 

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Ve čtvrtek 8. září 2016 uspo-
řádala MAS Aktivios, z. s., ve 
spolupráci se Základní školou 
speciální a praktickou ško-
lou Diakonie ČCE Merklín 
seminář s názvem Základy 
komunikace s vizuální podpo-
rou u dětí a žáků s poruchou 
autistického spektra (dále jen 
PAS).

Myšlenka uspořádat tento 
seminář se zrodila na zákla-
dě impulsů z řad ředitelů 
a pedagogických pracovníků 
základních a mateřských škol 
na území ORP Přeštice, když 
během letních prázdnin probí-
hala v rámci realizace projektu 
Zpracování místního akčního 
plánu vzdělávání pro ORP 
Přeštice setkání se zástupci 
škol na Přešticku.

A protože na Přešticku pra-
cuje, a to velmi dobře a úspěš-
ně, škola zaměřená na děti 
s poruchami autistického 
spektra (a nejen na ně) – již 
výše zmiňovaná ZŠ speci-
ální a praktická škola Dia-
konie ČCE Merklín – a paní 
ředitelka Ivana Kováčová je 
spolupráci a vzájemnému pře-
dávání zkušeností nakloněna, 
bylo nasnadě toto téma otevřít 
a v rámci projektu jako aktivi-
tu Budování znalostních kapa-
cit uspořádat.

Zájem byl veliký, na semi-
nář, který se konal v prosto-
rách školy v Merklíně, přišlo 

15 učitelů a asistentů z 8 škol 
na Přešticku. Cílem kurzu bylo 
seznámit účastníky s příčinami 
problémů v komunikaci žáků 
s PAS, s projevy a možnostmi 
kompenzace tohoto handicapu 
s podporou vizuální komu-
nikace, naučit pedagogické 
pracovníky, jak postupovat 
při učení ve škole (součástí 
kurzu byla prezentace pomů-
cek pro komunikaci, rozvoj 
slovní zásoby a větné stavby, 
tvorbu odpovědí a otázek), jak 
zvládat emoční chování dítěte 
a socializovat ho v konkrét-
ním prostředí. Některé kroky 
nácviku funkční komunikace 
si frekventanti mohli vyzkou-

šet, přičemž lektorka Mag-
dalena Skřivanová připravila 
přednášku tak, aby si účast-
níci zkusili situace skutečně 
„zažít“. Velice zajímavá byla 
prohlídka školy, kde jsme se 
všude potkávali s podpůrnými 
komunikačními pomůckami.

Tento úvodní seminář týkají-
cí se této problematiky byl pro 
některé opravdu přínosný, pro 
další přinejmenším zajímavý 
a poučný.

Mgr. Martina Hanzlíková
a Ing. Hana Bouchnerová
koordinátorky projektu 

Zpracování místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání 

pro ORP Přeštice

Rozloučení s předškoláky aneb 
Indiánské léto

Letním dnům je již definitiv-
ně konec, ale v našich vzpo-
mínkách je stále červnové 
indiánské léto v naší mateřské 
škole. Imaginární výlet za indi-
ány nezažívají děti každý den. 
Čekalo na ně dobrodružství, 
u kterého objevovaly, pozná-
valy, učily se novým věcem 
a vědomostem, vyráběly před-
měty typické pro indiány, 
tančily jako indiáni, zpívaly 
a dokonce i mluvily jako indi-
áni. A co teprve když mohly 
spát v teepee jako opravdoví 
indiáni!

Vyvrcholením celého projek-
tu bylo ve čtvrtek 23. 6. roz-
loučení s předškoláky v indián-
ském duchu na školní zahradě. 
Holky a kluci v indiánském 
oblečení a čelenkách, které si 
sami vyrobili, vycházeli spo-

lečně s velkými bojovníky 
– učitelkami chůzí typickou 
pro indiány z velkého teepee. 
Nástup za doprovodu bubnů 
byl tak impozantní, že málo-
které oko rodičů zůstalo suché. 
Potom malí indiáni předvedli 
taneček na píseň Kolik je na 
světě moří a indiánské říkadlo. 
Jejich indiánské pokřiky uml-
čel náčelník – ředitelka, jehož 
příchod doprovázela dojem-
ná hudba z filmu Vinnetou. 
Náčelník všem předal talisman, 
který snad bude malé indiány 
ochraňovat na dlouhé cestě při 
hledání dalších kmenů.

Na závěr čekalo všechny 
překvapení v podobě vystou-
pení indiánů z WESTPARKU 
PLZEŇ. Nechybělo ani opé-
kání „buřtů z bizona“ či indi-
ánské občerstvení.

Děkujeme všem rodičům 
za aktivní zapojení do celého 
projektu. Velké poděkování 
patří panu Šúšovi a paní Mar-
tanové za zajištění teepee, 
panu Králi za dostatek „ohni-
vé vody“, paní Duchkové za 
zapůjčení kostýmů a látko-
vých kulis, paní Beranové za 
zajištění nádobí na občerst-
vení.

Děkujeme paní Švihlové za 
závěrečnou řeč, kde mimo 
jiné zaznělo: „Byli jste první- 
mi dospělými, se kterými se 
naše děti setkaly při svém 
vylétnutí z rodných teepee. 
Zůstanete jim ještě dlouhý 
čas jako vzory v jejich vzpo-
mínkách a srdcích.“

kolektiv učitelek 
MŠ Gagarinova, Přeštice
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Když už jsme v minulém díle 
našeho seriálu přerušili chro-
nologický přehled dějin města 
Přeštic výkladem o nálezu listiny 
z období přeštického středověku, 
zastavme se na chvíli ještě u jed-
noho tématu, které by nemělo být 
opomenuto, protože dělá každé 
město městem – tedy alespoň 
v minulosti to tak bylo – totiž 
u městských práv a privilegií.

Přeštice jako město založili 
kladrubští benediktini, tehdejší 
přeštická vrchnost, pravděpo-
dobně někdy ve 13. či 14. stole-
tí. Založení města se uskutečni-
lo jednak fyzicky (vyměřením 
náměstí a stavbou bloků domů 
na pravidelném pravoúhlém, 
šachovnicovém půdorysu), 
jednak právně, tedy buď vydá-
ním listiny či ústním právním 
aktem. Bylo ambicí obyvatel 
každého města či městečka 
získat co největší soubor měst-
ských práv (jako např. osobní 
svoboda obyvatel, právo pořá-
dat trhy, stavby hradeb, vaření 
piva, právo mílové apod.), pro-
tože teprve ta je odlišovala od 
okolního vesnického prostředí. 
Jednotlivá městská práva zís-
kávala města postupně. Zatím-
co královská města, která nad 
sebou neměla jinou vrchnost 
než krále, získávala privilegia 
poměrně rychle (král svá města 
podporoval, měl z nich nema-
lý ekonomický užitek), města 
poddanská, jakými byly i Přeš-
tice, dostávala jednotlivá měst-
ská práva pozvolna a zdaleka ne 
v takovém rozsahu, jako města 
královská. V případě Přeštic 
můžeme odhadnout, že do 
počátku 16. století disponova-
ly pouze právem pořádat ročně 
dva výroční trhy, tzv. jarmar-
ky. Byly osmidenní a začínaly 
o svátku Nanebevstoupení Páně 
a o svátku Božího Těla. Dále 
měly pravděpodobně již ve 
středověku právo pořádat kaž-
dý čtvrtek tzv. týdenní trh, kde 
se na rozdíl od jarmarku prodá-
valy spíše věci denní potřeby. 
Měly pravděpodobně i nějaký 
vyšší stupeň samosprávy, tedy 
rychtáře a konšely (městskou 
radu). Jestli však na tato práva 

měly i listiny, nebo šlo o právo 
zvykové, nevíme.

