
Máte zdra-
vé pacien-
ty?

Jak které 
(smích).  Sna-
žíme se, ale 

nedá se to bohužel o všech říct. 
Dohromady máme dva a půl 
tisíce pacientů.

Utíkají vám, nebo na-
opak přicházejí?

Spíše přibývají. Samozřej-
mě pacienti přirozeně stár-
nou a umírají, ale přicházejí 
noví. Snažíme se naplňovat 
ideály rodinné medicíny, 
takže mám radost, když 
od pediatrů přebíráme děti 
našich pacientů.
Jak jste se ocitl v Přeš-

ticích?

Dlouho jsem hledal nějakou 
praxi. Nechtěl jsem dělat prak-
tika ve velkém městě, kde je 
hodně ambulantních specia-
listů. Tady u nás s pacienty 
můžeme lépe pracovat, léčit 
je, víc chodí primárně k prak-
tickému lékaři. Na druhou 
stranu Přeštice mají výhodu, 
že základní nabídku ambulant-
ních specialistů mají, takže je 
to rozumný kompromis mezi 
městskou a vesnickou praxí.

Takže se cítíte jako ves-
nický lékař.

Řekl bych venkovský lékař. 
Něco takového jsem hledal, 
důležité bylo i to, abych mohl 
dojíždět z Ejpovic, respektive 
teď z Radobyčic. Když jsem 
pracoval pro farmaceutickou 
firmu, seznámil jsem se s dok-
torem Řezníčkem. Když jsem 
zjistil, že se chystá skončit, tak 
jsme se dohodli. Byl to dobře 

zavedený obvod se zajímavou 
strukturou pacientů, dobře 
opečovávaný, pan doktor byl 
velice šikovný.

Jaké léky jste prodával?
Antibiotika, léky na vysoký 

tlak, běžná léčiva.

Před velkým monitorem 
v malé kanceláři sedí „měšťák“ 
a sleduje město šestnácti ka-
merami. Na jednom záběru 
právě kráčí kolem večerky 
žena s nákupem. Stačí si při-
blížit obraz a vynoří se detail 
tváře. „Známé firmy poznáme 
třeba jen podle chůze, ani si 
to nemusíme zvětšovat,“ říká 
vedoucí strážník městské poli-
cie Pavel Hošťálek. Kamery ne-
jsou otočné, sledují stále stejné 
místo. Nejsou ani zakryté kvůli 
utajení, kdo má postřeh, může 
si jich všimnout.

Střídat záběry z kamer si 
může obsluha podle potřeby 
během sekundy. „Na žádné 

velké sledování ale nema-
jí strážníci čas a ani to není 
potřeba,“ říká Pavel Hošťá-
lek. „Nemá cenu sledovat 
město online. Stahujeme si 
záznamy z míst, kde se něco 
stane.“ Stažené záznamy se 
zálohují pro další vyšetřování 
a jako důkaz. Ostatní záběry 
se po sedmi dnech vymazáva-
jí. Policii budou sloužit třeba 
záznamy z neděle 21. ledna, 
kdy se hodinu po půlnoci 
v restauraci „Pakostav“ pobi-
lo několik desítek lidí včetně 
cizinců a místních. „I v noci 
lze rozeznat jednotlivé oso-
by,“ říká Hošťálek a připo-
míná, že záběry z kamer má 
online na své služebně v Přeš-
ticích i Policie České repub-
liky.

Nejvíc kamer sleduje náměstí, 
čtyři kamery jsou třeba před ško-
lou Na Jordáně a tři před školou 
v Poděbradově ulici. Ostatní 
hlídají křižovatky a také pohyb 
před restauracemi. V Zastávce, 
Žerovicích ani Skočicích není 
žádná kamera. O jejich nákupu 
rozhoduje Rada města. První 
byla instalovaná v Přešticích 
v roce 2012 a dohromady stá-
ly všechny 3,5 milionu korun 
z dotace z Plzeňského kraje 
a Ministerstva vnitra. „Město 
zaplatilo 750 tisíc korun,“ říká 
starosta Karel Naxera.

V tuto chvíli připadá jedna 
kamera zhruba na sto obyvatel 

Přeštic. Například nejhustější 
síť kamer na světě má Londýn, 
kde připadá jedno bystré oko 
na deset obyvatel! Ke kame-
rovým záznamům z Přeštic má 
přístup pouze policie a správ-
ci systému. „Kamery mají 
zároveň preventivní účinek, 
psychologicky odrazují od 

protiprávního jednání. Jsem 
jednoznačně přesvědčen, že 
je to velmi užitečný a úspěš-
ný projekt, který nám mohou 
ostatní obce závidět,“ říká 
starosta Naxera, podle kterého 
i díky tomu je městská policie 
v Přešticích úspěšná.

(red)
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Místo léků cibuli
s medem

S přeštickým lékařem a předsedou Sdružení praktických lékařů o osmi minutách na jednoho pacienta, o nescho-
penkách a simulantech a o podivném přeštickém počasí. 

HLÁŠENÍ
MÍSTOSTAROSTY

OBSAH NOVIN:

Ježíškova vnoučata
v PSP                       str. 5

Listování dějinami
Přeštic                       str. 7

Vánoční „turné“
Carminy             str. 10

Ve dne v noci

Zdraví, nemocní

Bystré oko nad městem
V Přešticích sleduje život obyvatel padesát šest kamer. Záznamy se uchovávají sedm dnů. Za uplynulých pět let pomohly městské 

policii odhalit 301 skutků. Město za kamery zaplatilo sedm set padesát tisíc korun.

Peníze z venku

Vážení čtenáři,
poslední dobou častěji slý-

cháme o potyčkách způso-
bených agenturními zaměst-
nanci zahraniční provenience. 
Tyto zprávy nás samozřejmě 
trápí a v každém konkrétním 
případě se o věc zajímáme. 
Pokud máme možnost zasáh-
nout, vždy to uděláme. Často 
máme zprávy, že problémy 
jsou s lidmi z ubytoven mimo 
náš katastr. Aktuálně podně-
cujeme kontroly příslušných 
orgánů, abychom se ujistili, 
že zde nemáme nějakou uby-
tovnu nelegálně. Zaslechli 
jsme dokonce fámy, že se tady 
někde má se souhlasem měs-
ta stavět nějaká (určitě obří) 
ubytovna. Mohu vás ujistit, že 
o ničem takovém tady nikdo 
nikdy neuvažoval a ani uvažo-
vat nebude. Nesvolíme k žád-
né výstavbě takového zařízení. 
Naopak. Jsme si vědomi tlaku 
poptávky po pracovní síle, 
zvyšujícího pravděpodobnost 
výskytu agenturních zaměst-
nanců ve městě a snažíme se 
přiblížit rovnováze mezi „uby-
tovací“ a „pracovní“ kapacitou 
města. Konkrétně jde o to, že 
je jednoznačně v zájmu města 
zvýšit počet nově budovaných 
bytových jednotek. Ať už ve 
formě rodinných nebo byto-
vých domů, a bez ohledu na to, 
kdo je stavebníkem. Čím více 
lidí zde bude normálně bydlet 
v rodinné formaci a budou zde 
mít (nebo alespoň moci mít) 
také práci, tím méně potíží 
s agenturními zaměstnanci. 
To je jednoduchá rovnice, byť 
víme, že to není zdaleka abso-
lutní lék na tyto potíže. Největ-
ší potenciál má v tomto smě-
ru budoucí obytná zóna K4 
(Severní předměstí), které se 
věnuje právě vznikající regu-
lační plán, ale je již popsána 
v Územním plánu Přeštice. 
Potenciál celé oblasti je přes 
2000 nových obyvatel. Když 
připočteme obytnou zónu Sva-
toplukova, dostaneme se téměř 
ke 3000. To by městu nejenže 
velmi pomohlo po příjmové 
stránce, ale také by to mělo 
slušný potenciál tlumit nega-
tivní efekty hladu pracovního 
trhu. Jedná se však o velký pro-
jekt s velmi vysokými náklady 
na vybudování infrastruktury 
(asi 150 mil.), což je pro jaké-
koli město obrovské sousto. 
Dotace za tímto účelem nejsou 
a solidní partner se hledá vel-
mi těžko. Naštěstí se velkých 
výzev nelekáme a pracujeme 
také na variantách, jak na těch-
to plochách začít co nejdříve 
stavět.

Děkuji za pozornost a přeji 
zdar!                  Marek Krivda

místostarosta města Přeštice

Přeštice nejsou Londýn

Tři králové přijeli letos do Přeštic poprvé s koňským spřežením. Vzbudili mimořádnou pozornost a tak se za vozem táhl hrozen dětí 
i dospělých. Kočár táhly kobyly Bára a Beruška, kočí v černém kabátě a se stylovým cylindrem je Pavel Bezděk z Lužan. Koledníci 
křižovali ulice v „domkách“, na snímku Karlova ulice, odkud průvod vyrazil a kde i končil. Podrobnosti o Tříkrálové sbírce uvnitř 
Přeštických novin.                                                                                                                                     Text (red), foto Milan Janoch 

Připravujeme: 
1. 3. 2018 od 19.00 hodin 
Koncert folkové skupiny 

POUTNÍCI 
Velký sál KKC 
Vstupné 140 Kč 

3. 3. 2018 od 19.00 hodin 
UROLOGIE

– hořká komedie ochotnického
spolku z Kolovče
Velký sál KKC
Vstupné 80 Kč 

23. 3. 2018 od 19.00 hodin 
Recitál 

muzikálové zpěvačky 
HANKY KŘÍŽKOVÉ 

Vstupné 200 Kč 
Předprodej www.kzprestice.cz

Český svaz chovatelů 
Základní organizace Přeštice

POZVÁNKA
na výroční členskou 

schůzi,
která se koná

v pátek 2. února 2018

v chovatelském areálu
v Pobřežní ulici

v Přešticích. 

Začátek ve 20.00 hodin. 

Srdečně zveme
všechny členy a hosty.



Pokračování ze str. 1
Předepisujete často lé-

ky?
Mám snahu předepisovat 

léky rozumně. Neděláme alter-
nativní medicínu, používáme 
farmaka, ale snažíme se o to 
dělat to účelně. Nepředepisuji 
ve velkém antibiotika, na to 
jsem pyšný. Z výkazů pojišťo-
ven vím, že naše ordinace je 
ve spotřebě antibiotik zhruba 
na čtvrtině českého průměru. 
Máme moderní diagnostiku 
CRP, takže víme, komu je dát 
a kde je to zbytečné.
Jak se léčíte vy, když 

nastydnete?
Mám to říct? (smích). Snažím 

se nenastydnout, pravidelně 
chodím do sauny, a také jsem 
promořený od pacientů. Na 
kašel si dělám cibuli s medem, 
to doporučuji pacientům. Je to 
lepší než chemické preparáty.
Jaký je rozdíl mezi ven-

kovským a městským 
pacientem? 

Venkovský se liší tím, že 
tolik nehledá návody na inter-
netu a víc doktorovi věří. Já 
se snažím vysvětlovat.  Občas 
přijde pacient s jasnou předsta-
vou, co by se mělo dít a není 
to reálné. To pak pacient není 
spokojen. To je ale otázka 
nějaké komunikace.
Máte mezi pacienty 

hodně simulantů?
Jistě se najdou tací, kte-

ří účelově informují o svých 
potížích. Za ta léta je poznám, 
i když ne pokaždé. Ale stejně 
s tím nemůžu nic dělat.
Víte, že je to simulant, 

a stejně ho uznáte za 
nemocného?

Doktor by měl primárně své-
mu pacientovi věřit, dokud se 
nepřesvědčí o opaku. Nejde to 
snadno vyřešit větou: „Pane, 
co to tady na mě zkoušíte, vy 
jste simulant.“ Ale simulantů 
ubývá. 
Už jste někdy někoho 

vyhnal?
To ano. Zkoušejí to mladí, 

nebo lidé chtějí zpětně nescho-
penku. Někde se opili, pak při-
jdou s tím, že je bolelo břicho. 
Takové věci nekryjeme. Nevy-
stavím neschopenku někomu, 
když vím, že není nemocný, to 
se nestane. Spíše je to v rovi-
ně, že už by člověk mohl jít do 
práce a snaží se to natahovat.

Některé statistiky uvádě-
jí, že lékař má na pacienta 
průměrně osm minut.

To je ještě optimistický údaj.  
Náš pacient ale nepřichází 
jednou. Výhoda praktického 
lékaře je, že zná své pacienty. 
Vím, jak se chovají, pohybují, 
a když člověk vejde do dveří, 
hned vidím, že s ním něco je.
Proč jsou čekárny stá-

le plné pacientů? Léka-
řů máme v přepočtu 
na pacienty víc než 
v západních zemích. 

Česká republika je na třetím 
místě v Evropě v počtu lékařů.  
Fígl je asi v tom, že v Česku 
přijde člověk k lékaři dva-
náctkrát za rok. V Rakousku 
se pacient objeví v ordinaci 
šestkrát za rok a ve Švédsku 
jde k doktorovi dokonce jen 
třikrát. Přitom Švédi se těší 
lepšímu zdraví.  
Co je příčinou?
U nás se chodí k doktorům 

s banalitami. Dostanete tep-

lotu, škrábe vás v krku, máte 
kašel. To je nejčastěji viró-
za, kterou obvykle do tří dnů 
vyležíte. U nás se jde hned 
k lékaři, protože potřebujeme 
neschopenku.
Švédi neschopenku ne-

potřebují?
Zavolají doktorovi a domlu-

ví se, co dál. Když nemocný 
ulehne, zavolá zaměstnavateli 
a dostane tři dny na vymaro-
dění. Pak už k doktorovi ne-
jde. Neschopenka v Česku je 
problém. Zvrtnete si na fot-

bale kotník a jdete na chirur-
gii. Tam vás ošetří, dají sádru 
nebo ortézu, ovšem nedají 
vám neschopenku. Pro tu vás 
pošlou k nám, tedy dalšímu 
lékaři. 
Nemůžou psát nescho-

penku?
Můžou, ale nechtějí. Ze 

zákona ji má napsat první dok-
tor, který vás vidí a konstatu-
je, že nejste schopný práce. 
Jenže oni předtím padesát let 
neschopenky nepsali, je s tím 
moc úřadování, a tak pošlou 
člověka k nám. On se dopaj-
dá, sedne do čekárny, kde už 
čekají pozvaní pacienti. To 
samé, když jde na kontrolu. 
Vrátí se ke mně, abych pro-
dloužil neschopenku. Já bych 
ho měl znovu vyšetřit a pořád 
dokola.
Proč nechce chirurg 

vydat neschopenku?
Nic ho nemotivuje, tak se mu 

nechce. Nejde jen o chirurgy, 
to dělá většina ambulantních 
specialistů. Jednak mi to přijde 
jako neúcta ke kolegovi lékaři, 
ze kterého si dělají sekretářku, 
a také je to neúcta k paciento-
vi, kterého nutí někam pořád 
běhat a něco zařizovat.

