
Jak jste se 
dostal na 
přeštickou 
radnici? 

To souvisí 
s  mými  přá-

teli.  Jednoho  dne  jsme  dospěli 
k názoru, že než nadávat v hos-
podě na poměry, je lepší se zapo-

jit. Já ale nemám trvalé bydliště 
v  Přešticích,  tak  jsem  kandido-
vat nemohl. Tak jsem byl aspoň 
poradcem současného starosty.

Takže jste mu pomáhal 
v kampani?
Přímo na kampani  jsem se 
nepodílel. S některými věcmi 
jsem pomáhal, to jsem nikdy 
nepopíral, hlásím se k tomu, 
byl  jsem u  toho. Někdo mě 
vnímal  jako  šedou  eminen-
ci  kandidátky.  To  jsem  ale 
ještě  vůbec  netušil,  jak  vše 
dopadne. 
Vy jste přátelé se staros-
tou Karlem Naxerou?
Ano. Známe se od roku 2005. 

Je  příbuzný  mé  první  ženy, 
takže  přes  ni.  O  ženu  jsem 

přišel  a  získal  jsem  dobrého 
přítele.  Stejně  tak  se  přáte-
lím  s  místostarostou  Markem 
Krivdou. V tomto ohledu byly 
volby  v  Přešticích  kolektivní 
akce.
Takže jste byl u toho, 
když se domlouvalo, že 
Karel Naxera bude kan-
didovat na starostu?
Já si troufám říct, že jsem ho 

v tomto smyslu přímo oslovil, 
že si dovedu představit, že dal-
ší  přeštický  starosta  by  mohl 
a dokonce měl být člověk jako 
je on.

Je to dobře, když se 
vytvoří parta, dostane se 
na radnici a obsadí ji?
Z některých hledisek to dob-

ře  je,  určitě  z  některých  je  to 
naopak  špatně.  Nemyslím  si, 
že bychom radnici obsadili. 
V čem to je špatně?
Paradoxně  se  vídáme  více, 

ale v práci, a  jinak, než  jsme 
se  dřív  vídali  jako  kamarádi. 
Samozřejmě  dřív  jsme  řešili 
převážně věci veselé, teď jsou 
to  věci  vážnější.  Ale  vzhle-
dem  k  tomu,  že  se  navzájem 
dobře  známe,  tak  také  víme, 

co jeden od druhého můžeme 
čekat. Za důvěru jakost, žádné 
habaďůry. 
Proč jste vystoupil 
z ODS?
Když  jsem  vstupoval  do 

ODS,  byla  politická  situace 
jiná,  než  je  dnes.  Dneska  se 
rozdíly mezi politickými  stra-
nami  takřka  stírají  a  ideová 
vyhraněnost  hraje  druhořadou 
roli. Nikdy jsem neměl žádnou 
stranickou  funkci,  měl  jsem 
ovšem  štěstí,  že  jsem  mohl 
spolupracovat  se  schopnými 
lidmi.

Mladý  ženich  se  potí  v  čer-
ném  saku,  nevěsta  nervóz-
ně  sleduje  lem  svých  šatů 
a  před  nimi  oddávající  pro-
náší  poslední  slova  před  uza-
vřením  sňatku.  Novomanželé 
mají spousty vlastních starostí 
s  předáním  prstýnků  a  s  prv-
ním  polibkem,  takže  si  ani 
nevšímají  výzdoby  obřadní 
síně.  I  kdyby  se  ale  namáhali 
sebevíc, třeba s pomocí druži-
ček a svatebčanů, na zdi spatří 
pouze  městský  znak  a  vlajku 
České republiky. Vlajku města 
neuvidí. A neviděly ji ani stov-

ky snoubenců před nimi. Pra-
por Přeštic záhadně zmizel.

Při  oslavách vzniku  republi-
ky 28. října 1968 pracovala na 
úřadě Věra Peroutková, podle 
které byla ten den městská vlaj-
ka  použita  naposledy.  „Pra-
por byl v té době už poněkud 
poškozený, místy byla tkanina 
lehce narušená, asi od molů.“ 
Pak  vlajka mizí  a  nikdo  už  ji 
zřejmě nespatřil. Kupodivu ani 
nikomu nechyběla. Až  teď po 
diskuzi s heraldiky se starosta 
Karel Naxera rozhodl vytvořit 

přesnou kopii vlajky původní. 
„Tak významné město jako 
Přeštice musí mít prapor.“

V  roce  1993  sice  nechal 
vyrobit  dvě  vlajky  starosta 
Václav  Benda,  ovšem  zpra-
cování  neodpovídalo  histo-
rickým pramenům a  šlo  spíše 
o  domácí  amatérskou  tvorbu. 
Ještě předtím však město chví-
li  vlajku  mělo.  A  to  od  roku 
1935, což dokazuje účetnictví, 
které objevila ředitelka Státní-
ho okresního archivu Plzeň-jih 
v Blovicích Petra Martínková. 