V roce 1519 a znovu roku 1524 
vydali držitelé obou polovin měs-
ta Jindřich Švihovský z Rýzmber-
ka a jeho synovec Jan Půta (v roce 
1519 byl ještě nezletilý) listinu, 
v níž udělili měšťanům a oby-
vatelům města Přeštice základní 
městská práva. Byť je na začátku 
dokumentu uvedeno, že tak uči-
nili za věrnost měšťanů Švihov-
ským v době veliké války (míně-
ny patrně husitské války), není 
pochyb, že si privilegia vymohli 
sami Přeštičtí a že si je taky řád-
ně zaplatili, což byl mimocho-
dem postup obvyklý i v případě 
královských měst a královských 
listin. Jedná se pravděpodobně 
o první písemně zachycená privi-
legia, která Přeštičané dostali, při- 
nejmenším jsou to první listiny 
s udělením městských práv, které 
se nám dochovaly dodnes.

Přeštice byly od roku 1420 sou-
částí rozsáhlého panství mocného 
rodu Švihovských z Rýzmberka, 
na němž jeho majitelé vybudovali 
síť poddanských měst a městeček. 
Jejich největším a nejvýznamněj-
ším městem byly Horažďovice, 
které již od konce 13. století dis-
ponovaly rozsáhlými městský-
mi právy. Není proto divu, že 
se Horažďovice staly právním 
vzorem i pro ostatní města pan-
ství Švihovských z Rýzmberka 
a nejen jeho. Právo města Horaž-
ďovic dostala roku 1489 od Zdeň-
ka Lva z Rožmitálu Blatná, roku 
1499 od Půty Švihovského město 
Rabí a 1501 město Švihov. Prav-

děpodobně se jím řídil i Strážov. 
Konečně v roce 1519 (1524) udě-
lili horažďovické právo Švihov-
ští i svému poddanskému městu 
Přeštice.

A v čem toto horažďovické prá-
vo spočívalo? V listinách z roku 
1519 a 1524 je to specifikováno 
takto: 

1) Přeštičtí, kteří jsou plnopráv-
nými měšťany či obyvateli města, 
mohou svobodně nakládat s veš-
kerým svým majetkem (mohou 
jej odkazovat, zařazovat do 
závětí, dávat, prodávat, zapiso-
vat kterékoli světské či duchovní 
osobě). Pokud by někdo zemřel 
bez závěti, má jeho majetek při-
padnout nejbližšímu příbuznému 
po meči, popřípadě po přeslici. 
Teprve pokud by žádný takový 
příbuzný nebyl, připadne tento 
majetek vrchnosti.

2) Přeštičtí se mohou svobod-
ně odstěhovat, pakliže na svůj 
grunt najdou náhradníka, kterého 
schválí vrchnost i obec.

Jinak řečeno: zatímco běžní 
poddaní mohli se svým majetkem 
nakládat jen pokud jim k tomu 
dala vrchnost souhlas, a stejně 
tak se nemohli bez souhlasu pána 
stěhovat (nevolnictví), Přeštičtí, 
přestože nepřestali být podda-
nými pánů Švihovských, tuto 
svobodu měli. Tato privilegia 
si Přeštičtí nechali opakovaně 
potvrzovat panovníky.

Dalším, spíše ekonomickým 
privilegiem, bylo právo vařit 
pivo. Noví majitelé města Michal 
Španovský z Lisova a Václav 
Švihovský z Rýzmberka listi-
nou z roku 1586 povolili městu 
vařit, čepovat a prodávat pivo. 
Přenechali jim k tomu dokonce 
své panské pivovary ve městě 
a zároveň nařídili svým podda-
ným v přilehlých vsích Pohořko, 
Žerovice a Krasavce, že musejí 
odebírat přeštické pivo. Musel 
to být výnosný byznys, když za 
to bylo město ochotno každý 
rok své vrchnosti platit vysokou 
částku 600 kop míšeňských gro-
šů… A opět si Přeštičtí nechali 
toto privilegium potvrdit císařem 
Rudolfem II. roku 1588.

V době, kdy si Přeštice zaři-
zovaly pivovarskou činnost, 
poškodily opakované povodně 
most přes Úhlavu. Přeštičtí most 
na své náklady opravili a inves-
tovali i do rekonstrukce silnic 
a cest, které procházely městem. 
Pravděpodobně tyto své zásluhy 
o veřejnou infrastrukturu neopo-
mněli připomenout císaři, který 
jim na oplátku v roce 1589 udělil 
právo pořádat v Přešticích vedle 
dvou starších i třetí výroční trh, 
začínající 25. října, na den sv. 
Kryšpína. Zároveň si mohlo měs-
to přilepšit vybíráním cla na silni-
ci, procházející městem.

…vymohli si Přeštičtí na císa-
řovně Eleonoře roku 1711 jednak 
potvrzení práva pořádat každý 
čtvrtek tzv. týdenní trh, jednak 
právo čtvrtého jarmarku, který 
začínal v létě, na sv. Vavřince 
(10. srpna). Čtyři výroční trhy 
(dva na jaře, jeden v létě a jeden 
na podzim) znamenaly pro Přeš-
tice zvýšení obchodního ruchu 
pro místní podnikatele a záro-
veň nemalý příjem do městské 
pokladny (tržní poplatky apod.).

Používání městského znaku 
patřilo rovněž k městským pri-
vilegiím, které uděloval pou-
ze panovník. Bohužel žádnou 
panovnickou listinu pro Přeštice 
s právem používat městský znak 
dochovanou nemáme. Obecně se 
předpokládá, že Přeštice takovou 
listinu obdržely před rokem 1529, 
protože z toho roku pochází nej-
starší městská pečeť s městským 
znakem. Ten tvoří stříbrný štít, 
polcený zlatým prutem, v kaž-
dé polovině je černá orlice se 
zlatou korunkou. Znak vychází 
z polepšeného erbu Švihovských 
z Rýzmberka.

Město bez listin

Městské svobody
a privilegia

Se svým majetkem
si mohu dělat, co chci

Přeštice v síti měst

První psaná privilegia

A co městský znak? 

Pivo

Veřejné práce se vyplatí

A aby těch trhů
nebylo málo...



Jak dlouho pracujete 
ve školství a jak dlouho 
ve funkci ředitelky?

Ve školství pracuji od roku 
1983, začínala jsem ve škole 
v Lužanech a od roku 1993 jsem 
ve Skočicích. Celkem ve funkci 
ředitelky působím 28 let.
Mohla byste našim 

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

Řídím základní školu, její 
součástí jsou ještě mateřská 
škola, školní družina a školní 
jídelna. Jelikož jsme malá ško-
la, musím s šesti kolegyněmi 
zajistit všechno, tzn. vzdělá-
vání i provoz školy. Od roku 
2003 jsme příspěvkovou orga-
nizací, takže přibylo účetnictví 
a mzdy. Kromě řídící činnosti 
také učím v 1. a 2. ročníku čes-
ký jazyk a tělesnou výchovu.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Jsem ráda, že se děti těší do 
školy, učení je baví a mají 
dobré výsledky. Dali jsme si 
do názvu Veselá škola, protože 
jsme dobrý kolektiv a zažívá-
me i s dětmi hodně legrace, 
hlavně při školních vystou-
peních. Stinnou stránkou je 
nedostatek času, hodně učiva 
a stoupá psychická náročnost 
nejen na nás, ale i na děti, vše 

je nějak uspěchané. Prostě 
chybí takový klid a možnost si 
třeba jen tak povídat. A přibý-
vá papírování, změny ve škol-
ních programech, které neustá-
le upravujeme a předěláváme, 
po učitelích je požadována 
spousta jiných činností, na kte-
ré nejsou peníze.
Je něco, co byste ješ-

tě chtěla ve své funkci 
změnit?

Bohužel, to co nás trápí ze 
své funkce změnit nemůžu.
Jak vidíte vývoj školy 

za posledních 10 let?