Vloni jste se stal před-
sedou Sdružení praktic-
kých lékařů. Chcete to 
změnit?

Ano, protože takových věcí 
je sto, které mě rozčilují. Dru-
hý důvod je administrativa, 
pojistky, vyplňování papírů 
pro policii, pro zaměstnava-
tele. Tady v Česku je spousta 
činností, které by doktor dělat 
neměl.
Máte pocit, že jste 

úředník?
Za patnáct let, co dělám 

praktika, se naše administra-
tiva ztrojnásobila. Děláme 
posudky na řidičáky a zbro-
jáky, nebo pracovně lékařské 

prohlídky se dělaly u prakti-
ka vždycky, ale papírování je 
násobně více. Když jde dítě 
se školou na plavání, musí 
přinést papír od doktora, že 
může plavat. Jede se skautem 
a musí mít posudek, že může. 
Nakonec se stane, že pojedete 
s rodinou na Sněžku a budete 
si muset od doktora přinést 
potvrzení, že děti na ten kopec 
můžou vylézt.
Kdy budete vydávat 

elektronické recepty?
Začneme hned, jakmile nám 

přidělí přístupové kódy. Já 
jsem žádal na začátku prosince 
a zatím nic.
Co se změní pro paci-

enty?
Skoro nic. Dostane recept, 

kde místo mého razítka 
a podpisu bude kód. V lékár-
ně recept načtou a vydají 
léky jako dříve. Asi to ale 
bude trvat déle než papírový 
recept.
Proč?
Protože to neběhá, jak má. 

Připojuje se čím dál více lidí 
a prodleva se prodlužuje třeba 
i o několik minut. Možná to 
vypadá banálně, ale když se 
vrátím k těm osmi minutám 
na pacienta, tak si připočtěte 
minutu navíc. Denně mám tře-
ba čtyřicet pacientů, to je čty-
řicet minut.

Prý jste měl v plánu 
celou ordinaci přesu-
nout jinam?

To mám pořád v plánu, ale 
ještě jsem nenašel odpovída-
jící prostor za rozumné peníze 
v blízkosti stávající ordina-
ce. Nebyl by problém přenést 
ordinaci na periferii města, 
měli jsme nějaké nabídky 
u Penny Marketu. To je ale 
daleko od lékárny a také řada 
lidí dojíždí hromadnou dopra-
vou z vesnic.  
Takže?
Hrozně rád bych to udě-

lal, protože praxe se rozrůs-
tá a funguje dobře. V novém 
prostoru bychom byli schopni 
nabídnout víc služeb ve vět-
ší kvalitě. Chtěl bych mít víc 
místa na sesternu, lepší pod-
mínky pro pacienty, nějakou 
recepci. Pořád hledám.
Co dělá vaše Sdružení 

praktických lékařů?
Jsme profesní organizace, 

která hájí zájmy praktických 
lékařů. Máme asi čtyři a půl 
tisíce členů, skoro všichni 
praktičtí lékaři jsou našimi čle-
ny. Podotýkám dobrovolně.
Vaše funkce předsedy 

je placená?
To ne. Mám ale nějakou 

refundaci ušlého času, takže 
úplně zadarmo to nedělám. 
Kdybych ten strávený čas 
věnoval medicíně, tak si vydě-
lám více. 
Co prosazujete?
Snažíme se přiblížit zemím, 

které mají historicky podob-
ný zdravotní systém jako je 
Rakousko, Německo. Do 
února 1948 to bylo v podsta-
tě stejné. Chceme posílit roli 
praktického lékaře. Nás trápí, 
že nemáme možnost předepi-
sovat celou řadu léků. Existují 
omezení, které kromě Sloven-
ska jinde v Evropě nemají.
Například které?
Začíná to mastičkami s kor-

tikoidy na banální kožní pro-
blémy, některé pilulky na 
zhoršený psychický stav nebo 
léky na cukrovku. V Němec-
ku nic takového neexistuje. 
Chceme, aby byl doktor lépe 
placený za péči o chronické 
pacienty, které neposílá zby-
tečně ke specialistům. Je to 
výhodné pro pacienta i pro 
systém. Populace stárne, 
chronických pacientů bude 
přibývat.
Kdo z politiků, se který-

mi mluvíte, vám připadá 
důvěryhodný?

Nechci to moc rozebírat, 
ale z nového ministra (Adam 
Vojtěch – pozn. red.) mám cel-
kem dobrý pocit. Dokud mě 
nezklame, nemám důvod mu 
nevěřit.
A Babiš?
No comment.
Často vystupujete v te-

levizi, baví vás to?
Baví, dokud mám pocit, že to 

dává nějaký smysl, že to k ně-
čemu je.
Hodláte v Přešticích vy- 

držet? 
Od té doby, co jsem tu, se 

každý rok říká, že odcházím. 
Vždycky s tím někdo přijde 
a já se královsky bavím. Mám 
v plánu v Přešticích zůstat.

Dokončení na str. 3 
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Chtěl jsem být venkovský lékař Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
PROSINEC 2017 
Tel. 725 726 549

Plné čekárny 

Ujetí bez zaplacení 
z ČS ECCO v Přešti-
cích – vozidlo vyhledá-
no pomocí kamerového 
systému

Dne 8. 12. 2017 kolem 12.30 
hodin došlo k ujetí vozidla 
škoda od stojanu na ČS ECCO 
v Přešticích bez zaplacení. 
Pomocí městského kamero-
vého systému bylo zjištěno, 
že vozidlo přijelo do Přeštic 
od Plzně a projelo celé měs-
to. Zastavilo se až v ulici Sv. 
Čecha, kde došlo osádkou 
vozidla k odmontování původ-
ní registrační značky z jejich 
vozu a namontování jiné, kte-
rou odcizili ze zde zaparkova-
ného vozidla peugeot. Násled-
ně podezřelí navštívili čerpací 
stanici s namontovanou odci-
zenou RZ a po natankování 
ujeli bez zaplacení. Věc si 
převzala Policie ČR k dalšímu 
opatření.
Pomocí MKDS zjištěn 

muž, který způsobil pře-
kážku v silničním provo-
zu na Tř. 1. máje

Dne 9. 12. 2017 po 4.00 hod. 
bylo zjištěno, že v Přešticích 
u prodejny Kebab došlo k roz-
házení přenosného dopravního 
značení po vozovce Tř. 1. máje, 
které bylo původně umístě-
né v travnatém pásu vedle 
vozovky. Vzhledem k tomu, 
že přenosné dopravní značení 
tvořilo překážku v silničním 
provozu na silnici I/27, umís-
tili strážníci přenosné doprav-
ní značení zpět na původní 
místo na travnatý pás. Pomocí 
MKDS bylo zjištěno, že ke 
skutku došlo ve 3.47 hod., kdy 
muž nejdříve skopl přenosnou 
dopravní značku „Směrová 
tabule pro vyznačení objížď-
ky“, a poté vhodil dopravní 
značku „Návěst před slepou 
pozemní komunikací“ včetně 
podstavce do středu jízdního 
pruhu vozovky Tř. 1. máje 
ve směru na Plzeň. Strážníky 
byl ustanoven třiačtyřicetiletý 
výtržník ze Zálesí, který pod 
vlivem alkoholu ničí městský 
i soukromý majetek opako-
vaně a městskou policií byl 
v minulosti předán Policii ČR 
pro podezření z trestných činů 
i na správní orgán pro spácha-
né přestupky. Téhož dne bylo 
v 5.22 hod. přijato oznámení 
od řidičky, kdy se na výjez-
du z obce Přeštice v prostoru 
u stavebnin na Nepomuc-
ké ul.  pohyboval uprostřed 
vozovky neosvětlený chodec 
– muž, který stavěl projíždějící 
vozidla a chtěl se vnutit řidič-
ce do vozidla. Jelikož hrozilo 
nebezpečí, že neosvětlené-
ho muže pohybujícího se ve 
vozovce může srazit jedoucí 
vozidlo, vyjela hlídka na mís-

to. Tento byl nalezen u kyno-
logického klubu opět ve 
vozovce, kde stavěl projíždě-
jící vozidla. Jednalo se opět 
o tohoto podnapilého výteč-
níčka. Přestupky byly předány 
na správní orgán k vyřízení 
a muž byl z komunikace vyká-
zán.
Slovní rozepře mezi 

nájemci domu na Masa-
rykově náměstí

Dne 10. 12. 2017 kolem 
22.00 hod. byla na žádost PČR 
vyslána hlídka MP do bytové-
ho domu na Masarykově nám. 
v Přešticích, kde mělo dojít 
k rozepři mezi nájemníky. Na 
místě bylo strážníky zjištěno, 
že došlo mezi nájemníky ke 
slovnímu napadání ohledně 
zvýšeného hluku vycházejí-
cího z jednoho z bytů. Věc 
na místě uklidněna a předána 
PČR.
Napadení ženy na uby-

tovně Hlávkova v Přešti-
cích

Dne 20. 12. 2017 po 20. hod. 
přijala hlídka MP oznámení, 
že na ubytovně v Hlávkově 
ulici dochází ze strany pod-
napilého muže ke slovnímu 
napadání ubytovaných osob. 
Po příjezdu na místo se k hlíd-
ce přihlásila žena, která byla 
napadena svým partnerem. 
U čtyřiatřicetiletého muže 
z Plzně byla provedena decho-
vá zkouška s výsledkem 1,898 
prom. alkoholu v dechu a věc 
předána na místě hlídce PČR 
k dalšímu opatření.
Umístění muže, který 

napadal jinou osobu 
a znevažoval strážníky 
i policisty při zákroku, 
na záchytnou stanici

Dne 24. 12. 2017 ve 22.14 
hodin při hlídkové činnosti 
zaslechla hlídka MP v uli-
ci Hlávkova u přechodu pro 
chodce hlasitý křik. Před 
domem na chodníku spatřila 
skupinu osob, kdy dvě ženy 
držely muže, který vyhrožo-
val jinému muži a chtěl jej 
fyzicky napadnout. Tento 
muž při prováděném zákro-
ku slovně napadal i strážní-
ky, proto byl předveden na 
Policii ČR za použití donu-
covacích prostředků. Zde 
též slovně napadl i policisty 
a pokoušel se ničit zařízení 
stanice. Jednalo se o čtyřia-
třicetiletého muže z Pracha-
tic, zdržujícího se v okrese 
Plzeň-jih. Jelikož muž byl ve 
stavu, kdy pod vlivem alkoho-
lu nekontroloval své chování, 
byl po zjištění totožnosti pře-
vezen na záchytnou stanici do 
Plzně. Provedenou dechovou 
zkouškou bylo naměřeno 2,76 
promile alkoholu v dechu 
a věc byla oznámena na 
správní orgán pro podezření 
z přestupků proti občanskému 
soužití a veřejnému pořádku.
Pomocí MKDS zjiště-

ny důkazní prostřed-
ky a ztotožněny osoby, 
které spáchaly na území 
města trestný čin

V měsíci prosinci 2017 byly 
pomocí MKDS zjištěny osoby 
podezřelé z trestného činu:

1. Třiačtyřicetiletý muž 
z Otěšic, který opakovaně 
napadal bývalou manželku.

           Pokračování na str. 4

Potvrzení na všechno

Starosti předsedy…



Dne 16. prosince uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Petr a Jiřina Brumlovi

Dne 28. prosince uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Antonín a Věra Brabcovi.

Dne 22. prosince uplynulo 50 let ode 
dne, kdy si v Přešticích dali manželský slib 
manželé

Zdeněk a Anna 
Česákovi. 

Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašich sňat-
ků Vám, vážení manželé Brumlovi, Česákovi a Brabcovi, pře-
jeme do dalších společných let především pevné zdraví, ať je 
Váš vztah stále naplněn přátelstvím a láskou a hodně krásných 
společně prožitých chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších.

Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

               matrika  MěÚ Přeštice

P. Karel Plavec jubilantem
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Všem oslavencům přeje-
me hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

VÝROČÍ
(leden)

82 let 
Bohuslav PRIMAS

81 let 
Libuše KOCANDOVÁ

83 let 
Marie STANÍKOVÁ

(Skočice)

Marie DUCHKOVÁ

Marie PLATLOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Jarmila KVĚTOŇOVÁ

86 let 
Marie MERTLOVÁ

87 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Josef BOUŘIL
pan Josef ŠNEBERGER 

(Skočice)

2. polovina prosince
a 1. polovina ledna

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní

Jaroslava KRIEGEROVÁ 
paní Eva SVOBODOVÁ

ÚMRTÍ (prosinec)

Václav KVĚTOŇ
Hannelore HANZLÍKOVÁ 
Josef KALČÍK
Jaroslava PEXOVÁ
Marie MALÁ
Jaroslav BRUNÁT
Jana KOLENOVÁ
Václav PŘIBÁŇ
Erik SAZAMA
Blažena BOUŘILOVÁ
Josef PĚCHOUČEK
Oldřich BROŽ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1943) 
(1937)
(1930)
(1949)
(1946)
(1935)
(1924)
(1947) – Skočice
(1982)
(1935)
(1937)
(1943)

ZLATÉ SVATBY
Dva lidé, kteří toto životní jubileum slaví, jsou důkazem 

toho, že přes všechny problémy, těžkosti a rychlost dnešní 
doby je v lidských silách prožít krásná společná léta.

Tato výročí jsou o to významnější s ohledem na skutečnost, 
že zlaté svatby se v dnešní době dočkává stále méně manžel-
ských párů, a to nejen kvůli vysokému počtu rozvodů, ale 
i vyššímu věku, ve kterém dnes lidé vstupují do manželství.

Dobrý zaměstnavatel 
nenabízí jen odpovídající plat
Ekonomický růst v naší zemi s sebou nese i zvýše-

nou poptávku po kvalitních zaměstnancích. Nejinak 
je tomu v kanceláři pojišťovny Kooperativa, která se 
nachází v Přešticích na Masarykově náměstí č. 143. 
Více než 25 let působení pojišťovny na českém trhu 
dává této společnosti punc jistého a důvěryhodné-
ho zaměstnavatele. Na služby kanceláře v Přešticích 
jsme se zeptali Mgr. Martiny Kurfirstové.

Jak dlouho působí 
Kooperativa v Přešticích 
a jaké konkrétní služby 
je možné u vás vyřídit?