Máme nová okna, vchodové 
dveře, ve třídách jsou vyměně-
né podlahy a osvětlení, všude 
je nový nábytek, tělocvičnu 
postupně vybavujeme. V opra-
vené kuchyni nám výborně 
vaří. Pro výuku máme dosta-
tek pomůcek, počítače, tablety 
a dvě interaktivní tabule.
Kdy byla založena 

Základní škola Skočice?
Škola se stavěla po roce 

1906, ve Skočicích se nejprve 
učilo na jiném místě od roku 
1910. V současné budově se 
začalo o rok později a chodilo 
sem přes 90 žáků.
Kolik má škola žáků, 

učitelů a ostatních pro-
vozních zaměstnanců?

Nyní máme 29 žáků a 21 dětí 
v mateřské škole. Ve škole 
jsme tři učitelky, ale jedna má 
poloviční úvazek a je zároveň 
vychovatelkou školní družiny. 

V mateřské škole jsou dvě uči-
telky. Provoz školy zajišťují 
dvě pracovnice a údržbář.
Jaké zájmové kroužky 

nabízí škola pro  
žáky?

V letošním školním roce 
budeme mít kroužky Pohybo-
vé hry a Tvořeníčko odpoledne 
v čase školní družiny. Kroužek 
Výletníci děláme jednou za 
měsíc a vyrážíme do okolí 
nebo na nějaké zajímavé akce. 
Vše vedou učitelky naší školy.
Má škola nadané žáky? 

V jaké oblasti a jakých 
soutěží se zúčastňují?

Máme chytré a šikovné žáky. 
Zúčastňují se výtvarných, 

matematických, čtenářských 
a recitačních soutěží. Získávají 
dobrá umístění. Také soutěží-
me ve sběru léčivých rostlin. 

Nejvíce talentu všichni před-
vedou při školním vystou-
pení.
Co se děje ve škole 

o prázdninách?
Nic, hlavně odpočíváme. 

Ale ne tak docela, vždy se 
něco opravuje. Letos měla 
proběhnout výměna tope-
ní a rozvodů, ale nestačil 

se připravit projekt. Takže 
odloženo na další prázdniny. 
Natíraly se všechny vnitřní 
dveře a měnilo se osvětlení 
v přízemí. K vchodovým dve-
řím bylo připraveno otevírání 
pomocí čipů.
Vzpomínáte si na svůj 

první školní den a na Vaši 
třídní paní učitelku?

Na první školní den si už 
nepamatuji. Ale nějaké vzpo-
mínky ještě mám, měli jsme 
velice přísnou paní učitelku 
a první třídy byly v domě, jak 
se říká U Šetků. Dnes je tam 
pojišťovna. A také jsme chodili 
do školy i v sobotu.
Jaké máte koníčky 

a kde nejraději trávíte 
svůj volný čas?

Mým největším koníčkem je 
národní házená, věnuje se jí 
celá naše rodina. Já jsem od 
deseti let hrála, pak trénova-

la, jezdila s dětmi na výcvi-
kové tábory, dělala pokladní 
oddílu a vedoucí prvoligo-
vého družstva žen. Nyní už 
jen občas pomáhám, třeba 
u pokladny. Také ráda ple-
tu. Nejraději jsem doma, kde 
máme tři britské kočky a nebo 
hlídám vnoučka. Rádi jez-
díme s manželem několikrát 
v roce do lázní na wellness 
pobyty a o Vánocích za tep-
lem k moři.
Co se Vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?

V Přešticích se mi moc líbí, 
město se v posledních letech 
velice změnilo k lepšímu. 
Nemám vyloženě oblíbené 
místo, ale kromě nakupová-
ní chodím asi nejvíce stále na 
hřiště.

Text a foto
Milan Janoch
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Otázky pro Jaroslavu Zadražilovou, ředitelku ZŠ Skočice

Daří se nám každý rok
školu vylepšit

 inzerce

Mám ráda práci s dětmi,
s nimi zapomenu
na běžné starosti

Řada žáků navštěvuje
ZUŠ a další zájmové 
kroužky



Otázky pro Jaroslavu Zadražilovou, ředitelku ZŠ Skočice

PŘEŠTICKÉ NOVINY | ŘÍJEN  | 9

6. října 2016

budova DPS, Přeštice

10.00 hodin 16.00 hodin

od 16.00 hodin

Posezení s harmonikou

SENIORSKÝ SLOUPEČEK

V září začíná školákům nový 
školní rok, v říjnu seniorům 
navštěvujícím Univerzitu 
třetího věku rok akademic-
ký. Říjen je prvním měsícem 
posledního čtvrtletí roku a já 
bych vám ráda nabídla pravi-
delná setkávání se na stánkách 
Přeštických novin v rubrice 
„Seniorský sloupeček“. Je 
mnoho užitečných informací, 
které jen tak bez povšimnutí 
mineme či se o nich ani nedo-
zvíme. Ne každý z vás – čte-
nářů – má přístup k internetu, 
a proto možná uvítáte tuto 
nabídku.
21. září – MEZINÁROD-

NÍ DEN ALZHEIMEROVY 
CHOROBY

Začíná to nenápadně: zapo-
mínání, nepřesná představa 
o čase, problém najít ta správ-
ná slova. Většina mávne rukou 
a svede to na přepracování, 
projevy stárnutí nebo stres. 
Přesně tak se začíná projevo-
vat Alzheimerova nemoc (od 
jména německého lékaře Aloi-
se Alzheimera, který první 
onemocnění popsal).

V České republice žije přibliž-
ně 120 tisíc osob s touto nemo-
cí, při které dochází k postupné 
demenci. Příčina vzniku není 
doposud přesně známa, ale její 
průběh ano. Změny postupně 
působí rozpad nervových vlá-
ken a nervových buněk, Alz-
heimerovou chorobou se mění 
látková činnost mozku. Lidský 
mozek váží jen 1,5 kg, a přes-
to je to jedna z nejdůležitěj-
ších částí lidského organizmu. 
V těle zdravého člověka v pro-
duktivním věku spolupracují 

všechny části mozku tak, aby 
umožnily chod všech klíčo-
vých mozkových funkcí. Urče-
ní včasné a správné diagnózy je 
podmínkou pro zahájení léčby, 
její úspěšnost a pozdější kvalitu 
života nemocných.
Vývoj Alzheimerovy ne-

moci – jednotlivá stadia:
Rané stadium – projevy 

bývají připisovány příznakům 
stáří – potíže s vyjadřováním, 
zhoršení krátkodobé pamě-
ti, zhoršení orientace v čase 
a prostoru.

Mírné stadium – význam-
né výpadky paměti (nedávné 
události, jména členů rodiny), 
snížená schopnost postarat se 
sám o sebe, zhoršování řečo-
vých schopností.

Pokročilé stadium – obtíže 
při příjmu potravy, problémy 
s chůzí, nepoznává příbuzné, 
přátele ani známé předměty.

Dlouhodobě se řeší, jaká je 
správná prevence předcházení 
této nemoci. Podle posledních 
výsledků se ukazuje, že nej-
lepší není bystřit mozek třeba 
křížovkami, ale naopak fyzic-
ká práce.

Soužití s člověkem trpícím 
Alzheimerovou chorobou kla-
de nároky na jeho okolí, blíz-
cí nemocných potřebují být 
dostatečně informováni jak 
o nemoci a jejích projevech, 
tak možnostech léčby.