Pojišťovna Kooperativa je 
univerzální pojišťovnou, což 
znamená, že se věnuje pojiš-
tění rizik pro občany i podni-
katele v oblasti majetkového 
i životního pojištění. V Přeš-
ticích má pobočku více než 
dvacet let.
Co Kooperativa jako 

zaměstnavatel nabízí?
Jako jedna z mála pojišťoven 

nabízí obchodníkům zaměstna-
necký poměr s pevnou měsíční 
částkou, která je navyšována 
o obchodní provize podle výko-

nu obchodníka. Nabízí však 
i řadu dalších výhod jako je pří-
spěvek na stravování formou 
stravenek, pět týdnů dovolené, 
příspěvky na pojištění a mno-
ho dalšího. A my v Přešticích 
nabízíme fajn kolektiv a kama-
rádské vztahy.
Koho byste mezi sebou 

rádi přivítali?
Hlavně pozitivně naladěné 

kolegy se zájmem o potřeby 
klientů. Rádi bychom posílili 
tým přepážkových pracovní-
ků ještě o dva lidi a také hle-
dáme šikovného obchodníka, 
kterému bychom svěřili část 
stávajících klientů, o které by 
se staral.

 KLIENTSKÝ PORADCE/
   KLIENTSKÁ PORADKYNĚ
–  práce na přepážce v Přešticích

 SPRÁVCE KMENE/
   SPRÁVKYNĚ KMENE
–  obchodník

Kontakt: Mgr. Martina Kurfirstová
mkurfirstova@koop.cz, tel. 774 99 99 74

Kooperativa Přeštice hledá kolegy na pozice:

Významné životní jubileum 
oslavil počátkem roku katolic-
ký duchovní správce přeštické 
farnosti 

P. Karel Plavec.
Narodil se 22. ledna 1958 

v Praze. Na kněze byl vysvěcen 
Františkem kardinálem Tomáš-
kem v červnu 1985 v katedrále 
sv. Mikuláše v Českých Budě-
jovicích. Krátce byl kaplanem 
v Českém Krumlově, pak více 

než tři roky v Táboře. Od prosince 1988 do konce září 1990 sloužil 
jako farář v Červené Řečici u Pelhřimova. Dne 1. října 1990 byl 
jmenován duchovním správcem farností Přeštice, Dnešice, Horši-
ce, Kbel a Měčín. V současnosti je P. Plavec farářem a okrskovým 
vikářem vikariátu Plzeň-jih. V devadesátých letech se významně 
podílel na opravě a dostavbě věží přeštického chrámu, v dohledné 
době chrám čeká nová náročná rekonstrukce.

P. Plavec se krom povinností duchovního věnuje i akademické 
dráze. Licenciát teologie získal na Katolické teologické fakultě 
UK v Praze (1990-1994), licenciát kanonického práva na Katolic-
ké univerzitě Jana Pavla II. v polském Lublinu (1998-2000) a vel-
ký doktorát z teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP 
v Olomouci (2001-2003). Od roku 1996 přednášel Karel Plavec 
na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích, od roku 2004 
na KTF UK v Praze. Od roku 1994 je P. Plavec soudcem Inter-
diecézního církevního soudu České provincie. Významně se podí-
lel na diecézním procesu svatořečení blahoslaveného Hroznaty, 
zahájeném v roce 2004, a to jako promotor víry.

Našemu jubilantovi přejeme v osobním životě i v kněžské služ-
bě hodně sil a plnost Boží lásky.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 96. narozeninám

96. narozeniny oslavil

pan

Jan KALINA (Skočice)

U příležitosti 700. výročí 
první písemné zmínky o hradu 
Skála připadajícího na letošní 
rok (1318-2018) byla k mís-
tu tohoto unikátního hradní-
ho komplexu poprvé vydána 
turistická vizitka (č. CZ-4417). 
Vizitku je možno zakoupit 

v obchodu paní Libuše Živné 
„Zdravá výživa Aromia“, Na 
Růžku 276, Přeštice.

Vizitku hradu Skála lze 
zakoupit i v Turistickém infor-
mačním centru a v Domě his-
torie Přešticka.

JUDr. Daniel Baloun

Turistická vizitka hradu Skála

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

Dokončení ze str. 1 a 2
Možná je to tím, že tu 

máte často mladé lékaře.
Tyhle fámy tu byly už v době, 

kdy jsem žádného lékaře neměl. 
Naše ordinace je akreditované 
pracoviště, máme licenci na 
vzdělávání absolventů medicí-
ny. Fungujeme jako zásobár-
na doktorů pro region, proto 
potřebujeme větší prostor.
Jste z Jeseníků, z hor. 

Nevadí vám ta „placka“ 
kolem Plzně? 

Ani ne. Není to úplná placka 
jako Haná, kde jsem studoval 
medicínu. Ale jedna věc mě 

deptá, a to je to počasí nepoča-
sí. Na horách je vždycky nějak, 
buď hezky, nebo ošklivě, buď 
je vichřice, nebo sněží. Buď je 
venku léto, nebo zima. Tady se 
ráno podívám z okna a nepo-
znám, jestli je půlka března 
nebo půlka října. Je to nějaké 
pořád stejné. Kvůli tomu se 
jezdím nadýchat do Brd nebo 
na Šumavu. Manželka má rodi-
nu v Beskydech, takže aspoň 
jednou za měsíc tam jezdíme 
na chalupu. Tím si to nepočasí 
v Přešticích nějak kompenzuju.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu  

Chtěl jsem být venkovský...



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 4

únor 2018
 3. 2. 2018 
Karneval na téma
Mickey a Minnie
Mateřská škola Gagarinova 
Přeštice a KKC Přeštice pořá-
dají karneval na téma Mickey 
a Minnie.
Program zajišťuje agentura:
PIPI A BAMBULA SHOW.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 
dospělí 60 Kč, děti 20 Kč

 6. 2. 2018 
Taneční kurz
pro dospělé
Další lekce 13. 2. 2018 a 20. 2. 
2018, miniples 27. 2. 2018.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Kurzovné: 800 Kč/osobu

 8. 2. 2018 
Krátce z historie Židů
na Přešticku
Mikroregion Přešticko ve 
spolupráci s Domem historie 
Přešticka vás srdečně zvou na 
besedu „Krátce z historie Židů 
na Přešticku s PhDr. Alenou  
Vlčkovou“, která se koná ve 
čtvrtek 8. února 2018 v 17.00 
hodin v malém sále KKC Přeš-
tice. Představena bude nová 
publikace „Židovská historie 
obcí Mikroregionu Přešticko“ 
a život Židů v našich obcích. 
Věříme, že vás paní Vlčková 
okouzlí svojí odbornou zna-
lostí a životním elánem stejně 
jako nás. 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma

 10. 2. 2018 
Reprezentační ples
města
Moderuje: Adéla Gondíková
Program: Kouzelnická show 
Pavla Dolejšky, pánská taneč-
ní skupina Rasputin, půlnoč-
ní překvapení – vystoupení 
muzikálové zpěvačky Radky 
Fišarové, fotokoutek, bohatá 
tombola.
Vstup jen ve společenském 
oděvu.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 350 Kč
(v ceně je rautové pohoštění)

 11. 2. 2018 
Skauti bez lilie
Skauting vychovává k odpo-
vědnosti za svět kolem sebe 
i uvnitř člověka. Vše prostu-
pují tři principy. Povinnost 
k sobě, povinnost k druhým, 
povinnost k Bohu. Skauti nesli-
bují věrnost žádné straně. Jsou 
vázáni skautským desaterem 
a slibem. Dodnes není v komu-
nistických (Čína, Vietnam) či 
postkomunistických (Rusko) 
oficiálně povolen. Není tedy 
divu, že český skauting, pro-
vázaný s dějinami země, byl 
ve své více než stoleté histo-
rii (první tábor pod vedením 
A. B. Svojsíka v létě r. 1912) 
třikrát zakázán. Nejdříve nacis-
tickou, poté dvakrát rudou 
totalitou. Pozoruhodný a cen-
ný dokument Skauti bez lilie se 
soustředí na léta „husákovské-
ho“ dvacetiletí po třetím záka-
zu v roce 1970. Nakolik bylo 
možné vést skautský oddíl bez 
symbolů, bez kroje, v soustav-
ném utajování? To jsou někte-
ré z otázek, které tvůrci kladli 
pamětníkům tehdejších časů.

Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: zdarma

 15. 2. 2018 
Dobrodružství 
hastrmana Tatrmana
– školní představení 
Divadelní společnost Julie 
Jurištové. 
Hastrman Tatrman bydlí 
v rybníčku na kraji lesa. Tam 
ho mají všichni rádi, nejvíce 
však víla Malvína. Jemu to ale 
nestačí. Chtěl by se stát vod-
nickým králem a bydlet v ryb-
níku Svět. Vydá se tedy na 
cestu, která se změní v jedno 
velké dobrodružství.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 15. 2. 2018 
Emoji ve filmu
– filmová projekce
Promítání pro školní družiny 
i pro veřejnost. 
Emoji ve filmu vás vůbec 
poprvé zavedou do tajného 
světa uvnitř vašeho mobilu. 
V aplikaci pro textové zprá-
vy se ukrývá Textopolis, buj-
ná metropole, ve které žijí 
vaši oblíbení Emoji v nadě-
ji, že se jednou dostanou do 
zprávy. Každý z Emoji má 
jen jeden výraz, až na smaj-
líka jménem Gene, který má 
výraz vícevýznamový. To je 
ovšem problém, a tak se Gene 
rozhodne stát „normálním.“ 
Pomocnou ruku mu nabídne 
Hi-5 a nechvalně proslulá hac-
kerka Jailbreak. 
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 40 Kč

 17. 2. 2018 
Masopust 2018
od 9.00 hodin – zabijačkové 
hody – Řeznictví Dobřany, 
s.r.o., od 10.00 hodin – boha-
tý kulturní program – Hájenka 
z Hájů, Agnes Rock, Akustik 
Cover Band.
Masopustní průvod – sraz ve 
13.30 hodin u Domu historie 
Přešticka.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 23. 2. 2018 
Politická situace
na Přešticku v letech
1945-1948
Přednáška PhDr. Jakuba Šlou-
fa. Národní archiv a ÚSTR.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC
Vstup: zdarma
 24. 2. 2018 
Michalovi mazlíčci
Dětské představení Michala 
Nesvadby.
Čas konání: 10.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC 
Vstupné: 195 Kč
 24. 2. 2018 
Věčně tvá nevěrná
– filmová projekce
Josef a Miluška jsou manželé 
snad celou věčnost. Josef svou 
ženu sice miluje, ale má také 
slabost pro krásné ženy. A tak se 
občas s některou spřátelí o něco 
víc. Miluška jako bývalá tělo-
cvikářka svého manžela i jejich 
dospívající dceru neúnavně zahr-
nuje neutuchající péčí a terorem 
zdravého životního stylu.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 120 Kč

Počet občanů k 1. 1. 2018
Stručný přehled vývoje od roku 2013:
1. 1. 2013 – 6607
(Přeštice 5883, Skočice 397, Žerovice 222, Zastávka 105)
1. 1. 2014 – 6594
(Přeštice 5855, Skočice 404, Žerovice 226, Zastávka 109)
1. 1. 2015 – 6617
(Přeštice 5875, Skočice 401, Žerovice 232, Zastávka 109)
1. 1. 2016 – 6628
(Přeštice 5873, Skočice 408, Žerovice 237, Zastávka 110)
1. 1. 2017 – 6620
(Přeštice 5863, Skočice 403, Žerovice 240, Zastávka 114)
1. 1. 2018 – 6614
(Přeštice 5866, Skočice 394, Žerovice 237, Zastávka 117)

Dokončení ze str. 2
Naposledy ji fyzicky napadl 

dne 14. 12. 2017 ve večer-
ních hodinách v ul. Hlávkova 
v Přešticích a vyhodil ji z vo-
zidla na autobusové zastávce. 
Muž je podezřelý ze spáchání 
trestného činu „Ublížení na 
zdraví“.

2. Třiatřicetiletý muž z Hor-
šic, který dne 15. 12. 2017 

v odpoledních hodinách v uli-
ci Rybova a na Masarykově 
náměstí v Přešticích fyzic-
ky napadl tři muže. Jednoho 
napadal opakovaně, druhému 
poškodil vozidlo a třetímu se 
podařilo utéci. Muž je pode-
zřelý ze spáchání trestného 
činu „Výtržnictví“.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů...

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni
v záchytné stanici
v Přešticích,
ulice V Háječku.

Pes, kříženec vlčáka, černé 
barvy s bílou náprsenkou, stáří 
3 roky.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 2 let.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří do 1 roku.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy s hnědým pálením,  
stáří 2 roky.

Přetrvávající pobřežní 
svinčíky

Expresivní výraz v názvu 
neodvisí od užitečného zvířete, 
nýbrž od vytrvalosti některých 
‚vypatlanců‘, pro něž je břeh 
Úhlavy úložištěm všeho nepo-
třebného. Ať už z řad motori-
zovaných rybářů pojíždějících 
libovolně údolní nivou nebo 
chatařů a zahrádkářů v podje-
zí. Donedávna přežívala nadě-
je, že letité bordeliště na obou 
březích mezi dvěma přeštic-
kými brody zmizí v rámci 
projektu protipovodňových 
opatření v propadlišti dějin. 
Tam však bohužel skončil pro-
jekt, o čemž podrobně někdy 
jindy. Město proto požádalo 
správce toku (Povodí Vltavy 
s. p., závod Berounka Plzeň), 
s nímž výborně spolupracuje, 
aby tento zanedbaný úsek pro-
kácel a pročistil v rámci běžné 
údržby, samozřejmě s maxi-
mální pomocí radnice. Reali-
zace započne letos a bude roz-

dělena do etap podle přístupu 
uživatelů pobřežních pozemků. 
Blbovzdorně přeloženo: Kdo 
si (konečně!) neuklidí ze bře-
hu vše, co tam nepatří, žádné 
sankce se nedočká, oplétaček 
však ano. Bude zajímavé sle-
dovat, jakou reakci tato infor-
mace vyvolá. Moje opakované 
kritické příspěvky na dané 
téma, v nichž nehodlám ustat, 
totiž pravidelně podněcují 
pozoruhodné odezvy. Kromě 
nepublikovatelných nadávek 
a pohrůžek třeba anonym ředi-
teli závodu, jak za mrzký groš 
či hlt likviduji břehové poros-
ty nejen Úhlavy, ale celého 
povodí Vltavy a snad i úmoří 
Severního moře. Pokud budou 
následovat další projevy stejné 
odborné a morální úrovně, rád 
se s čtenáři podělím a budu 
adresný.

Stanislav Duchek
poříčný

Přijďte si společně zazpívat!
Zván je každý, kdo rád zpí-

vá. Můžete se těšit na lidové 
písně z různých koutů světa, 
jednoduché vícehlasé a capel-
lové skladby, body percussion 
a společné hudební improviza-
ce. Vstup zdarma. (Předpoklá-
dá se, že si objednáte čaj.) 

Rezervace přes FB Mandala 
Club nebo SMS na tel. čísle 
604 916 990 (max. 20 osob).

Kdy, kde?
5. a 19. 2. 2018 od 17.30 do 
19.00 hodin, Mandala Club 
a Tea Bar, Přeštice, Rybova 
291. Pořádá Naděžda Hošťálková.

OZNÁMENÍ O TERMÍNECH POUTÍ 

Přeštice – 20. 5. (mše sv. v 8.30 hod.)

Skočice – 27. 5. 
Žerovice – 1. 7.

(na obou místech poutní mše svaté v 15.00 hod.)

3. 2. SO: OKOLO BĚLČE
– 12 km
10. 2. SO: KLENČÍ POD 
ČERCHOVEM „Dům pří-
rody v Klenčí“ – 10 km

17. 2. SO: CHLUMČANY 
– STOD – 15 km
24. 2. SO: Z KLATOV DO 
NEZNAŠOV – 25 km.

Změna programu vyhrazena!

Prosinec roku 2017 byl pro 
Pečovatelskou službu Přeštice 
plný zábavy, společenských 
událostí, splněných přání, 
radosti a dětských úsměvů.

Prostřednictvím projektu 
Ježíškova vnoučata, který 
propojuje dárce z celé repub-
liky se seniory, a do které-
ho se aktivně zapojila i PSP, 
byli obdarováni naši klienti 
Pečovatelské služby a zažili 
velmi emotivní chvilky, kte-
ré nás všechny pohladily na 
srdci (v předvánočním čase). 
Klienti se osobně setkávali 
s dárci a pracovnice PSP byly 
vždy u toho. Z dárečků to 
byly například elektro výrob-
ky, pomůcky k usnadnění 
mobility, výtvarné pomůcky, 
wellness zážitky i vybavení 
domácnosti. Pokud se dárce 
nemohl dostavit k osobnímu 
setkání, nejčastěji z důvodu 
velké vzdálenosti, poslal dárek 
poštou s přiloženým vzkazem 
obsahujícím vřelá slova.

Jedním z nejkrásnějších zážit-
ků bylo splněné přání naší 
klientky v podobě vystoupení 
skupiny Atlas pod vedením 
pana Čepického. Koncert se 
uskutečnil ve společenské míst-
nosti PSP. Obdarovaná klientka 
se chtěla o zážitek podělit, a tak 
pozvala všechny klienty pečo-
vatelské služby. V obecenstvu 
nezůstala jediná židle prázd-
ná, dorazili i klienti a senioři 
žijící mimo Přeštice a bývalí 
zaměstnanci pečovatelské služ-
by. Přípravu jsme nepodcenili, 
a od rána, ve volných chvílích, 
připravovali sladké a slané 
občerstvení pro kapelu a klien-
ty. Hned od prvního bouchnutí 
do bubnů byla úžasná atmo-
sféra, celé obecenstvo zpívalo, 
došlo dokonce i na „tleskací“ 
rozcvičku. Díky vtipům pana 
Čepického byl slyšet smích 

bavících se diváků i přes okna 
„koncertní místnosti“. O pře-
stávce se podávalo občerstvení 
a nápoje. Největší úspěch měla 
nádivka paní Bradové, tímto jí 
moc děkujeme.

Toto přání plnila mladá dáma 
žijící ve Francii a klientka 
prohlásila, že to byl nejlepší 
zážitek v jejím životě. P. S. 
Připravuje promítání prezen-
tace na velkém plátně s fotka-
mi a videi jako vzpomínku na 
nezapomenutelné dvě hodiny 
s kapelou.

Ježíškova vnoučata u nás 
v PS pokračují i v novém roce 
2018. Ještě nám chybí splnit 
přání klienta z Mečkova, kte-
rého skupina mladých lidí vez-
me na návštěvu a prohlídku 
pivovaru U Přeška, ochutnáv-
ku místní kuchyně a piv, jen co 
se klient uzdraví.

Nejen Ježíškova vnoučata 
nám dělala radost, ale také 
návštěva malých zlatíček 
z přeštických školek a z první-
ho stupně základní školy. Děti 
nás potěšily písněmi s vánoční 
tématikou a navnadily nás na 
vánoční atmosféru. Děkujeme 
paním učitelkám za trpělivou 
práci s jejich žáky.

Pečovatelská služba připra-
vuje na jarní měsíce další krás-
né akce a bude touto cestou 
informovat přeštické čtenáře.

Vedoucí PSP
Bc. Hana Vacíková, DiS.

Ježíškova vnoučata v PSP

Další fotografie naleznete na straně 10.
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady:
http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/

Hotel a Café Volf 
Vás srdečně zve na

 Nedělní malované odpoledne

Akce se koná  za podpory Hotelu a Café Volf.
Vstup volný.

Počet míst omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu 608 962 963.

Namalujte si svoje valentýnské přání či jarní pohlednici. 
 Odpolednem Vás provede výtvarnice Jarka Papežová. 

Akce je vhodná pro děti i dospělé.
Těšíme se na Vás v neděli 11. 2. 2018 ve 14.00 hodin v salonku kavárny.

Tradiční Tříkrálové
koledování

V průběhu prvních čtrnác-
ti dnů nového roku jsme již 
po osmnácté vídali v ulicích 
města a okolních vesnic typic-
ké zlaté korunky a bílé pláště 
tříkrálových koledníků. Letos 
jsme je mohli potkat i v krás-
ném koňském povoze. Ledno-
vé mírné počasí koledě přálo, 
do ulic vyrazilo 103 dětí a 28 
vedoucích skupin. Koledníci 
přinášeli do domovů po roce 
radost z opětovného setkání, 
zazpívali oblíbenou koledu, 
popřáli vše dobré do nové-
ho roku a nezapomněli také 
požehnat navštívené domác-
nosti nápisem K+M+B 2018 
provedeným posvěcenou kří-
dou. Děti si často odnášely 
bohatou koledu, sladkosti, 
ovoce, cukroví. Štědrost dár-
ců byla mimořádná, celkem 
dobrovolníci vykoledovali 
173 411 Kč, z toho v Přešticích 
84 378 Kč, ve Skočicích 9689 
korun, v Žerovicích 5106 Kč, 
v Lužanech 11 197 Kč, v Pří-
chovicích 12 889 Kč, v Řen-
čích 11 292 Kč, ve Vodokr-
tech 4957 Kč, v Libákovicích 
8300 Kč, v Oseku 3620 Kč, 
v Hájích 4937 Kč, v Roupově 
6216 Kč a v Nezdicích 10 830 
korun. Díky těmto darům pak 
můžeme financovat pomoc 
lidem s postižením, sociálně 

slabým (letos zejména mamin-
kám s dětmi z azylového 
Domu sv. Zdislavy pro matky 
s dětmi v tísni v Klatovech), 
obětem živelných katastrof, 
lidem na okraji společnos-
ti, starým a těžce nemocným 
a mnoha dalším jakkoliv strá-
dajícím – jak u nás doma, tak 
v zahraničí. Více o záměrech 
využití letošního výnosu sbír-
ky naleznete v loňském pro-
sincovém vydání Přeštických 
novin.

Pokud Vás koledníci letos 
nenavštívili a chtěli byste 
přesto na Tříkrálovou sbír-
ku přispět, můžete tak učinit 
zasláním dárcovské SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA 30 na 
číslo 87 777 nebo zaslat pří-
spěvek na účet sbírky vedený 
u České spořitelny pod číslem 
66008822/0800, VS 777.

Děkujeme všem dárcům, 
koledujícím dětem a vedoucím 
skupin – našim dobrovolníkům 
– za jejich čas a nasazení, dále 
ochotným úředníkům a všem 
našim dalším pomocníkům 
a přátelům.

Do nového roku přejeme 
hodně zdraví a vše dobré.

Za Farní charitu Přeštice
Marie Sedláčková
koordinátorka TS

na Přešticku

PODĚKOVÁNÍ

V bytě mi unikal plyn. Požádala jsem firmu 
GASTOP a pan Štěpán okamžitě závadu odstranil 
a já mu moc a moc děkuji.

Tykvartová, Lužany 88

Sbor Canto Colore
Při Středisku volného času 

Slunečnice Přeštice vznikl v říj-
nu 2017 nový smíšený pěvecký 
sbor CANTO COLORE (Barev-
ný zpěv). Jsou to přátelé, kteří 
většinou začínali v pěveckém 
sboru Hlásek při ZUŠ v Přešti-
cích. Sbor má zatím devět členů 

a jeho repertoárem jsou lidové 
písně, koledy, duchovní zpěvy, 
v budoucnu i moderní skladby 
včetně pop music. Sbor vystou-
pil již třikrát.

Mnoho úspěchů, již teď jste 
dobří!

Ing. Jiří Běl

Dům historie Přešticka 7. ledna 2018.

Znaky měst a obcí Přešticka
Popis symbolů začínám 

popisem pečetě, znaku a vlaj-
ky Přeštic. Nejstarší pečeť je 
z roku 1529. Známo je sedm 
městských pečetí a čtyři razít-
ka. Mimo dvou výjimek je na 
všech je městský znak. Nej-
starší pečeť, která se bohužel 
ztratila, měla průměr 47 mm. 
Stále platí nabídka odměny 
tomu, kdo ji nalezne. Je zná-
má podoba, podle které byla 
zhotovena kopie. Přesný popis 
všech pečetí je uveden v prá-
ci dr. Jana Pelanta – Znaky 
a pečetě západočeských měst 
a městeček, str. 202 a 203. 
V roce 2018 jsou uloženy 
pečetě z let 1529, 1552, 1802, 
1902 a 1920 v kazetě na měst-
ském úřadu.

Znak získaly Přeštice od krá-
le Ferdinanda I. před rokem 
1529. Je pravděpodobné, že 
jej na panovníkovi vyprosili 

spolumajitelé Přeštic Jindřich 
Švihovský z Rýzmberka a jeho 
synovec Jan Půta, kteří udě-
lili Přeštickým městská práva 
v letech 1519 a 1524. Přeštic-
ký znak tvoří stříbrný štít, pol-
cený zlatým prutem a v jeho 
obou polích je černá orlice se 
zlatou korunou i zbrojí a čer-
veným vyplazeným jazykem, 
obě orlice hledí proti sobě.

Prapor měly Přeštice již před 
rokem 1938 a po roce 1945. 
Současná podoba byla schvá-
lena Zastupitelstvem města 
Přeštice 15. 9. 2016. Tvoří pět 
souvislých pruhů, černý, bílý, 
žlutý, bílý a černý, v poměru 
2:5:1:5:2. V bílých pruzích ke 
žlutému pruhu přivrácená čer-
ná korunovaná orlice ve žlu-
tém zbroji. Poměr šířky k délce 
listu je 2:3. Dekret o praporu 
převzali představitelé Přeštic 
od předsedy Poslanecké sně-
movny pana Jana Hamáčka  
31. května 2017.

Ing. Jiří Běl

Film Skauti bez lilie
Osudy českého skautingu – to 

jsou české dějiny „v malém“. 
Skauti byli nežádoucí pro 
nacisty i komunisty, třikrát se 
ocitli „mimo zákon“, a vždy 
museli volit strategii přeži-
tí. Nebyla jednotná, oddíly 
a jejich členové se rozhodovali 
sami za sebe. Ve filmu Skau-
ti bez lilie se v rozhovorech 
s pamětníky soustředíme na 
obnovu Junáka v roce 1968, 
na nucené sloučení s komu-
nistickým Pionýrem, na život 
v „husákovském“ dvacetiletí. 
Co je pro skauting důležité? 

Nakolik bylo možné vést 
skautský oddíl bez symbolů, 
bez kroje, v soustavném uta-
jování? Mohly být uchovány 
skautské myšlenky v pionýr-
ském oddílu? To jsou někte-
ré z otázek, které jsme kladli 
pamětníkům.
Námět filmu: Viktor Portel
a Miloš Říha – Šípek
Scénář: Adam Drda
Hudba: Matěj Kroupa
Režie: Viktor Portel
Délka filmu: 52 minut
Film vyrobil Skautský institut 
& Post Bellum.

Foto Stanislav Morávek



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 6

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

V neděli 7. ledna jsme se ve 
Slunečnici sešly s paní lektor-
kou Vladimírou Písařovou- 
-Živnou, abychom strávily 
klidné a tvořením naplněné 
nedělní odpoledne při šití fil-

cových broží. Tvořit k nám 
přišla děvčata školou povinná, 
maminky i babičky. Nejprve 
jsme své představy nakres-
lily na papír a přemýšlely 
nad postupem vlastní tvorby. 
Paní lektorka byla všem vždy 
ochotně nápomocna radou 
a tak mohla vzniknout oprav-
du povedená originální díla. 
Ta jsme si, ještě před odcho-
dem domů, navzájem prohléd-
ly. Další tvořivá dílna nás čeká 
již v neděli 11. února od 13.00 
hod., takže pokud váháte, tak 
ne příliš dlouho, a přihlaste se. 
Tentokrát budeme drátkovat 
šperky – náhrdelníky, náušni-
ce a přívěsky.

S novým kalendářním rokem 
začaly „Výtvarné kurzy pro 
dospělé“ s panem malířem 
Kaslem z Dolní Lukavice. 
Každý čtvrtek odpoledne se ve 
Slunečnici schází skupina žen, 
které se, pod vedením pana 
Kasla, učí kreslit a zdokonalují 

se ve svých výtvarných doved-
nostech. Přichází do kurzů za 
vlastním rozvojem a soustře-
děním se na papír před sebou 
a uhel, rudku či suchý pastel, 
v ruce.

Do nového roku jsme vstou-
pili s dalším vylepšením pod-
mínek v učebnách. V největší 
klubovně mohou děti využívat 
lehčí a skladnější židle. Nové 
židle jsou  i v počítačové učeb-
ně, jejíž vybavení také volá po 
inovaci. Zatím se nám podaři-
lo pořídit dva nové počítače, 
protože ty staré už dosloužily 
a práce na nich již nebyla 
zábavou, ale spíše přemlou-
váním strojů, aby fungovaly 
a nevypínaly se.

V lednu pěvecký sbor Canto 
Colore ze Slunečnice zpíval na 
Tříkrálovém setkání v Domě 
historie Přešticka. Sbor Canto 
Colore přijal pozvání ke zpěvu 
na vernisáži výstavy „Česká 
armáda“ v sobotu 27. ledna 
2018.

Hledáme do našeho týmu 
lektory na vedení kroužků pro 
děti i dospělé, lektory na vede-
ní víkendových akcí (tvoření, 
malování...) a spolupracovní-
ky na zajišťování víkendových 
akcí a letních táborů. Studen-
tům středních i vysokých peda-
gogických škol můžeme vydat 
potvrzení o absolvování praxe.

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
připravuje

Pro děti školou povinné jsme 
na měsíc únor připravili „Kar-
nevalové pololetky“ – pátek 
2. února.