Mezinárodní den Alzheime-
rovy choroby se poprvé slavil 
v ČR roku 1998.
5. 10. – MEZINÁRODNÍ 

DEN ÚSMĚVU
Světový den úsměvu je vel-

mi hezkým dnem. Smějme 

se, protože úsměv nic nestojí, 
sami z toho máme lepší náladu 
a navíc uděláme radost i něko-
mu dalšímu.
3.-9. 10. 2016 – 8. ROČ-

NÍK TÝDNE SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB v ČR

V České republice působí 
více než 2000 poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří své 
služby poskytují přibližně 700 
tisícům klientů, pracují v nich 
desetitisíce zaměstnanců.
 Sociální služby se v jakékoli 
podobě dotýkají životů každé-
ho z nás.
 Sociální služby jsou posky-
továny jednotlivcům, rodinám 
i skupinám obyvatel, nejčastěji 
seniorům, osobám se zdravot-
ním postižením, ale i lidem, 
kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením apod.
 Sociální služby pomáha-
jí lidem žít běžným životem 
– mohou pracovat, nakupo-
vat, navštěvovat školy, aktiv-
ně trávit volný čas, starat se 
sami o sebe, svou domácnost 
apod.
 Sociální služby umožňují 
zachování co nejvyšší kvality 
a důstojnosti života uživatelů.
Chceme široké české veřej-

nosti ukázat, že:
 sociální služby v České 
republice jsou kvalitní
 sociální služby v České 
republice pomáhají statisícům 
lidí
 sociální služby v České 
republice zachovávají lidskou 
důstojnost a soběstačnost

Mgr. Michaela Kazdová
vedoucí 

Pečovatelské služby Přeštice

Fotbalový oddíl žádal pade-
sátitisícový dar na zaplacení 
dopravy k tréninku fotbalistů 
na hřiště v okolí. Jejich stadi-
on prochází rekonstrukcí. Fot-
balisté už ale dostali od města 
pět milionů korun a tak další 
požadavek zastupitelé odmítli. 
Některým se nelíbilo, že žád-
ný fotbalista na projednávání 
nepřišel. Zastupitel Jaroslav 
Majer upozornil, že by na to 
doplatily jiné spolky, zbylo by 
na ně o 50 tisíc korun méně. 
Rekonstrukce stadionu vyjde 
na 37 milionů korun a z větší 
části ji zaplatí UEFA a Minis-
terstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy.

1,1 milionu korun dostane 
od města plzeňská diecéze 

na opravu přeštického koste-
la Nanebevzetí Panny Marie. 
Zastupitelé schválili dotaci 
hladce, proti hlasoval pouze 
Vladimír Frouz se slovy: „Cír-
kev už dostala peníze v restitu-
cích, navíc se soudí s městem.“ 
Opoziční kolega Jan Horejc to 
komentoval: „Vy  to  máte  ve 
stanovách, tak něco říct musí-
te.“ Žalobu církve na pozem-
ky v Přešticích zastupitelé 
dále neřešili, protože cílem je 
podle nich oprava kostela jako 
symbolu města. Pro veřejnost 
zůstane kostel i nadále otevře-
ný pouze při bohoslužbách.

Asi největší diskuzi rozpou-
tal městský prapor, který ne-
existuje. Vedení města oslo-
vilo heraldika, aby vypracoval 
návrhy a lidé pro ně hlasovali 
v anketě Přeštických novin. 
Vyhrála varianta číslo 4 (na 
obrázku). Antonín Kmoch 

navrhl téma odložit. „Je  o  to 
minimální  zájem,  město  by 
mělo  rozproudit  větší  deba-
tu.“  Zastupitel Horejc zase 
žádal oslovit jiného heraldi-
ka, protože se mu návrh nelíbí 
a přišel s vlastním, poněkud 
kuriózním nápadem. „Plzeň 
má  velblouda,  my  taky  něco 
můžeme  mít.  Co  třeba  přeš-
tické  prase.“ Odsouvání roz-
hodnutí na další zastupitelstvo 
odmítl starosta Karel Naxera 
(TOP 09). „Příští rok tu máme 
fotbalové  mistrovství  Evro-
py,  tak  se  můžeme  praporem 
pochlubit.“  Za zmínku stojí, 
že v Přeštických novinách pro-
běhla i anketa mezi zastupite-
li. Většina hlasovala také pro 
variantu čtyři.                  (red)

50 tisíc korun 
pro fotbalisty neprošlo

Co se upeklo na zastupitelstvu

Církev dostane přes
milion na kostel

Bitva o prapor



„Do  konce  léta  probíhalo 
na  internetových  stránkách 
festivalu  hlasování  o  nejoblí-
benější  štědrovečerní  pohád-
ku  z  produkce České  televize. 
Lidé mohli volit mezi třiadva-
ceti  pohádkami,  mezi  nimiž 
byly jak klasické snímky, jaký-
mi  jsou  Lotrando  a  Zubejda, 
Nesmrtelná  teta  či  Princezna 
ze mlejna, tak i snímky nověj-
ší,  například Peklo  s princez-
nou  nebo  Korunní  princ.  Své 
prvenství  v  hlasování  získa-
la  pohádka  režiséra  Jiřího 
Stracha  Anděl  Páně.  Finá-
lový  večer  s  projekcí  vítězné 
pohádky  a  hvězdnou  delegací 
proběhne  v  Přešticích,” uve-
dl Michal Šašek, programový 
ředitel festivalu. 

Anděl Páně je divácky nej-
úspěšnější pohádkou České 
televize posledních let. Scé-
náristce Lucii Konášové 
byly předlohou texty Boženy 
Němcové. Komediální příběh 
vypráví o nešikovném andělo-
vi, který zklame důvěru Boha, 
a tak je vykázán na zem, aby 

napravil alespoň jednoho hříš-
níka. Pomocníkem v tomto 
úkolu mu má být čert. Zajíma-
vá a veselá dvojice se v pří-
běhu pouští do napravování 
lidských duší. Pohádka má již 
své pokračování v podobě dru-
hého dílu, který bude mít dis-
tribuční premiéru 1. prosince 
2016. Organizátoři festivalu 
nyní vyjednávají s producenty 
o možném uvedení druhého 
dílu právě na mezinárodním 
filmovém festivalu pro děti 
a mládež JUNIORFEST 2016. 

JUNIORFEST je po Zlín 
Film Festivalu druhým největ-
ším festivalem pro děti a mlá-
dež v České republice. Letoš-
ní ročník se koná od 11. do  
17. listopadu a nabídne nejen 
projekce prestižních filmů 
a doprovodné akce pro děti, ale 
i bohatý odborně vzdělávací 
program pro pedagogy a stu-
denty. V současnosti organizá-
toři jednají o účasti významné 
zahraniční filmové hvězdy, 
o jejímž jméně nechtějí proza-
tím mluvit. 
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VAROVÁNÍ MÍSTOSTAROSTYZUŠ Přeštice slaví 65 let
Vážení čtenáři PN. V září 

tohoto roku si připomínáme  
65. výročí založení Lidové ško-
ly umění v Přešticích. Škola se 
současným názvem „Základní 
umělecká škola Přeštice“ byla 
otevřena 1. 9. 1951. V tehdejší 
době byla pobočkou hudební 
školy v Dobřanech. Ředitelem 
hudební školy v Přešticích byl 
jmenován Jan Dobrý, kvalifi-
kovaný učitel hry na housle. 
V té době se na hudební ško-
le vyučovala jen hra na hous-
le a hra na klavír. Až od roku 
1957 vznikla přípravná hudeb-
ní výchova. Celkem měla ško-
la jen 77 žáků plus zmiňovaná 
přípravná hudební výchova.

V roce 1958 se k houslovému 
a klavírnímu oddělení připoju-
je hra na akordeon, do kterého 
se přihlásili tři žáci. O tři roky 
později se na škole začíná vyu-
čovat hra na kytaru a za dalších 
šest let hra na trubku. Škola si 
zakládala na častých koncer-
tech a spolupráci s okolními 
hudebkami. Přátelské koncer-
ty nebyly výjimkou.