V neděli 11. února 2018 nás 
od 13.00 do večerních hodin 
čeká další z nedělních tvoři-
vých dílen s paní Vladimírou 
Písařovou-Živnou. Tentokrát 
si budeme hrát s drátky a korál-
ky: „Drátkování šperků – náhr-
delníků, náušnic, přívěsků“. 
Zájemci se mohou hlásit na 
tel. 379 304 910, na e-mailu: 
svc.prestice@seznam.cz

Maximální počet účastníků 
je deset. Cena 200 Kč.

„Himalájské vrcholy“ je téma 
jarního příměstského tábora 
19.-23. 2. 2018. Vydáme se 
dobývat vrcholy Himalájí spo-
lečně s dalšími horolezci a Šer-
py. Cestou se možná potkáme 
i se Šerpou Tenzingem a novo-
zélandským horolezcem sirem 
Edmundem Hillarym. Po cestě 
nás doprovodí třepotání barev-
ných praporků a jemné zvuky 
tibetských misek. Tábor je 
určen přednostně dětem školou 
povinným. Cena včetně jídla 

(svačiny, oběd), pití a horo-
lezeckého výletu je 1400 Kč, 
pro děti, které navštěvují ve 
šk. roce 2017/2018 některý 
z kroužků v SVČ Slunečnice 
Přeštice, je cena 1200 Kč.

Od února 2018 bude dle 
zájmu otevřen pro děti 
z 1. a 2. stupně ZŠ kroužek 
„První pomoci“, který pove-
de zkušená lektorka. Děti se 
naučí základům poskytování 
první pomoci, obvazování, 
ale také se připravují na sou-
těže pořádané Českým červe-
ným křížem. Bližší informace 
v SVČ Slunečnice.

Na léto připravujeme poby-
tový tábor v rekreačním stře-
disku Svatý Štěpán u Mýta 
a příměstské tábory různého 
zaměření. Na našich webo-
vých stránkách průběžně zve-
řejňujeme informace k naší 
činnosti, včetně táborové: 
www.ddmprestice.cz, sledujte 
FB profil: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o., 
volejte na tel. č. 379 304 910, 
pište na e-mail:
svc.prestice@seznam.cz

Studenti VU3V promovali
v Praze

Studenti z konzultačního střediska Přeštice a Nezdice v úterý 
16. ledna 2018 slavnostně promovali v aule České zemědělské 
univerzity v Praze. Zakončili tak tříletý cyklus studia Svět kolem 
nás.

Z rukou děkana ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, PhD., 
převzal desky i pan Josef Šobr. Všem z celého srdce blahopřeji!

Tento významný den zpříjemnila ještě velice zajímavá návštěva 
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy s prohlídkou Život 
v letovisku aneb Jak se jezdilo do Roztok na letní byt.

Letní semestr 2018 startuje začátkem
února... Přidejte se k nám!☺
KS PŘEŠTICE – v malém 
sále Kulturního a komunitního 
centra v Přešticích – 1. patro
1. přednáška:
2. února 2018 (pátek) od 10.00 
do 12.00 hodin.
Téma:
České dějiny a jejich souvis-
losti II.
KS NEZDICE – v kanceláři 
MAS Aktivios, z. s. – Nezdice 
46 – 1. patro.
1. přednáška:
12. února 2018 (pondělí) od 
9.30 do 11.30 hodin.
Téma:
České dějiny a jejich souvis-
losti II. 
– genius evropského baroka
Cena za semestr: 500 Kč
A jak bude výuka probíhat?
Časová náročnost:
1 semestr obsahuje 6 přednášek.

Systém výuky je založen 
na přednáškách natočených 
vysokoškolskými lektory. 
Společně v kolektivu budeme 
sledovat přednášku přenosem 
z internetu na plátno. Po kaž-
dé přednášce se předpokládá 
společná diskuze v návaznosti 
na přednášené téma. Dále je 
možné nejasnosti a doplňující 
otázky směřovat na lektora, 
kurzy zahrnují i cvičné a zku-
šební testy a možnost exkurze 
– vše podobně jako při pre-
zenční výuce.
Kdo se může přihlásit ke 
studiu?

Osoba důchodového věku 
(osoba, která dosáhla věku, 
ve kterém má nárok na pobí-
rání starobního důchodu) nebo 
invalidní důchodci.

Kontakt pro bližší informace a přihlášky:
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažerka, místní 

akční skupina MAS Aktivios, z. s. Tel. 721 759 772.
www.mas-aktivios.cz/VU3V, e-mail: info@mas-aktivios.cz

Místní poplatky na rok 2018
Upozorňujeme občany, že místní poplatek za svoz 

komunálního odpadu je splatný do 28. 2. 2018 
a místní poplatek ze psů do 30. 4. 2018.

Nezapomeňte a uhraďte místní poplatky včas. Děkujeme.
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Únor 1948 v Přešticích
Únorový státní převrat roku 

1948 byl vyvrcholením dlouho-
dobějších konfliktů mezi Komu-
nistickou stranou Českosloven-
ska (KSČ) a demokratickými 
stranami, které byly jejími pová-
lečnými spojenci v rámci Národ-
ní fronty. V Přešticích byla spo-
lupráce obou politických proudů 
značně konfliktní již od parla-
mentních voleb v květnu 1946. 
KSČ získala ve volbách v přeš-
tickém okrese celkem 49,26 % 
hlasů, v samotném obvodu města 
39,43 % hlasů. V povolebních 
vyjednáváních proto disponova-
la v okresním národním výboru 
(ONV) celou polovinou mandátů 
a nárokovala si pozici předsedy. 
Všechny ostatní politické strany 
však utvořily protikomunistický 
blok a zvolily předsedou soci-
álnědemokratického kandidá-
ta ředitele okresní nemocenské 
pojišťovny Františka Klimenta. 
Post předsedy místního národní-
ho výboru (MNV) v Přešticích 
získal recipročně národní socia-
lista ředitel chlapecké měšťanské 
školy Tomáš Pašek. Toto vítěz-
ství přeštického protikomunistic-
kého bloku bylo však revidováno 
v únoru 1948 v důsledku celo-
státní vládní krize.

Vládní krize se v regionu proje-
vila vznikem komunisty řízených 
jednotek Lidových milicí v úřadě 
ONV v Přešticích a ve Strojní 
traktorové stanici v Přešticích.

Dne 24. února 1948 v půl desáté 
dopoledne byl pak ve městě usta-
ven okresní akční výbor Národní 
fronty (OAV NF) jakožto v práv-
ním řádu nezakotvený revoluční 
orgán, jenž v pojetí KSČ repre-
zentoval vůli „lidu“. Skládal se 
převážně z komunistů a jim loa-
jálních příslušníků „levých“ frak-
cí uvnitř ostatních politických 
stran.

Téhož dne 24. února okresní 
odborová rada ovládaná komu-
nisty zajistila ve městě nerušený 
průběh celostátní manifestační 
stávky na podporu požadavků 
KSČ.

Nově ustavený okresní akč-
ní výbor ihned 24. února 1948 
zahájil personální čistku v nej-
důležitějších správních úřadech. 
Odvolal z funkce předsedu ONV 
Františka Klimenta pod zámin-
kou, že „rozšiřoval nepravdivé 
zprávy o SSSR a zlehčoval naše 
přátelství k SSSR.“ Údajně se 
též měl stavět za majitele zám-
ku v Dolní Lukavici JUDr. Fer-
dinanda Veverku, obviněného 
z nečestného jednání za okupa-
ce. Na Klimentovo místo byl  
27. února 1948 jmenován komu-

nista Karel Frous. Zároveň bylo 
odvoláno dalších šest nekomu-
nistických členů ONV. Změny 
ve složení byly formálně schvá-
leny až v zasedání pléna ONV 
26. března 1948.

Dne 29. února 1948 OAV NF 
rozhodl také o „očistě“ MNV, 
která byla posléze provedena na 
zasedání rady MNV 1. března 
1948 a pléna MNV 8. března 1948. 
Z MNV odešli dva nekomunistič-
tí členové rady a tři další členové 
pléna. Oficiální důvod odvolání 
spočíval v tom, že postižení údaj-
ně „poškozovali lidově demokra-
tický systém.“ Místo odvolaných 
osob byl ONV i MNV rozšířen 
o zástupce zájmových organizací 
vesměs ovládaných komunisty. 
Jen o týden později, 15. března 
1948, byl z rozhodnutí OAV NF 
ze všech funkcí odstraněn rovněž 
předseda MNV Tomáš Pašek. 
OAV NF tento krok formálně 
zdůvodňoval tím, že Tomáš Pa-
šek „odmítl povolení pro užití 
městské sirény při manifestační 
stávce (24. února 1948) a v době 
vládní krize sňal z vlastní inicia-
tivy obrazy generalissima Stalina 
ve sborovně a ředitelně měšťan-
ské školy chlapecké v Přešti-
cích.“ Novou předsedkyní MNV 
byla aklamací „zvolena“ Barbora 
Volopichová.

K personálním změnám došlo 
též v dalších úřadech a institu-

cích. Byla znemožněna činnost 
některých advokátních kance-
láří (JUDr. Miloslav Čermák  
a JUDr. František Šetek). Byli 
propuštěni tři zaměstnanci úřadu 
ONV (zejména lidovec JUDr. Jan 
Kadlec). Hromadná čistka byla 
provedena především mezi vedou-
cími úředníky finančních ústavů 
(například ředitel Okresní nemo-
censké pojišťovny v Přešticích 
František Kliment a ředitel Okres-
ní záložny hospodářské v Přešti-
cích Karel Ettler). Druhou výrazně 
postiženou skupinou byli učitelé 
a ředitelé škol, poúnorová „očis-
ta“ jich v okrese zasáhla celkem 
jedenáct. Penzionován byl mimo 
jiné ředitel měšťanské chlapecké 
školy v Přešticích, bývalý před-
seda MNV Tomáš Pašek, protože 
„u příležitosti výročí úmrtí presi-
denta Osvoboditele T. G. Masa-
ryka užíval slov o teroru a násilí 
jedné politické strany“ a „zdráhal 
se vyvěsit k výročí třicetiletého 
trvání Rudé armády státní vlajku.“ 
Rozvázán byl také pracovní poměr 
s okresním velitelem Sboru národ-
ní bezpečnosti štábním kapitánem 
Karlem Zachem. Ve 104 místních 
akčních výborech Národní fronty 
v okrese bylo podniknuto nejméně 
140 zásahů proti odpůrcům nastu-
pujícího režimu.

Usnesením OAV NF z 2. břez-
na 1948 byly zapečetěny okresní 
sekretariáty všech nekomunistic-
kých stran. Přičemž budova sekre-
tariátu Československé strany 

lidové byla zabrána pro potřeby 
sekretariátu OAV NF. V neko-
munistických stranách byly utvo-
řeny akční výbory, které provedly 
výměnu jejich vedení. Národně 
socialistickou stranu se touto ces-
tou podařilo zcela rozbít a mno-
zí její dřívější funkcionáři začali 
veřejně projevovat svou podporu 
KSČ. Proces ovládnutí nekomu-
nistických stran byl završen v červ-
nu 1948, kdy došlo k vynucenému 
„sloučení“ sociální demokracie 
s KSČ. Fakticky však do KSČ byla 
přijata jen asi čtvrtina prověřených 
sociálních demokratů. Paralelně 
s destrukcí nekomunistických stran 
probíhal (mnohdy násilný) nábor 
nových členů do KSČ, do června 
1948 tak bylo v okrese evidováno 
8285 komunistů.

Akční výbory také okamžitě 
zasáhly do majetkových poměrů 
v Přešticích. Za jejich asistence 
byly do počátku dubna zavedeny 
národní správy do 26 soukromých 
podniků. K těm nejvýznamněj-
ším patřily Spořitelna města Přeš-
tic, Strojní cihelna v Přešticích, 
Velkostatek Dolní Lukavice, 
Velkostatek Lužany, Hospo-
dářské družstvo, stavební firmy  
Ing. František Brabec, Josef a Fran-
tišek Siegel, velkoobchod textilem 
Marie Kovaříková, velkoobchod 
železem František Hodl, velkoob-
chod vínem Bořivoj Brček a mlýn 
Jaromíra Caise. Tím byly z velké 
části již připraveny podmínky pro 
provedení druhé vlny znárodnění 
a pro novou pozemkovou reformu.

Rada ONV dokončila též kon-
fiskace některých majetků po-
dle dekretu prezidenta republiky 
č. 12/1945 Sb., které byly dříve 
právně či politicky neprůchozí 
(například majetky rodiny Poduš-
kovy a rodiny Veverkovy).

Během několika málo týdnů na 
přelomu února a března 1948 tak 
v Přešticích (podobně jako v celo-
státním měřítku) došlo k nelegální 
změně složení demokraticky zvo-
lených samosprávných orgánů, 
k čistce ve všech významných 
veřejných a státních institucích, 
k destrukci organizačních struktur 
politické opozice i k likvidaci její 
majetkové základny.

Volby 1946

Čistky na MNV Přeštice

Čistky na ONV Přeštice

Předvečer převratu

Další čistky

Zásah proti 
nekomunistickým stranám Konfiskace

Výsledky převratu



ŠTÍR
Ajajaj… Přestaň- 
te ihned žár-
lit, podezírat 

a vyslýchat váš protějšek. To, 
že vás stále ubezpečuje, že 
nikoho kromě vás nemá, je 
pravda. Pokud se ale nezačnete 
chovat „normálně“, je tu vel-
ká šance, že ho do cizí náruče 
opravdu doženete. A to chce-
te? Spíš vy se zamyslete, proč 
máte takový strach, že někoho 
mají. Začněte pracovat sami na 
sobě, tam je totiž ten opravdo-
vý problém. Žárlivci jsou totiž 
velmi nesebevědomí lidé. 

PANNA
Je možné, že 
se už nějakou 
dobu cítíte una-
vení, tak nějak 

bez důvodu. V únoru upravte 
svou životosprávu. Pokud jste 
typičtí masožrouti, určitě se 
donuťte ke konzumaci většího 
množství zeleniny a ovoce, 
pokud máte rádi pivečko či 
něco ostřejšího, bylo by fajn, 
kdybyste nasadili tzv. „suchý 
únor“. Očistě pomůže i zvýše-
ný příjem tekutin – čistá voda, 
pokud vám nevadí bylinkové 
čaje, tak tím lépe. 

RAK
Raci mají únor 
zalitý láskou. 
Nezadaní mají 

velkou šanci konečně potkat tu 
pravou či toho pravého, zada-
ní můžou mít pocit, že se ve 
svých vztazích vrátili zpět do 
doby bezstarostného randění, 
do doby s růžovými brýlemi. 
Zkrátka ke zrozencům v tom-
to znamení přijde zamilované 
jaro o kousek dřív…

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin 

nelze otisknout!
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Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ ÚNOR

BERAN
Pozor na zbrk-
lost a unáhle-
né rozhodnutí. 
Nehrozí vám 

žádné velké životní tragédie, 
ale spíše můžete přecenit své 
síly a slíbit něco, co nebudete 
moci, ať už z časových nebo 
osobních důvodů, splnit. Takže 
dřív, než komukoli nabídnete 
pomoc, opravdu se zamyslete, 
zda to reálně zvládnete. Ušet-
říte si tím nepříjemné vysvět-
lování, proč nedržíte slovo.

BÝK
Pro Býky je 
únor ve zname-
ní rodinných 
vztahů. Je ten 

správný čas si v klidu sed-
nout a promluvit si o tom, co 
vás trápí, co vás štve, ale i co 
nebo kdo vám dělá radost. Je 
čas přenést se přes staré křiv-
dy. Nakonec toto setkání bude 
překvapivě příjemné a hlavně 
bude mít pozitivní dopad na 
vaše budoucí rodinné soužití. 
Takže směle do toho!

BLÍŽENCI
Pro Blížence je 
hlavním heslem 
pro únor: „Život 

je změna!“. Pokud se dlou-
hodobě „plácáte“ ve svých 
životech jak pracovních tak 
osobních, přichází ten správ-
ný čas to konečně rozseknout. 
Zamyslete se… Opravdu žijete 
tak, jak byste si přáli? Ne? Tak 
s tím začněte rychle něco dělat, 
protože dlouhodobá vnitřní 
nespokojenost může končit 
i nemocí. Vypoklonkujte ze 
svých životů lidi, kteří vám 
nepřejí či dokonce ubližují – 
změňte partnery, práci, klidně 
i místo, kde bydlíte. Nebojte, 
pokud se pro nějakou zásadní 
změnu rozhodnete, bude to 
vždy změna k lepšímu.

LEV
Pozor na drob-
né úrazy! Ale 
nebojte, oprav-

du jen drobné. Modřiny, 
škrábance, povrchové říznutí, 
nakopnuté palce a podobně. 
Obzvláště vaše domovy pro 
vás budou nebezpečné. Při 
vaření, uklízení a pracích na 
zahrádkách nepřemýšlejte nad 
něčím jiným, nekoukejte, kde 
co lítá, prostě se plně soustřeď-
te na to, co právě vykonáváte. 
Zkrátka budete mít v únoru 
trochu nešikovné ruce.

VÁHY
Milé Váhy, vy 
byste svou sta-
rostlivostí o va- 

še nejbližší umořili osla. Pře-
staňte z nich neustále dělat 
malé bezmocné chudinky. 
Myslíte si, že jim tím pomáhá-
te, ale opak je pravdou. Nechte 
je, ať si konečně své problémy 
i své každodenní povinnos-
ti dělají sami! Přestaňte jim 
umetávat cestičku jejich, už 
tak, díky vám, jednoduchým 
životem. Naopak, vyzvěte je, 
ať se taky oni někdy postarají 
o vás. Uvidíte, že jejich reakce 
vás nepotěší. Takže se změnou 
režimu začněte dřív, než bude 
opravdu pozdě. 

STŘELEC
Budete mít vel-
mi příjemný 
měsíc. Budete 

chodící optimismus, budete 

velmi vtipní a zábavní, takže 
lidé vás budou rádi vyhle-
dávat, povede se vám, na co 
sáhnete. Dařit se vám bude 
jak v pracovním, tak i v osob-
ním životě. Pokud vás trápí 
nějaké zdravotní problémy, 
přijde zlepšení. Myslím, že 
všichni by chtěli být v únoru 
Střelci. Užijte si únor, je to 
váš měsíc!

KOZOROH
Pokud patříte 
mezi páry, kte-
ré plánují rodi-
nu, mohlo by se 

to podařit. Pokud ne, pozor na 
nechtěné těhotenství. Bude-
te pro okolí velmi přitažliví, 
nabití sexuální energií, takže 
se připravte na měsíc plný 
obdivných pohledů, flirtová-
ní, svádění… Jen opět varuji 
– bacha na nechtěné těhoten-
ství.

VODNÁŘ
Pozor, ve va-
šem okolí je 
zrádce! Někdo 
vám už delší 

dobu škodí, čistě jen pro svůj 
osobní prospěch. Týká se to 
pracovní oblasti. Přestaňte 
všem slepě důvěřovat. Zkuste 
přijít na to, kdo to je. Mělo by 
se vám to docela rychle poda-
řit, protože si dotyčný nedává 
pozor. Co si budeme povídat, 
s vaší naivitou nemusel. Jak-
mile přijdete na to, kdo to je, 
on toho nechá.

RYBY
Pro Ryby je 
heslo měsíce 
„ t r p ě l i v o s t “ . 

Chtěli byste mít všechno 
pod kontrolou, chtěli byste 
mít všechno pokud možno 
hned, ale tak to v životě vět-
šinou nefunguje. Nebuďte tak 
urputní, nechte věcem volný 
průběh. Budete překvapení, 
kolik věcí se stane jen tak 
mimochodem. Zklidněte svou 
mysl, více relaxujte. Vhod-
ná by pro vás byla jóga nebo 
meditace.
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Odpověď neodpověď pana
starosty na dotaz zastupitele
k prodeji městských pozemků
V prosincových Přeštic-

kých novinách jsem v článku 
„Nesouhlas se schválením 
prodeje rozsáhlých rozvojo-
vých pozemků města“ požádal 
pana starostu, aby v PN a na 
prosincovém zasedání ZM 
zodpověděl několik mých 
konkrétních dotazů. Připome-
nu, že dotazy se týkají prode-
je „našich obecních pozem-
ků“ o souhrnné výměře cca  
190 000 m2 ležících ve třech 
lokalitách – obytné zóně Sva-
toplukova, v lokalitě Nepo-
mucká a v průmyslové zóně 
směrem na Skočice.

Jednoduše ilustruji závaž-
nost položených dotazů – roz-
díl v prodejní ceně pozemků 
v takovém rozsahu o 100 Kč/m2 

odpovídá možné ztrátě či 
příjmu městského rozpočtu 
v částce 19 milionů Kč. Nemé-
ně důležité je, že se město již 
uzavřenými smlouvami zbavi-
lo možnosti dle svého uvážení 
nakládat s těmito rozvojovými 
pozemky a na dlouhou dobu 
smluvně zafixovalo jejich pro-
dejní ceny – v případě „prů-
myslové zóny“ 450 Kč/m2 

na dobu 4 roků, v případě 
„Obytné zóny Svatoplukova“ 
300  Kč/m2 až do r. 2033, a v pří-
padě „lokality Nepomucká“ 
dohodlo nepodloženou „slevu“ 
z ceny pozemků o minimálně 
150 Kč/m2 napořád.

Na mé zcela konkrétní dotazy 
mi ve svém lednovém sloupku 
PN pan starosta odpověděl 
nejen krátce, ale i nekonkrétně 
na to, na co chtěl on.

Odpověděl, že „Dohoda 
o narovnání se společnos-
tí AREA (prodej pozemků 
v lokalitě Nepomucká Na 
Zámostech) napravuje chyby 
předešlých vedení města spočí-
vající ve špatné smlouvě a ješ-
tě horším řešení, že pozemky 
měly být prodány za pouhou 
1 korunu.“ Které konkrétní 
chyby to jsou opět neuvedl. 
Neuvedl také, že podle původ-
ní smlouvy do prodejní ceny 
pozemků byla k zmíněné 1 Kč 
připočtena cena nově vybudo-
vané městské páteřní komu-
nikace protínající celé území 
včetně její infrastruktury (cca 

10 mil.) a že pozemky měly 
být převedeny až po vybudo-
vání soukromé víceúčelové 
sportovní haly (zimního stadi-
onu) s termínem dokončení do 
konce roku 2006.

K současné Dohodě o pro-
deji pozemků v Obytné zóně 
Svatoplukova téže společnos-
ti AREA starosta uvedl, že 
Dohoda respektuje původní 
prodejní cenu a že jen dohodou 
je možné předejít dalším soud-
ním sporům s touto společ-
ností a majetkovým ztrátám. 
Tady je však potřeba doplnit, 
že cena pozemků 300 Kč/m2 

byla vysoutěžena už v r. 2006 
za výrazně náročnějších pod-
mínek stanovených investo-
rovi pro výstavbu bytových 
domů s infrastrukturou i pro 
její financování. Také to, že 
po 8 letech stavební nečinnos-
ti spol. AREA v území mělo 
město v r. 2015 právo (a před-
chozí vedení města ho hodlalo 
využít) od Smlouvy uzavřené 
v r. 2007 odstoupit. Nově uza-
vřená pro město nevýhodná 
Dohoda cenu 300 Kč/m2  nejen 
že respektuje, ale zachovává 
až do roku 2033!

K prodeji 7 ha pozemků 
v průmyslové zóně pan sta-
rosta opět odpověděl sám sobě 
a ne na to, na co jsem se ho 
ptal, což zakončil větou „A tím 
nejdůležitějším je samozřejmě 
spokojenost občanů“.

Nejen já bych uvítal, kdyby 
pan starosta na dotazy argu-
mentoval věcně, konkrétně 
a úplně. I proto oceňuji, že na 
prosincovém zasedání zastu-
pitelstva města pan starosta 
přijal moji výzvu a společně 
uspořádáme veřejné setkání 
s občany, na kterém jim bude-
me moci osobně předložit naše 
argumenty nejen k prodeji 
městských pozemků a vytrva-
le anonymních kostlivců. Po 
tom, co byla s firmou AREA 
podepsána Dohoda s nesmysl-
nou sankcí ve výši 38 mil. Kč 
pro toho, kdo od ní odstoupí, 
nevidím už důvod k oddalová-
ní termínu našeho veřejného 
diskusního setkání s občany.

Antonín Kmoch
člen ZM Přeštice

Lukavický masopust z r. 1950

Vůz táhne šiml od Poubů č. p. 48 – rok 1950.

Masopust ve mlýně r. 1950.

SLOVO ZASTUPITELE

Schvalování rozpočtu
V minulém vydání PN píše 

Ing. Walta o schvalování roz-
počtu na rok 2018 v prosin-
covém ZM. Uvádí, že rozpo-
čet nebyl sestaven dobře. Co 
a jak není dobře ale na jednání 
zastupitelstva neřekl. V celé 
diskuzi nad rozpočtem zazně-
la pouze jedna jediná výhrada 
a to k položce výše příspěvku 
na dotace spolkům.

Rozpis rozpočtu má 689 
položek a pouze jediná položka 
vedla Ing. Waltu k napadení 
celého rozpočtu. Je to zároveň 
napadení práce všech, kteří se 
na tvorbě rozpočtu podíleli, 
zvláště pak finanční odbor, kte-
rý zapracuje veškeré položky, 
jejich úpravy a všechny při-
pomínky. Rozpočet se pečli-
vě připravuje několik měsíců, 
prochází několikrát radou, pra-
covním zastupitelstvem až ke 
schválení.

A při schvalování kvůli 
jediné položce, neboť žád-
ná jiná z 689 položek neby-

la rozporována, hlasoval 
Ing. Walta proti, a zastupitelé 
Mgr. Kmoch a Hlavín se 
zdrželi (zdržet se znamená 
v hlasovacím systému zastu-
pitelstva de facto být proti). 
Kvůli jediné položce, přes-
tože byla při jednání navýšena 
z 1,5 milionu na 2 miliony.

Pro informaci: Za poslední 
4 roky dotovalo město rekon-
strukci házenkářského hřiště 
2,8 mil., opravu budovy KČT 
10 mil., rekonstrukci fotbalo-
vého areálu 6,7 mil. a každý 
rok v průměru 2 mil. na čin-
nost, to je celkem necelých 
28 mil., to znamená cca 7 mil. 
korun ročně do spolkové čin-
nosti. I přes takovou výši pod-
pory se najdou nespokojenci 
a dokonce i pomlouvači, kteří 
po Přešticích roznášejí různé 
lži a pomluvy. Již Albert Ein-
stein řekl: „Dřív rozbiješ atom 
než pomluvu“.

Ing. Jiří Lucák
člen rady

Pepku, vyskoč a zameč!
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jste opět 

mohli nahlédnout do temnot 
povahy zastupitele Walty. Asi 
stárnu, ale poslední dobou u mě 
při kontaktu s výplody tohoto 
pána začínají převažovat poci-
ty lítosti. Legislativa je však 
taková, že dokud se pan Walta 
dobrovolně nerozhodne vyhle-
dat odbornou pomoc, můžeme 
se jen snažit tlumit následky. 
Zběsilá lamentace v minulém 
vydání, jako ostatně vždy, 
sama sebe usvědčuje z absence 
souvislé myšlenky a poodhalu-
je nám výtok zla jako pravou 
motivaci angažmá tohoto tvo-
ra. Pojďme se na to trochu blíže 
podívat… Pan Walta píše, že 
rozpočet na rok 2018 není dob-
ře sestaven, což dokládá tím, 
že nebyly zodpovězeny údajné 
dotazy, a dále faktem, že se mu 
nelíbí výše jedné z výdajových 
položek. Zde si dovolím zmí-
nit, že sestavení rozpočtu není 
o preferencích toho či onoho 
výdaje, ale o řemeslném zpra-
cování. Je to zkrátka účetní 
parametr, kdy výdaje musí být 
kryté příjmy a majetkem a vše 
musí „sedět“. Mohu vás ujistit, 
že v tomto směru odvádí náš 
finanční odbor tradičně velmi 
dobrou práci, což dokládají 
výsledky auditů a všech mož-
ných kontrol. Nenapadá mě, co 
jiného si o tom myslet, než že 
těmto věcem zkrátka pan Wal-
ta nerozumí ani za mák. To mu 
však zjevně nebrání popustit 
otěže zlovolné fantazii a líčit 
dvoutřetinovou většinu zastu-
pitelů jako zaprodance a totální 
amatéry, bezbranně podléhající 
všem kolemjdoucím imperia-
listickým tlakům. Ale i o tom 
se jistě s blížícími se volbami 
dozvíme více, takže nebudeme 
předbíhat. Dále trocha nedávné 
historie k sestavování letošní-
ho rozpočtu. Zastupitelé, kteří 
chtěli a mohli, se zúčastnili jed-
noho pracovního a jednoho řád-
ného (tedy veřejného) zasedání 
zastupitelstva v této věci. Na 
obou zasedáních padlo několik 
dotazů (také od kolegy Walty), 
které byly všechny zodpověze-
ny, přičemž se nikdo k nepo-
rozumění odpovědi nepřiznal. 
Připouštím, že nějaká nejapná 
poznámka, nedávající mnoho 
smyslu, mohla zůstat bez odpo-
vědi. Ale tyto už dávno nepočí-
táme. Další perlička – na pra-
covním zasedání nebyla (ani 
od pana Walty!) k výši dotací 
pro spolky jediná námitka. Vše 
vyplulo na povrch až na zasedá-
ní veřejném. To krásně dokres-
luje, oč tady běží. Takže nikoliv 
upřímná snaha o lepší podmín-
ky pro spolky, ale využít všech 
příležitostí okopat nám kotníky, 
to je ono. Před prosincovým 
zastupitelstvem proběhla pod 
taktovkou alarmistů hromad-
ná korespondence na zástupce 
spolků, vybízející k co největší 
možné účasti a hlasitému odpo-
ru. Přes tuto masivní kampaň 
se nakonec zastoupené spolky 
daly spočítat na prstech jedné 
ruky (z celkových asi třiceti), 
přičemž těch, kteří se v tom-
to směru vyjádřili, bylo ještě 
méně. Možná jsem naivní, ale 
tento fakt považuji za ukazatel 
mnohem spolehlivější, než je 
neutuchající kanonáda opozice 
proti všemu, co uděláme nebo 
neuděláme. Dále pan Walta ve 
svém textu klade několik spíše 
řečnických otázek, domněle 
dokladujících pochybné rozho-
dovací schopnosti zmíněné vět-
šiny zastupitelů, zastupujících 
většinu volebních stran a for-