V roce 1971 vystoupil při 
oslavách tehdejšího politic-
kého režimu poprvé pěvecký 
sbor žáků LŠU za doprovodu 
učitelského kvarteta s pásmem 
národních písní.

Ve školním roce 1976/77 se 
zde začala vyučovat hra na 
zobcovou flétnu. Současná 
podoba výtvarného, hudební-
ho a tanečního oboru je dato-
vána od roku 1981.

Ve školním roce 1994/95 
zahájil svoji činnost nově 
vzniklý dechový orchestr 
pod vedením ředitele Josefa 
Kadlece. Veřejnosti se popr-

vé představil 27. 10. 1994 
u příležitosti státního svát-
ku ČR. Oficiálně pak zahá-
jil svoji činnost slavnostním 
koncertem dne 15. 11. 1994. 
K dechovému orchestru se 
v roce 1995 připojily také 
mažoretky pod vedením Věry 
Sudkové.

Do dnešní doby se v ZUŠ 
vystřídalo několik ředitelů 
a početná řada učitelů. Sou-
časný ředitel, Bc. Miroslav 
Vacek, je součástí pedagogic-
kého sboru již od roku 1989. 
Jeho zásluhou byl založen 
v roce 2004 dětský pěvec-
ký sbor Hlásek a následně 
Minihlásek.

Současný pedagogický sbor 
má 19 členů. Ve škole se vyu-
čuje obor hudební, taneční, 
výtvarný. Celkový naplněný 
stav a maximální možný limit 
počtu žáků je 440.

ZUŠ Přeštice oslaví 65. výro-
čí v rámci výročních koncertů 
pěveckých sborů a dechové-
ho orchestru. Jako první nás 
čeká 12. výroční koncert sbo-
ru Hlásek, který se uskuteční 
7. 11. 2016 v přeštické soko-
lovně, kde kromě Minihlásku 
a Hlásku vystoupí i náš host 
Jaroslav Samson Lenk. Dru-
hý v pořadí bude 22. výroční 
koncert dech. orchestru, který 
se bude konat 29. 11. 2016 
v KKC. Tento koncert bude 
pojat netradičně jako taneční 
večer se stolovou úpravou ve 
velkém a malém sále. Předsta-
ví se zde i mažoretky se svojí 
show. Tímto Vás srdečně zve-
me a těšíme se na viděnou.

kolektiv učitelů
ZUŠ Přeštice

Dne 22. dubna 2016 byly 
podepsány podmínky výzvy 
k podání nabídky na provozo-
vání restaurace v budově číslo 
popisné 311 na Masarykově 
náměstí v Přešticích.

Bylo požadováno: – viz odsta-
vec 3, odrážka první – identi-
fikační údaje, kopie dokladů 
potvrzujících jeho způsobilost 
k danému druhu podnikání (je 
mi divné, proč zadavatel pří-
mo neurčil, jakou způsobilost 
požaduje. Již bylo zřejmé, že 
je problém s doložením a asi 
žádná velká fronta zájemců 
není – viz dále), předpokláda-
ná provozní doba a reference 
o své dosavadní činnosti. Ter-
mín podání nabídek 2. května 
2016. Podle informací došly 
tři nabídky.

„Následně“ 2. září 2016 došlo 
k podpisu Smlouvy o budou-
cí smlouvě o nájmu prostor 
sloužících k podnikání, spolu 
s technologickým zařízením 
minipivovaru a kuchyně, s pa-
nem Kamilem Černým.

Realita soutěže:
– pan Kamil Černý nedoložil 
žádné doklady potvrzující jeho 
způsobilost k danému druhu 
podnikání – potvrzeno pa-
nem starostou na jednání ZM. 
Prokazovaná živnost má být 
řemeslná činnost pivovarnictví 
a sladovnictví. Dále uchazeč 
nedoložil ani reference, že umí 
vařit pivo.

Ale kouzelnický obcházející 
duch soutěže se projevil, a tak 
smlouva o bud. sml. v člán-
ku 1, bodu 9 uvádí: „Budou-
cí  pronajímatel  není  opráv-
něn  budoucí  smlouvu  uzavřít, 
dokud  mu  budoucí  nájemce 
nedoloží  oprávnění  vykonávat 

podnikatelskou  činnost  v  sou-
ladu s účelem budoucího nájmu 
citovaným  v  bodě  2  tohoto 
článku  této  smlouvy“  – jedná 
se o provozování pivovaru. 
Tomu říkám benevolence.
– a co dalšího, z uvedené smlou-
vy se dokonce vytratil i požada-
vek na doložení reference. To už 
je na ´metál´ magistra Kellyho. 
V tom případě bych doporučil, 
aby město místo plánovaných 
10 receptur přikoupilo jede-
náctou – třeba na vaření elixíru 
mládí. To by do Přeštic bylo 
zájezdů a proudilo lidí.

Takže máme uzavřenou 
smlouvu s někým, kdo nedo-
káže doložit živnostenské 
oprávnění k vaření piva, nemá 
ani reference. Možná, že 
budoucí nájemce má hodně 
knih o vaření piva, já se však 
domníval, že to není o počtu 
knih nebo o tom, kolik toho 
kdo přečetl, ale naopak kolik 
výstav bylo realizováno, jaké 
úspěchy byly dosaženy apod.

Jsem přesvědčen, že došlo 
k jednoznačnému porušení 
soutěžních podmínek vyda-
ných zadavatelem (městem). 
TATO SMLOUVA NEMĚLA 
BÝT NIKDY PODEPSANÁ.

Dále musím konstatovat, že 
z výpisu veřejné části živnos-
tenského rejstříku vyplývá, že 
pan Kamil Černý má předmět 
podnikání hostinská činnost, 
v Klenčí pod Čerchovem 
neprovozuje pivovar. Nemá 
žádného zaměstnance. Pana 
K. Černého jsem nedokázal 
dohledat ani v registru spoleh-
livých plátců DPH.
Přeji hezký den.

Ing. Petr Walta
zastupitel

Žádná setkání nejsou
náhodná

Před dvěma roky bylo nutno 
v Mateřské škole Borovy pora-
zit kvůli suché koruně stro-
mu velký jasan. Chtěli jsme 
zanechat kmen pro „případné 
využití“, jen jsme nevěděli 
jaké. V letošním roce nastala 
stejná situace. Bylo zapotřebí 
porazit i druhý velký strom. 
Co se stromy dál? Co udělat? 
To byly otázky, které se nám 
honily hlavou.

A protože se v našem životě 
nic neděje náhodou a žádná 
setkání nejsou náhodná, stalo 
se, že jsme na dovolené za hra-
nicemi všedních dnů s kole-

gyní z mateřské školy potka-
ly člověka... a projekt byl na 
světě.

Tímto z celého srdce děkuje-
me dvěma úžasným „Mistrům“ 
s velkým „M“, kteří proměnili 
zahradu naší mateřské školy 
v něco, co se hned tak nikde 
nevidí. Dva umělečtí řezbáři, 
Miroslav Kříž a Václav Pospí-
šil (www.cutting.cz) tato nád-
herná veledíla udělali pro naši 
mateřskou školu s láskou a bez 
nároku na honorář.

Moc děkujeme.
Zuzana Mastná

MŠ Borovy

Dokončení ze str. 1
Policie se jím zabývá neu-

stále, ale přes veškerou sna-
hu se zatím nepoštěstilo mít 
kvalitní svědectví a poslat jej 
do některého ze státních zaří-
zení. Nechci šířit zbytečnou 
paniku, ale jsou jisté věci, nad 
nimiž bychom se jako spo-
lečnost měli semknout. Pro-
sím a vyzývám všechny 
občany města, aby těm-
to individuím netolero-
vali žádné chování mimo 
rámec nejen zákonů, ale 

také vyhlášek města 
a slušných mravů! Hlas-
te a dosvědčte policii (státní, 
případně městské) cokoliv, 
co by umožnilo vypořádat se 
s těmito jevy. I pití piva na 
lavičce nebo oplzlé řeči před 
dětmi (nějaké děti jsou kolem 
vždy). Nebuďme lhostejní 
a buďme trochu odváž-
nější!