mací. Proč se tentokrát rozhodli 
takto a v jiných (zcela nesouvi-
sejících) minulých případech 
se rozhodli také jemu nevyho-
vujícím způsobem a proč nevy-
stoupili proti tomu či onomu. 
Odpověď je jednoduchá. Tito 
zastupitelé zjevně nesdílejí 
pohled pana Walty a dospěli 
ke zcela jiným závěrům. Na 
rozbor jednotlivostí zde jed-
nak není prostor a jednak si 
nedělám iluze, že by pan Walta 
uznal cokoliv, co se mu nehodí 
– bez ohledu na logiku, zdravý 
rozum a podobné brzdy dema-
gogického rozletu. Poslední, 
sugestivně položenou otázkou 
bylo, proč se někteří zastu-
pitelé pod rouškou řádných 
hospodářů staví ke spolkům 
tak podezíravě. Závidím panu 
Waltovi, jestli žije ve světě, kde 
je člověk člověku bratrem bez 
postranních úmyslů (pak bych 
ale o to méně chápal jeho proti-
chůdný osobnostní profil). My 
žijeme ve světě, kde se najdou 
i šikulové využívající každou 
skulinu, jak ze systému vyždí-
mat více (což samo o sobě asi 
není příliš destruktivní). Jak 
jinak bych si mohl při nejvyš-
ší toleranci vysvětlit například 
pokus jednoho ze spolků pro-
účtovat jako městem dotovaný 
náklad permanentky na lyžová-
ní (přičemž se nejedná o lyžař-
ský spolek)? Takže proto. Proto 
jsou zde pravidla a proto větši-
na zastupitelů nepovažuje za 
rozumné populisticky sypat do 
kolonky Dotace spolkům stále 
vyšší a vyšší částky. Mimocho-
dem – po rekordních dotacích 
roku 2017 jsou ty letošní histo-
ricky druhou nejvyšší částkou, 
kterou město na neinvestiční 
dotace spolkům vydalo v prv-
ním kole. To jsme tedy oprav-
du neskuteční lakomci…!!! 
Někdy mám pocit, jako bychom 
každým našim krokem, společ-
ně s putimským vachmajstrem 
Flanderkou zvolali „Pepku, 
vyskoč!“ A on vyskočí, zatřepe 
nožkama a návdavkem i zame-
čí…

Ať se vám všem dobře daří!
Marek Krivda

100. výročí Československa 
– Československá armáda

Jednou z prvních akcí Domu 
historie Přešticka k 100. výro-
čí Československa je výstava 
Československá armáda. Při-
pravili ji členové Vojensko-
historického sdružení Klad-
ruby a její součástí bude také 
řada komentovaných prohlí-
dek.

Výstava přibližuje návštěv-
níkům vznik a vývoj armády 
nového státu – Republiky Čes-
koslovenské. Zahrnuje období 
od roku 1918 až do konce roku 
1992, s výjimkou let 1939-45. 
Je tvořena převážně trojroz-
měrnými exponáty, jejichž 
velikost je limitována výstav-
ním prostorem. Základ výstavy 
tvoří ruční palné zbraně, počí-
naje rokem 1918, kdy byla ješ-
tě většina armádního materiálu 
převzata z Rakouska-Uherska 
a postupně byla nahrazová-
na věcmi novějšími. K vidění 
jsou předměty denní potřeby 
vojáků, vybavená vojenská 
ložnice, jídelna, a z let pozděj-
ších také „politicko-výchovná 
světnice“, nezbytná součást 
každé roty. Vše je naprosto 
autentické, originální, opat-
řené jasnými popisky. Mezi 
nejjtěžší předměty patří 100 kg 

cvičná bomba, minomet vzor 
52 a střela ráže 24 cm z období 
1. republiky. K vidění je sbírka 
dělostřelecké munice, šavle, 
bodáky, nejrůznější vojenské 
dokumenty a předpisy, slav-
nostní uniformy, ale také pro-
tichemické ochranné obleky. 
Mladší návštěvníci si mohou 
zkusit zavolat polním telefo-
nem, osahat si vojenský padák 
ze speciální látky a vydezin-
fikovat a následně vyzkoušet 
plynovou masku. Při komen-
tovaných prohlídkách si 
mohou zase starší návštěvníci 
připomenout vojenskou službu 
při rozebírání a skládání samo-
palu vz. 58. Všechny předmě-
ty na výstavě jsou instalová-
ny v tematických skupinách 
a v nich řazeny podle období, 
takže si lze udělat dobrou před-
stavu o tom, jak šel vývoj naší 
vojenské techniky a materiálu 
za posledních sto let.

Výstava potrvá od 27. led-
na do 20. května 2018 v ote-
víracích dnech Domu histo-
rie Přešticka. Komentované 
prohlídky se uskuteční 11. 2.,  
25. 2., 11. 3., 25. 3., 1. 4., 15. 4., 
29. 4., 13. 5., vždy v neděli od 
14.00 do 17.00 hodin.
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Vánoční „turné“ Carminy
Předvánoční čas měla Carmi-

na loni doslova nabitý. Začala 
již v neděli 26. 11. v sále kul-
turního domu v Předenicích. 
Pozvala si dlouholetého kama-
ráda pana Milana Benedik-
ta Karpíška, který ji s chutí 
doprovodil na housle v řadě 
písní a zahrál si také sólovou 
Vánoční romanci. Na klavír 
citlivě doprovázela Niko-
la Kalinová, na kytary hrály 
Martina Fornouzová a Jana 
Babická, na flétnu Pavla Hřeb-
cová. V sólech zazářily Jitka 
Šťastná a Eva Valentová. Sbor 
řídila Jana Valentová. Stej-
ný program duchovních písní 
i moderních vánočních melo-
dií a koled Carmina „vyvez-
la“ ještě do Štěnovic v sobotu  
2. 12. a v neděli 3. 12. do Pří-
chovic. Kostel i zámek přiláka-
ly tradičně mnoho posluchačů. 
Milé průvodní slovo Drahomí-
ry Valentové podtrhlo kouzel-
nou atmosféru koncertů. Ani 
Borovští v kulturním domě 
v pátek 8. 12. nepřišli zkrátka 
a dostalo se jim stejné hudební 
nadílky.

Poněkud delší cestu musela 
Carmina podniknout v sobo-
tu 9. 12. Rok naplánovaný 
koncert v Nittenau sliboval 
německým přátelům nádher-
nou Českou mši vánoční Jaku-
ba Jana Ryby. Aby mohla naše 
oblíbená „Rybovka“ zaznít, 
vycestovali také sólisté Jitka 
Šťastná, Jana Tolašová, Jan 
Šimůnek, Dalibor Tolaš, sbor-
mistr Ctibor Ott, varhaník Jan 
Esterle, sboroví zpěváci z Přeš-

tic a Domažlic. Pilně celý den 
dokumentoval pan Jiří Běl, 
pohotově tlumočil organizátor 
pan Oldřich Váca. Všem patří 
velké poděkování, bez nich by 
se zájezd nemohl uskutečnit. 
Odměnou bylo vřelé pohos-
tinné přijetí v Nittenau a milá 
vánoční atmosféra. Závěrečné 
koledování na trzích se stalo 
krásnou hudební tečkou pří-
jemného dne.

V úterý 12. 12. přijala Carmi-
na pozvání Petra Jančaříka do 
plzeňské Alfy, kde se konala 
veřejná nahrávka pořadu Pose-
zení v divadle aneb Neočeká-
vaný dýchánek. Carminky se 
přidaly k houslistovi M. B. 
Karpíškovi a v přátelské atmo-
sféře si všichni tento večer 
užili.

Carmina nechyběla ani na 
zpívání koled s Českým roz-
hlasem ve středu 13. 12. Nedě-
le 17. 12. pak patřila oblíbe-
nému Živému betlému, který 
opět přilákal davy posluchačů. 
V pátek 22. 12. se rozezněly 
písně Carminek u stromečku 
v Nezdicích. Skutečně posled-
ní vánoční akcí roku 2017 se 
stala „Rybovka“ v přeštickém 
kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v úterý 26. 12. Carmi-
nu ve stejném složení jako 
v Nittenau posílili muzikanti 
z Rokycan a basového sóla se 
tentokrát ujal Jan Fraus. A tak 
Carminky zakončily vánoční 
koncerty s radostí a srdcem 
spokojeným.

Vladimíra Straková
Carmina

Foto paní Jana Freieslebenová

Foto Ing. Jiří Běl

Ježíškova vnoučata v PSP

Těšíme se
na Vaši návštěvu!
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Sportovci přeštického
oddílu silového trojboje
se v prosinci zúčastnili
dvou závodů

Dne 9. 12. 2017 ve Frýdlan-
tu, kde soutěžili dorostenci 
a junioři. Závodů se zúčastnil 
náš závodník Filip Rybár, kte-
rý skončil na pěkném 2. místě. 
Výkon měl stejný jako vítěz, 
ale rozhodovala jeho o málo 
těžší tělesná váha. Jeho výko-
ny jsou následující:
– dřep 155 kg
– bench 123 kg (vytvořil nový 
český rekord)
– mrtvý tah 200 kg

Dne 16. 12. 2017 se usku-
tečnil ve Vejprnicích 40. roč-

ník ,,Vánoční tlak Vejprnice“. 
Za dorostence startovali Filip 
Rybár, který vybojoval 1. mís-
to pěkným výkonem 125 kg. 
Začínající závodník Petr Sed-
lák vybojoval 5. místo.

V juniorech startoval Tomáš 
Svoboda a svým výkonem 
155 kg obsadil 2. místo. Další 
junior Ladislav Jelínek získal  
3. místo výkonem 160 kg.

Věříme, že i v dalších závo-
dech roku 2018 si přeštičtí 
sportovci povedou úspěšně.

(red)

Ležící zleva: Klára Brožová, Nikola Živná. První řada zleva: 
Václav Heřman, Vojtěch Mudra, Claudie Hamršmídová, Mar-
tin Tolar, Tereza Svobodová, Kristýna Schejbalová (trenérka), 
Andrea Slámečková.

Turnaj mladší přípravky
v Nezvěsticích

Nejmladší kategorie oddílu 
národní házené se zúčastnila  
1. turnaje 13. 1. 2018 v Nezvěs-
ticích. Soupeřilo zde 7 celků 
a střetly se každý s každým 
1x12 min.

Výsledky Přeštic:
– Litohlavy 3:7, – Tymákov 
A 6:1, – Kyšice 7:5, – Tymá-
kov B 5:3, – Nezvěstice 5:15, 
– Příchovice 6:8.

Sestava Přeštic:
C. Hamršmídová – N. Živ-

ná, K. Brožová, M. Tolar, 
A. Slámečková, T. Svobodová, 
V. Heřman, V. Mudra.

Pořadí turnaje:
1. Nezvěstice – 12 b., 2. Lito-
hlavy – 10 b., 3. Příchovice 
– 8 b., 4. TJ Přeštice – 6 b., 
5. Kyšice – 4 b., 6. Tymákov B 
– 2 b., 7. Tymákov A – 0 b.

Hodnocení trenérky Kris-
týny Schejbalové: „Tento 
turnaj jsme absolvovali pouze 
s jedním tréninkem po vánoč-
ních svátcích. I přesto jsme ale 

odehráli velmi hezká utkání. 
Největšími tahouny byly opět 
Nikola Živná a Klára Brožová. 
I ostatní se ale aktivně zapojo-
vali do hry.

Nejvíce litujeme zápasu 
s Příchovicemi, kde nás hnala 
touha vyhrát a tím jsme začali 
zmatkovat a dělali zbytečné 
chyby. Ztráceli jsme míče, 
po kterých soupeř vždy vsítil 
branku. I přesto jsme s Pří-
chovicemi drželi krok, ale při 
závěrečném hvizdu rozhod-
čího byl stav o dvě rozdílové 
branky.

V zápasech se vystřídali 
všichni hráči, aby se aktivně 
zapojovali do hry a získávali 
tak přehled na hřišti. Děti bych 
chtěla ale za předvedené výko-
ny pochválit. Neztrácely chuť 
hrát, což je to nejdůležitější. 
Velké poděkování patří samo-
zřejmě i rodičům, kteří s námi 
na turnaji byli a vytvořili nám 
tam výbornou atmosféru.“

Turnaj mladších žaček
v Dobříši

V sobotu 13. 1. 2018 se 
mladší žačky oddílu národ-
ní házené zúčastnily turnaje, 
který pořádal házenkářský 
oddíl Staré Huti v rekonstruo-
vané sportovní hale v Dobříši. 
Zúčastnilo se 7 družstev, hrálo 
se systémem každý s každým 
1x20 minut.

Výsledky Přeštic:
– Stará Huť 3:6, – Louka u Lit-
vínova 3:9, – Tymákov 3:8, 
– Litvínov 6:7, – Spoje Praha 
4:11, – Čakovice 7:6.

Pořadí turnaje:
1. Stará Huť, 2. Louka u Litví-
nova, 3. Tymákov, 4. Litvínov, 
5. Spoje Praha, 6. TJ Přeštice, 
7. Čakovice.

Sestava Přeštic:
Lukášová, Kripnerová – Šty-
chová, Šatrová, Lecjaksová, 
Kullová, Milotová – Kováří-

ková (19 branek), Slámečková 
(2), Morgensteinová (2), Heř-
manová, Frouzová.

Hodnocení trenérky Jit-
ky Kováříkové: „Vzhledem 
k tomu, že většina děvčat hrála 
soutěžně házenou vůbec popr-
vé, těžko jsme mohly uvažovat 
o nějakých výkonech a lepším 
umístění. Častokrát více než 
se soupeřem jsme bojovaly 
s pravidly, která nemají děv-
čata ještě tolik zažitá. Důležitá 
ale byla snaha, zapálení pro 
hru a semknutost celé party, 
která byla odměněna radostí 
z posledního vyhraného utká-
ní. Děvčata potřebují hrát 
a získávat takto co nejrychleji 
zkušenosti.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Vítězství starších žaček
na Zimním halovém poháru

V neděli 14. 1. 2018 se 
uskutečnilo v nafukovací hale 
v Plzni Bolevci oblastní kolo 
ZHP v kategorii starších ža-
ček. Přeštický oddíl obeslal 
tuto soutěž třemi družstvy, 
dále se zúčastnily další 4 celky 
plzeňské oblasti.

Výsledky Přeštic A:
– Tymákov 7:5, – Nezvěstice 
10:4, – Přeštice B 12:4, – Přeš-
tice C 14:6, – Dobřív 15:5, 
– Litice 11:3.

Pořadí oblastního ZHP:
1. TJ Přeštice A – 12 b., 
2. Tymákov – 10 b., 3. Nezvěs-
tice – 8 b., 4. TJ Přeštice B –  
6 b., 5. TJ Přeštice C – 4 b., 
6. Dobřív – 2 b., 7. Litice – 0 b.

Sestava Přeštic A:
Jelínková, Bláhová – Kalčí-

ková, Pelíšková N., Mourko-
vá, Novotná, Třísková – Krso-
vá (13 br.), Kokošková (10), 
Routová (7), Voráčková H. 
(28), Voráčková S. (11).

Hodnocení družstva A tre-
nérkou m. n. h. Šárkou 
Bradovou: „Úroveň turna-
je byla velmi dobrá a jsem 

velice spokojená s výkonem 
´áčka´, kdy postupně pora-
zilo všechna družstva. Hned 
v úvodu nás čekal Tymákov, 
který je v této sezóně pro nás 
největší soupeř, ale přesto 
bojovným výkonem dosáhla 
děvčata na vítězství pomě-
rem 7:5, kdy nám ještě nebyly 
uznány 3 branky. Chtěla bych 
všechna děvčata pochválit 
za bojovnost a předvedenou 
hru. V brance se střídala  
M. Jelínková s V. Bláhovou, 
kde obě podaly výborný výkon 
a podržely družstvo v rozho-
dujících momentech. V obraně 
se opět potvrdila síla našeho 
družstva, na které stavíme nej-
více. Musím pochválit i útoč-
nou řadu, která sázela na jed-
noduchost a rychlý přechod 
dopředu. Tímto vítězstvím se 
probojovalo družstvo Přeštice 
A do celostátního finále ZHP, 
kde poměříme síly s vítězný-
mi družstvy ostatních oblastí 
naší republiky. Finále se hra-
je v neděli 4. 3. 2018 v Troub-
kách u Přerova.“

Stojící zleva: Jelínková Michaela, Bláhová Valerie, Kokošková 
Michaela, Kalčíková Šárka, Pelíšková Natálie, Mourková Karo-
lína. Uprostřed zleva: trenérky Krsová Jana, m. n. h. Bradová 
Šárka, Stehlíková Pavlína. V pokleku zleva: Třísková Kateřina, 
Novotná Adéla, Routová Veronika, Voráčková Simona, chybí 
Voráčková Helena.

Důstojné vystoupení
starších žaček
na Zimním halovém poháru

Zimního halového poháru se 
zúčastnila další dvě družstva 
starších žaček. Sehrály důstoj-
nou roli a sehrály některá 
vyrovnaná utkání.

Výsledky Přeštic B:
– Nezvěstice 8:9, – Přeštice C 
9:4, – Tymákov 7:15, – Dobřív 
13:6, – Litice 15:3.

Výsledky Přeštic C:
– Nezvěstice 3:12, – Tymákov 
6:15, – Dobřív 9:5, – Litice 
11:6.

Pořadí oblastního ZHP:
1. TJ Přeštice A – 12 b., 2. Ty- 
mákov – 10 b., 3. Nezvěstice 
– 8 b., 4. TJ Přeštice B – 6 b., 
5. TJ Přeštice C – 4 b., 
6. Dobřív – 2 b., 7. Litice – 0 b.

Sestava Přeštic B:
Sýkorová – Strejcová, Hol-

cová, Hronová, Havlíčko-
vá, Němečková, Taflíková 
– Kováříková K. (21 br.) 
Buberlová (16), Živná (14), 
Pelíšková (4).

Sestava Přeštic C:
Hrabětová, Sedláčková P. 

– Havlíčková M., Hrdonko-
vá, Hodanová, Kokošková 
N., Jeslínková – Havlíčková 
A. (16 br.), Sedláčková E. (7), 
Sedláčková K. (2), Šalomová 
(4), Šteinerová (9).

Hodnocení družstva TJ 
Přeštice B trenérem Karlem 
Tuškem: „Opět se ukázalo, že 
tohle mladé družstvo momen-
tálně sbírá zkušenosti zhruba 
uprostřed této kategorie. Slab-
ší družstva dokáže poměrně 
jednoznačně přehrát, bohužel 
ze tří družstev z čela soutěže 
máme až přehnaný respekt. 
Byl jsem spokojen s elánem, 
rychlostí hry a tahem na bran-
ku, který děvčata směrem 
dopředu v průběhu turna-
je předváděla. Bohužel jsme 
zaostávali v přesnosti střelby 
a v agresivitě v obraně. Ale 
určité zlepšení oproti podzimu 
vidět bylo.“

Hodnocení družstva TJ 
Přeštice C trenérkou Pavlí-
nou Stehlíkovou: „Děvčata 
v družstvu Přeštice C poda-
la svůj stabilní výkon, kdy na 
družstva z předních příček 
nestačila, ale dokázala je 
potrápit. Družstvo získalo 4 
body, když sehrálo velice pěk-
ná utkání s Dobříví a Litice-
mi. Opět děvčata chválím za 
bojovnost a předvedenou hru 
a věřím, že se poučíme z chyb 
a do jarní sezony vykročíme 
pravou nohou.“
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V sobotu 16. 12. 2017 jsme 
zavítali do Rokycan na posled-
ní turnaj před Vánoci. Nálada 
byla už téměř vánoční, ale 
nenechali jsme se unést a se 
dvěma přeštickými družstvy 
jsme vybojovali krásné 
2. a 4. místo. Po skončení 
všech zápasů byla na řadě 

střelecká soutěž jednotlivců, 
ve které naše Adéla Burlová 
vybojovala krásné 2. místo. 
Byl to nervydrásající několi-
kaminutový boj o vítězství, 
ale nakonec se štěstí přiklo-
nilo k soupeřce z Rokycan. 
V úterý 19. 12. 2017 jsme si 
zatrénovali s našimi rodiči. 

Mladí baskeťáci jim ukáza-
li, co se při tréninku již nau-
čili a naopak vyučovali své 
rodiče. Ti poznali, že není 
jednoduché se trefit do koše, 
že driblink v běhu není jen 
tak a natož dvojtakt do koše. 
Náramně jsme se pobavili. 
Tímto článkem uzavíráme 

basketbalovou sezónu 2017 
a těšíme se na další v roce 
2018, do kterého všem příz-
nivcům basketbalu přejeme 
hodně zdraví, štěstí, lásky 
a s naším družstvem mnoho 
basketbalových zážitků. 

Lucie Svěrková 
Oddíl basketbalu TJ Přeštice

Preštické basketbalové naděje Stříbrná medaile z Tachova

Série neporazitelnosti žije!

Horní řada: Štimpl, Bednář, Jánský, Kašparová, Hamrle, 
Baloun, Horák, Křen. Dolní řada: Bláha, Kuneš, Duchek, Aulík.

Zdravím všechny čtenáře. 
Z důvodu nevšední časové 
vytíženosti zpravodaje naše-
ho oddílu vám poskytnu pou-
ze krátký sloupek a sumář 
výsledků našeho florbalového 
oddílu.

Kalendář se přehoupl přes 
Nový rok a spolu s ním i série 
bez porážky ve 3. lize BLMF. 
A-tým sice dvakrát klopýtl, 
ale jinak předváděl vyrovnané 
výkony. Po taktické stránce 
vyšel klíčový duel proti Tluč-
né. V ostatních zápasech to 
herně vždy nebylo ono, ale tým 
ukázal jistou vnitřní sílu a byl 
odměněn přívětivým výsled-
kem. Během tohoto období se 
zaskvěl Marek Křen, když se 
mu podařilo dopravit balonek 
za brankovou čáru v pěti po 
sobě jdoucích utkáních, veš-
kerými svéráznými způsoby 
tak, jak mu je vlastní. V tabul-
ce si držíme komfortní čtyř-
bodový náskok nad druhým 
Holýšovem a bedlivě očeká-
váme první porážku v sezóně. 

Pevně věříme, že se nedočká-
me. Cílem je náskok udržet 
a na jaře postoupit do play-off 
z prvního místa. B-tým pokra-
čuje v trpělivém sbírání zku-
šeností v nejnižší lize BLMF. 
Poslední turnajový den se 
výsledkově nepovedl, nicmé-
ně nebyl úplným propadákem. 
Věřím, že s každým zápasem 
naroste zdravé sebevědomí 
a časem přibudou ceněná vítěz-
ství a ještě cennější zkušenosti. 
Obzvláště pak v brankovišti, 
které stráží nadaný František 
Bláha, opora B-týmu. Pod stře-
chou přeštické sokolovny jsme 
v klidu, míru a pohodě oslavi-
li vánoční svátky, což doku-
mentuje autentická fotografie 
níže. V rámci této historicky 
první oficiální týmové sešlos-
ti byl nejužitečnějším hráčem 
podzimního období vyhlášen 
Patrik Jánský.
Se srdečným pozdravem všem 

čtenářům Přeštických novin 
 Jan Horák

Sokol Přeštice.

Výsledky (vítězství:porážka):

Sokol Přeštice (3. liga)
FBC Holýšov – 2:2
FBC Green Devils Tachov
– 2:1
FBC Heřmanova Huť – 9:1
TJ Tlučná – 3:1
FBC Heřmanova Huť – 3:1
Forsee Plzeň – 7:2
FBC Critters – 3:3

Sokol Přeštice B
(Regionální liga II)
SK Lochousice – 3:3
FBC Heřmanova Huť „B“ – 3:2
Florbal Revival – 5:1
FBC SOKOL KOMÁROV – 1:6
FBC Falcons Nepomuk „B“ 
– 1:3
FBC APM Kdyně – 3:6
FBC Bílá Hora – 1:5

V sobotu 13. ledna 2018 se 
zúčastnili mladší žáci A kvalit-
ně obsazeného halového turna-
je mládeže v Tachově. Celkem 
se zúčastnilo 8 týmů: Tachov 
A, Tachov B, Stříbro, Cheb, 
Nýřany, Rokycany A, Košut-
ka a Přeštice A. Byli jsme 
rozlosováni do skupiny s týmy 
Nýřany, Stříbro a Tachov A. 
V prvním zápase byl naším 
soupeřem tým Nýřan. Byl 
to první turnaj v tomto roce, 
byly obavy, co si na nás tre-
nér Nýřan připraví. Ukázalo 
se ale, že obavy byly zbyteč-
né a tým Přeštic i s novými 
posilami ze Stoda je výborně 
připraven a jasně zápas vyhrál 
2:1 (Kříž, Němec) a mohl se 
radovat z prvního vítězství na 
turnaji.

V následujícím utkání na nás 
čekalo Stříbro, měli jsme hod-
ně šancí, využili toho a vyhráli 
1:0 (Němec). V tu chvíli už 
jsme věděli, že budeme hrát 
s týmem Tachova A, který 
vede krajskou soutěž a bude 
pro nás velice kvalitní a nepří-
jemný soupeř. A hra podle 
toho také vypadala. Střel na 
obou stranách přibývalo, první 
branku jsme dali my a i přes-
to, že jsme byli lepším týmem, 
prohráli jsme smolně 1:2 (Čon-
ka). A kdyby Jéňa Kříž využil 
alespoň dvě z pěti šancí, byl 
by výsledek pro Přeštice lepší. 
I přesto, že jsme tento zápas 

prohráli, věřili si kluci, že na 
konci turnaje jim bude na krku 
viset nějaká medaile za výkon, 
který předvedli po třech zápa-
sech.

Čtvrtý zápas jsme sehráli 
s týmem Rokycan, který při-
jel jen s hráči ročník 2005. 
Hra byla velice kvalitní, střel 
mnoho, ale štěstí jsme měli 
teď my, oproti zápasu s Tacho-
vem a vyhráli jsme 1:0 gólem 
z rohu, hlavou hráče Adama 
Zuba. Poslední zápas jsme 
věděli, že když vyhrajeme, 
máme medaili buď zlatou nebo 
stříbrnou. Hráli jsme s týmem 
Košutky, k ničemu jsme je 
nepustili a vyhráli jasnou pře-
vahou 2:0 (Kříž, Čonka). Netr-
pělivě jsme čekali na výsledek, 
jak dopadne zápas Tachova 
A a Rokycan. Jelikož Tachov 
nezaváhal ani v tomto zápase 
a prošel celým turnajem bez 
porážky, stal se celkovým 
vítězem, a tím posunul dobře 
hrající hráče Přeštic na druhou 
příčku a kluci si domů odvezli 
stříbrnou medaili.

Tím chci poděkovat hlav-
ně klukům za skvělý výkon, 
velký dík také patří rodičům 
za podporu, trpělivost a neu-
stálé fandění v celém turnaji 
a samozřejmě trenérům Miro-
slavu Křížovi a Jindrovi Kubí-
kovi.

Miroslav Kříž
hlavní trenér 

Horní řada zleva: Jéňa Kříž, Adam Zub, Adam Čonka, Daník 
Štauber, Ondra Kubík, Zdeněk Albl. Sedící: Petr Zýka, Vítek 
Němec a Ondra Havíř.

POZVÁNKA

Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s.
zve své členy na

volební 
členskou schůzi,

která se koná v pátek

16. února 2018
od 19.00 hodin

v salonku restaurace Přeštická svině (1. patro).

Návrhy na členy do nového výboru fotbalového oddílu 
zasílejte písemně s podepsaným čestným prohlášením 

kandidáta do 9. února 2018  na adresu:
Tělovýchovná jednota z. s., fotbalový oddíl

Tř. 1. máje 1094, 334 01 Přeštice
nebo e-mailem: tjprestice@email.cz

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Kontrola plnění usnesení minulé valné hromady

4. Zpráva o činnosti
5. Diskuse

6. Zpráva mandátové komise
7. Volby členů výboru

8. Zpráva volební komise
9. Zpráva návrhové komise
10. Usnesení členské schůze

11. Závěr