Děkuji za pozornost a přeji 
mnoho štěstí!

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

JUNIORFEST má svou
první hvězdnou sestavu

Již podeváté proběhne letos na pod-
zim Mezinárodní filmový festival pro 
děti a mládež JUNIORFEST 2016. Jako 
každoročně, i letošní ročník poctí svou 
přítomností mnoho českých a zahra-

ničních filmových tvůrců. Organizátoři zveřejnili 
již první hvězdnou sestavu, ve které nechybí auto-
ři a herci z úspěšné české pohádky Anděl Páně.  
Návštěvníci se na delegaci mohou těšit druhý týden 
v listopadu v Přešticích. 

Účastníci  letošního  podzimního  zájezdu,  který  každoroč-
ně  pořádá  Obecní  úřad  Řenče  pro  své  občany,  se  zauje-
tím  naslouchají  výkladu  paní Hany Kaufnerové  na  zámku 
v Lužanech. Cesta pokračovala  ještě do Klatov do pavilo-
nu skla PASK, na Klenovou u Janovic a na nově otevřený 
památník Baldov u Domažlic.

Mikroregion Přešticko vydal novou publikaci „Mikroregion 
Přešticko na starých pohlednicích“ autorů Ing. Jiřího Běla 
a Ludvíka Pouzy. Slavnostní křest proběhl dne 20. září 2016, 
kmotrou byla paní Drahomíra Valentová z Domu historie. 
Publikaci je možno zakoupit v Informačním centru v Přešti-
cích a v Domu historie Přešticka.

Příměstský tábor
„Jak se dělá film“

Předposlední srpnový týden 
se v Dobřanech a Přešticích 
uskutečnil historicky první 
příměstský tábor nazvaný Jak 
se dělá film pod hlavičkou 
zapsaného spolku JUNIOR-
FEST, který každoročně pořá-
dá mezinárodní filmový festi-
val pro děti a mládež. Tamní 
kulturní střediska připravila 
program a náplň pro téměř 
čtyři desítky dětí. V průběhu 
táborových dnů se děti měly 
možnost seznámit s procesem 
tvorby filmového díla, s histo-
rií filmového průmyslu a také 
nakouknout do opravdových 
televizních studií při návště-
vě České televize na Kavčích 
horách. Děti dostaly jedineč-
nou možnost připravovat své 
filmy pod odborným vede-
ním režiséra Pavla Jandourka 
a producenta Daniela Strejce, 

kteří dětem prozradili mnohé 
ze svých bohatých zkušenos-
tí. Výstupem z celého týdne 
jsou čtyři upoutávkové spoty 
na letošní ročník JUNIOR-
FESTu, které vznikly pod 
rukama dětí a z jejich čerstvě 
nabytých zkušeností. Videa je 
možné zhlédnout na youtube 
MFF JUNIORFEST a samo-
zřejmě budou s velkou radostí 
prezentovány i během festiva-
lu, který se letos uskuteční od 
11. do 17. listopadu 2016 opět 
v pěti městech Plzeňského kra-
je. Velké poděkování za nás 
i rodiče patří Martině Míško-
vé, Robertu Míškovi, Václavě 
Koukolíkové, Leoši Kastnero-
vi a celému kolektivu KKC za 
skvěle připravený příměstský 
tábor. Tak v příštím roce na 
viděnou.

Michal Šašek



Jak znám 
v ý k o n n o s t 
a pohotovost 
naší státní 
správy, tak 
odhaduji do-

končení této akce na druhou 
dekádu příštího desetiletí, ale 
velmi rád se v této záležitosti 
budu mýlit.

Zastupitelů se můžete 
ptát i Vy.  

Neváhejte a posílejte otázky.

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

nebo poštou na 
KKC Přeštice

Masarykovo nám. 311
334 01 Přeštice
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Otázku tentokrát položil čtenář PN:

Kdy si myslíte, že se městu uleví od tak přetížené dopravy a auta nemířící 
do Přeštic, začnou konečně jezdit po dlouho očekávaném obchvatu?

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

Kdy bude 
s i l n i č n í 
obchvat Přeš-
tic se přesně 
k dnešnímu 
dni neví, není 

stanoven žádný závazný ter-
mín a město o tom nerozho-
duje. Rozhoduje to Ředitelství 
silnic a dálnic.

Počítám, že se situace ve 
středu našeho města v oblasti 
parkování a provozu vozidel 
ještě zhorší. Starosta nás totiž 
informoval na nedávném jed-
nání zastupitelstva, že jejich 
vládnoucí osmičlenná koalice 
města chce do opravy bývalé 
restaurace Peklo na náměstí 
investovat 18-20 milionů Kč. 

Kdy bude 
obchvat ne-
vím a netrou-
fám si odhad-
nout. Město 
v minulosti 

poskytlo ŘSD veškerou sou-
činnost, která byla v jeho mož-
nostech. Vstřícnost při jedná-
ních byla oboustranná, projekt 
byl upravován podle potřeb 
města (sjezdy, prostor pro 
cyklostezky). Realizace stav-
by však závisí na příliš mnoha 
okolnostech. Mým osobním 
přáním je, abych se po dokon-
čeném obchvatu mohla alespoň 
jednou projet, než pro stařec-
kou nemohoucnost definitivně 
odevzdám řidičský průkaz.

Dobrý den 
vážení čtená-
ři, dovolím 
si tvrdit, že 
odpověď na 
tento dotaz 

bude nejen ode mne tak trochu 
věštbou z křišťálové koule. 
Nejčerstvější informace byly 
prezentovány na zastupitel-
stvech města panem starostou, 
stačí jen vyhledat. O vývoji 
situace okolo stavby obchva-
tu Vás k dnešnímu dni na této 
stránce poinformuje nejob-
jektivněji právě pan starosta. 
Díky novému požadavku EU 
na přezkum EIA (dopad stavby 
na životní prostředí) se zaháje-
ní prací odsouvá snad až na 
rok 2019 a to budeme jen tiše 
doufat...

Otázka měla 
spíše směřo-
vat na Ředi-
telství silnic 
a dálnic, 
v jehož kom-

petenci je projektová příprava 
a následně realizace obchvatu. 
Záleží na tom, zda Státní fond 
dopravní infrastruktury zařa-
dí výstavbu do investic a také 
na tom, zda budou výkupy 
pozemků probíhat bez průta-
hů. Můj osobní odhad je rok 
2021-22, kdy by auto nemířící 
přímo do Přeštic mohla jezdit 
po obchvatu.

Otevřeno prý bude už na přeš-
tickou pouť v květnu 2017.

Nedovedu si představit, co 
všechno tam za ty peníze bude, 
podrobnosti neznám. Ale jistě 
to bude „bomba“ pro lidi ze 
širokého okolí, ale i pro měst-
skou kasu.

O obchvatu 
města Přeštic 
se mluví více 
jak 37 let. 
P ř e d p o k l a -
dem k jeho 

realizaci je prodloužení dál-
ničního přivaděče z Vysoké do 
Přeštic. Ředitelství silnic a dál-
nic ještě nepožádalo o stavení 
povolení, nedokončilo výkup 
pozemků, nemá dopracova-
nou projektovou dokumentaci 
a nebylo vyhlášeno výběrové 
řízení na realizaci stavby. Ter-
mín zahájení stavby převaděče 
tedy nebude dříve než 2019. 
Pak teprve přijde na řadu 
obchvat. Zatím se ani neroz-
hodlo zda bude uznán posu-
dek posouzení vlivu stavby 
obchvatu na životní prostředí, 
nebo se bude muset vypraco-
vávat nový. Pak bude následo-
vat znovu vše co jsem uváděl 
u stavby převaděče. Odpověď 
na otázku je těžká, jsem opti-
mista možná za 10 let. Snad se 
toho také ještě dožiji...

V z h l e d e m 
k tomu, že 
v současné 
době ještě 
nejsou vy-
koupeny ne-

bo jiným způsobem vyřízeny 
pozemky v trase obchvatu, 
tak nedokážu termín zahájení 
prací odhadnout. Poslední avi-
zovaný termín zahájení prací 
v roce 2019 je podle mého 
názoru nereálný.

Nepoptával 
jsem aktuální 
i n f o r m a c e , 
jak pokra-
čuje přípra-
va výstavby 

silničního obchvatu Přeštic 
a zdali jeho investor ŘSD setr-
vává na termínu zprovoznění 
obchvatu v r. 2020.

Tato věc 
bohužel není 
otázkou toho, 
co si o tom 
kdo ze zastu-
pitelů myslí. 

Kdyby byla, jsem si napro-
sto jistý, že bychom si jako 
jeden muž (či žena) mysleli, 
že bude obchvat zítra hotov. 
Takto ale žel věci nefungují. 
Spíše se nám může stát, že si 
na tento projekt bude mys-
let nějaký vykuk, který jej 
bude obstruovat buď z čiré 
radosti, nebo pravděpodob-
něji s cílem vytřískat z něj 
peníze. Vzhledem k tomu, 
že i u nás jsme takové přípa-
dy malého i opravdu velkého 
rozsahu zaznamenali, mod-
leme se, aby nás prozřetel-
nost při přípravě a výstavbě 
obchvatu takových individuí 
ušetřila. Ohledně plánované-
ho začátku výstavby obchva-
tu se jistě některý z kolegů 
vyjádří, takže se odpovědi na 
položenou otázku s dovole-
ním zdržím.

Při prvních 
z m í n k á c h 
o obchvatu 
se po něm 
mělo již jez-
dit. Realita 

v našem státu je však jiná. 
Kdy se obchvat postaví nezá-
visí na našem rozhodnutí. 
V Přešticích se ale mluví 
podstatně déle o jiné věci 
– o bazénu. A to je záležitost, 
o které rozhodnou můžeme. 
Věřím, že bazén bude dříve 
než obchvat.

D o k o n č e -
ní obchvatu 
Přeštic lze 
o č e k á v a t 
až kolem 
roku 2022, 

a to v případě, že do té doby 
bude dokončena druhá etapa 
přivaděče od Plzně, na kte-
rý má obchvat navazovat. 
Komplikací může být znovu-
obnovení procesu posuzová-
ní vlivu na životní prostředí, 
výkup potřebných pozemků 
a v neposlední řadě zajištění 
financí ze strany ředitelství 
silnic a dálnic. Město Přešti-
ce je na tuto akci připraveno 
– v nově schváleném územ-
ním plánu jsou potřebné plo-
chy pro stavbu obchvatu již 
zohledněny, město může být 
nápomocno při případných 
jednáních s dosavadními 
vlastníky dotčených pozem-
ků. Takže nezbývá než dou-
fat, že odpovědní pracovníci 
ŘSD a stávající nebo i budou-
cí ministři dopravy podpoří 
financování pro město Přešti-
ce tolik potřebných investic.

Doufám, že 
to bude už 
brzo. Nebo by 
bylo na místě 
odpovědě t , 
že včera bylo 

pozdě. Myslím si, že tako-
vé odpovědi pravděpodobně 
zvědavost čtenáře, který dotaz 
redakci zaslal, neuspokojí. 
Nedivím se. Bohužel příliš to 
nedokáži upřesnit ani já, pře-

stože tento dotaz dostávám 
velmi často a nevynechám 
jedinou příležitost, abych moje 
povědomí o věci nezaktualizo-
val. Hlavním zdrojem je pro 
mne ředitel plzeňské oblas-
ti Ředitelství silnic a dálnic 
ČR pan Ing. Zdeněk Kuťák. 
Naposledy jsem s ním hovořil 
3.srpna., kdy opět potvrzoval, 
že bychom měli být svědky 
zahájení realizace na sklon-
ku roku 2019 nebo začátkem 
roku 2020. Souhlasím s vámi, 
že tento termín nezní nijak 
povzbudivě, ale příprava tak 
velké stavby, jakou je obchvat, 
je velmi náročná a kompli-
kovaná. Vše podle jeho slov 
probíhá víceméně podle plánu, 
i když musí překonávat všeli-
jaké překážky. Jednou z těch 
podstatných je nedávná změ-
na pravidel posuzování vlivu 
stavby na životní prostředí 
(EIA). Věřím ale, že ŘSD vše 
zvládne a nám v tomto směru 
bohužel nezbývá nic jiného, 
než držet palce.

Myslím, že 
včera již bylo 
pozdě...

Jana Tykvartová
Už aby to 

bylo! Obchvat 
Přeštic se řeší 
mnoho let. 
Zvyšující se 
p ře t í ženos t 

dopravy ve městě, a hlavně 
bezpečnost by měly být hna-
cím motorem pro brzkou rea-
lizaci stavby. Zhruba před půl 
rokem se čekalo, zda budou 
Ministerstvem životního pro-
středí uznány staré posudky, či 
se budou vypracovávat nové. 
Spolupráce s ŘSD na výku-
pech pozemků, či jejich výmě-
ně jistě povede k urychlení. 
Když to dobře půjde,myslím, 
že bychom nejdéle do pěti let 
mohli jezdit po novém.

Docela těž- 
ká otázka. Bo-
hužel nemám 
základní in-
formace, m. j. 

 stav výku-
pu pozemků, což má velký 
a významný vliv na vlast-
ní termín realizace. Podle 
mě dostupných informací 
není stavební povolení, což 
má souvislost s pozemky. 
V neposlední řadě nevím čas 

Anonymní příspěvky do Přeštických novin 
nelze otisknout!

plánovaného horizontu reali-
zace u ŘSD – investora. Začí-
nám se smiřovat s časem, že 
ne dříve jak v roce 2020 bude 
zahájeno. Ale jak rád bych 
se mýlil. Přeštice si obchvat 
zasluhují a každý, kdo je 
nucen zejména v pátek odpo-
ledne křížit hlavní silnici I/27 
a chce jít po přechodu mimo 
světla, zažije nejednu horkou 
chvíli. Převážná část dopravy 
je tranzitní, ta nemá v Přešti-
cích co dělat.

Otázka a odpověď z měsí-
ce září, v minulém čísle byla 
omylem otištěna chybná 
odpověď.
Jak hodnotíte plán za 

změnu parkování na 
náměstí v Přešticích?

Domnívám se, že změna se 
ukáže sama. Čas bude ten, 
kdo nám odpoví, zda bylo 
dobře rozhodnuto.
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Soutěž „Dobrovolní
hasiči roku 2016“

P o d p o ř t e 
prosím dob-
rovolné ha-
siče z Přeš-
tic v soutěži 
„Dobrovolní 
hasiči roku 

2016“. V této soutěži  se hod-
notí nejprofesionálněji prove-
dený nebo výjimečný zásah 
a naše jednotka se do soutěže 
přihlásila s náročným zásahem 
při rozsáhlém požáru výrob-
ní a skladové haly ILV s.r.o. 
v Příchovicích  dne 26. února 
2016. V prvním kole byla 

naše jednotka odbornou komi-
sí vybrána mezi 5 nejlepších 
v oblasti jihozápadních Čech 
a dále již rozhoduje veřejnost 
svým hlasováním. Podpořit nás 
můžete odesláním SMS zprá-
vy ve tvaru „HASICI JJZC3“ 
na telefonní číslo 900 77 06 
a také vyplněním hlasovacího 
formuláře na stránkách www.
adhr.cz Z každého čísla lze 
odeslat jen 1 SMS za cenu  
6 Kč a hlasovat můžete do  
15. října 2016. Děkujeme. 

Martin Felix
JSDHO Přeštice

Přeštické pivní slavnosti 3. září 2016
ve fotografiích

 inzerce
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Přeštice – konferenční sál (vchod z Jungmannovy ul.)
26. 10. 2016 v 17.00 hodin

přednáška

www.zivotvsouvislostech.cz

Proč navštívit Festival zdraví?
6 druhů cvičení – můžete si vybrat jaký se vám líbí a nakombinovat si dle sebe.

2 skvělé přednášky – Jídlo i nohy nedílná součást každodenního života!
Dárek v hodnotě vstupného pro prvních 20 platících! 

Těšíme se na Vás! Helena Böhmová a Klára Bohatová
www.hely.cz
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PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
Masarykovo nám. 311, 334 01  Přeštice, tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC Přeštice.
E-mail: miskova@prestice-mesto.cz
Litografie 6 X s.r.o. Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno Ministerstvem kultury MK ČR E 12330.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

Letní  biatlon má  svoje  vítěze. V  kategorii mladších  soutěžících:  1. Vít Němec,  2.  Tereza Gemerská,  3.  Zdeněk Beníšeka.  
V kategorii starších: 1. Daniel Kočka, 2. Jan Pergler, 3. Michal Pergler.

Přeštická přípravka doma nenašla přemožitele
V polovině září byl přeštický 

oddíl národní házené pořa-
datelem dalšího turnaje starší 
přípravky. Připraveno bylo 
zázemí na hřišti, ale nevlíd-
né počasí donutilo přesunout 
turnaj do tělocvičen  místní 
základní školy Josefa Hlávky. 
Turnaje se zúčastnilo 10 druž- 
stev, z toho tři domácí. 
Družstva byla rozdělena 
do dvou základních skupin 
a následně první tři celky 
z každé skupiny postoupi-
ly do finále. Družstva na  
4. a 5. místě hrála o konečné 
7. až 10. místo. Po napínavých 
bojích ve finálové skupině 
zůstalo vítězství v Přešticích, 
když družstvo „C“ neztratilo 
za celý turnaj ani jeden bod.  

Výsledky Přeštic C v základ-
ní skupině A: – Božkov 7:2, 
– Přeštice A 7:3, – Kyšice 9:6, 
– Nezvěstice 7:2.

Výsledky Přeštic B v základ-
ní skupině B: – Tymákov 4:5, 
– Ejpovice 3:7, – Rožmitál 
0:3, – Litohlavy 1:6. Výsled-
ky Přeštic A v základní skupi- 
ně A: – Božkov 0:6, – Kyšice 
4:6, – Nezvěstice 7:6, – Přeš-
tice C 3:7. Výsledky Přeštic C 
ve finálové skupině: – Tymá-

kov 6:4, – Ejpovice 5:4, – Lito-
hlavy 6:2. Výsledky Přeštic B 
ve skupině o 7. až 10. místo  – 
Přeštice A 5:6 a 8:7, – Nezvěs-
tice 7:3 a 3:5, výsledky Přeš- 
tic A ve skupině o 7. až 10. místo  
– Přeštice B 6:5 a 7:8, – Rožmi-
tál 2:4 a 0:4.   

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice C, 2. TJ Lito-

hlavy, 3. Sokol Ejpovice,  
4. Sokol Kyšice, 5. TJ Bož-
kov, 6. Sokol Tymákov, 7. TJ 
Spartak Rožmitál, 8. TJ Přešti- 
ce B, 9. TJ Přeštice A, 10. So-
kol Nezvěstice. 

Hodnocení akce trenérkou 
vítězů Lucií Kačírkovou: 
„Naše  družstvo  bylo  dnes 
jednoznačně  nejlepší.  Sice 
jsme se připravovali na nor-
mální  venkovní  hřiště,  ale 
všichni  prokázali  bojovnost 
i  v  neobvyklých  podmínkách 
tělocvičny.  Za  svůj  výkon  si 
zaslouží  obrovskou  pochva-
lu.  Věřím,  že  v  tomto  duchu 
budou  pokračovat  po  celou 
sezonu. Myslím si,  že  za pár 
let o těchto dětech ještě usly-
šíme.“ 

Důležitá slova dodal ředitel 
turnaje Stanislav Zadražil: 
„Bohužel  se  potvrdila  před-

pověď  o  špatném  sobotním 
počasí.  Tady  nám  velice 
vyšlo  vstříc  vedení  místní 
školy, když v pátek schválilo 
možnost využití obou tělocvi-
čen  při  nepříznivém  počasí. 
To  jsme  vzhledem  k  silnému 
dešti  rádi  využili,  jinak  by-

chom byli nuceni  turnaj zru-
šit. Takže na vítězství domá-
cího  družstva  má  tak  svůj 
podíl  i škola a zaslouží si za 
ochotu pomoci velké poděko-
vání.  Stejně  tak  všichni  čle-
nové  oddílu,  kteří  pomáhali 
při realizaci této akce.“ 

V Přešticích rostou mistryně republiky
Jednoho z největších úspěchů 

letošní sezóny mezi přeštic-
kými sportovci dosáhla mladá 
cyklistka Kristýna Burlová 
z COPRu. V kategorii starších 
žákyň se stala mistryní České 
republiky v časovce a na drá-
ze je dokonce dvojnásobnou 
republikovou mistryní.

Čtrnáctiletá Kristýna cho-
dí do 9. třídy Základní školy 
Josefa Hlávky a na kole závo-
dí od sedmi let. „Poprvé jela 
v Přešticích Giant ligu, skon-
čila  třetí  a  tím  se  aktivovala 
její cyklo-duše,“ směje se mat-
ka Ludmila Burlová. Dceru ale 
trénuje především otec Radek, 
a to nejméně dvakrát týdně 
na kole, k tomu běhá a plave. 
Kristýna je ovšem všestranné 
děvče, a když nesedí v sed-
le, tak si třeba maluje nebo 
se učí cizí jazyky. „Akorát 
ta matematika mě moc  nebe-
re,“ přiznává dlouhovlasá 
dívka, která nejčastěji počítá 
čas a výsledky při závodech. 
„Sportovní plány nemám, ale 
určitě  bych  se  ráda  dostala 
na nějaké mezinárodní silnič-
ní závody a třeba jednou i do 

profesionálního týmu,“ dodá-
vá přeštická naděje, která se 

po škole chystá studovat Spor-
tovní gymnázium v Plzni.

Přeštický silák
Akci  uspořádaly přeštic-

ké sportovní oddíly  vzpírání 
a silového trojboje při pří-
ležitosti 1. výročí otevření 
sportovního areálu KČT. Akce 
se pravděpodobně bude opa-
kovat i v následujících letech. 

Na prvním snímku zleva  
jsou všichni závodníci při 
vyhlášení výsledků. V popředí 
jsou první tři závodníci abso-
lutního  pořadí  všech pěti 
disciplín. Uprostřed vítěz Jan 
Gruszka, po jeho pravici je 
druhý Jan Makula a po jeho 
levici třetí David Klír. 

Na druhém obrázku je vítěz 
disciplíny mrtvý tah Jan Maku-
la, na třetím snímku je absolut-
ní vítěz Jan Gruszka zachyce-
ný při výkonu disciplíny dřep, 
kde obsadil druhé místo. 

Součástí závodů byla 
i vložená ukázka cvičení na 
nově vybudovaném cvičišti 
„workout“ –  Václav Frouz na 
čtvrtém snímku je zachycen při 
ukázce cvičení.  Na posledním 
snímku jsou zachyceni zájem-
ci z obecenstva při převracení 
350kilové pneumatiky.

Text Jan Beneš
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