Písemné  doklady  už  předala 
přeštickému  kronikáři Micha-
lu  Tejčkovi.  „Ředitelka ještě 

hodlá v pátrání pokračovat, 
takže nás možná čekají další 
objevy.“
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Pokračování na str. 2

S novým tajemníkem Městského úřadu o tom, jestli je filuta, o střídání zaměstnání a o předcích na Přešticku.

Přeštice nemají městskou vlajku. Už stovky let.
Je to trochu detektivka, pátrat po osudech vlajky města. Na radnici se objevila ještě na konci šedesátých let minulého století, což 
potvrzují svědci. Kam ale prapor zmizel, nikdo neví. Nemluvě o tom, že vlajka zřejmě nikdy nebyla schválená jako oficiální symbol 
města. Současné vedení chce však prapor znovu vyrobit přesně podle originální předlohy a při letošním 790. výročí první zmínky 
o Přešticích slavnostně odhalit. A také požádá o oficiální schválení poslance parlamentu.
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12. března 2016
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Reprezentační 
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Místo konání: 

sokolovna Přeštice 
Předprodej zahájen od 1. února 

v TIC Přeštice.

Svědectví z války
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Vážení čtenáři,
v  tomto  čísle  opět  poreferuji 

o  dění,  které  není  pro  občany 
příliš  viditelné. Začnu  zimními 
radovánkami. V době, kdy píši 
tento  sloupek,  se  na kluzišti 
u loděnice (KČT) bruslí o sto 
šest.  Led  připraven,  atmosféra 
úžasná.  Málokoho  asi  napad-
ne pídit se po tom, kdo se nám 
o  tuto  mrazivou  kratochvíli 
postaral.  Obávám  se,  že  asi 
neobsáhnu  všechny,  kteří  při-
ložili ruku k dílu. Naše díky ale 
patří především manželům Dag-
mar  a  Michalovi  Švihlovým, 
panu  Karlovi  Tuškovi  a  přeš-
tickým  dobrovolným  hasičům. 
Dovolím  si  tedy  poděkovat  za 
všechny  –  díky!  Nejsem  žád-
ný Eskymák a těším se na jaro, 
ale už jen kvůli té práci s ledem 
a  radosti  z  něj  bych  bruslařům 
přál ještě pár týdnů přiměřených 
mrazů.
Další  pochvala  míří  do  řad 

městské policie.  Kdyby-
chom  měli  v  neděli  17.  ledna 
kolem  půl  druhé  ráno  piknik 
na náměstí,  byli  bychom  svěd-
ky  jejího  ukázkového  zásahu. 
Řidič,  který  projížděl  od Plzně 
na Klatovy, se u Žebračky roz-
hodl, že předjede hned dvě před 
ním  jedoucí  auta.  Jeho  šílená 
jízda  skončila minimálně  třemi 
poškozenými  auty,  několika 
dopravními  značkami,  rozse-
kaným  betonovým  květináčem 
a  krátkým  sprintem  v  Mlýn-
ské  ulici.  Celá  akce  od  tupého 
šlápnutí na plyn až po spoutání 
prchajícího  pošetilce  trvala  asi 
minutu. Šťastným řízením osudu 
se nikomu nic nestalo. Doufám, 
že  si  dotyčný  podobné  dobro-
družství pro příště odpustí…
K  určitému  posunu  došlo 

v  projekci protipovodňo-
vých opatření. V této chvíli 
projektant zpracovává kalkulace 
pro variantu, kdy by byl ochran-
ný  val  v  úseku  mezi  splavem 
a  brodem  nahrazen  v  celé  dél-
ce  protipovodňovou  zdí.  Toto 
řešení má výhodu především ve 
výrazně menším rozsahu potřeb-
ných záborů pozemků. Jakmile 
budeme mít v ruce hotový pro-
jekt  v  této  variantě,  uděláme 
(již tak dlouho slibovanou) pre-
zentaci pro veřejnost, kde bude 
možnost zeptat se  i na  jakékoli 
detaily.  Z  času,  který  běží  dál, 
zatímco  tento projekt stále hle-
dá svoji optimální podobu, jsem 
už celkem nešťastný. Na druhou 
stranu  je asi určitě  lepší  trochu 
si  počkat,  než  při  první  velké 
vodě  zjistit,  že  to  nefunguje 
podle  plánu.  Další  komplikací 
je zjištění nutnosti dalších (stu-
dií  nepředpokládaných)  opat-
ření  v  oblasti  ČOV.  Také  toto 
překvapení  zapracováváme  do 
celkové koncepce.
Děkuji  za  pozornost  a  přeji 

mnoho zdaru všem lidem dobré 
vůle!                    Marek Krivda

místostarosta

Sláva všem, kteří uvěřili, že i v Přešticich může mrznout a sníh ležet déle než tři dny v roce a postarali se o kluziště. Tak na brusle 
zase za rok. Možná.                                                                                                                                          Text a foto Milan Janoch

Kamarádi na radnici

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 18. 2. 2016
od 18.00 hodin

do auly
ZŠ Na Jordáně

 Star dance – Radek Banga
   a Tereza Bufková

 Stužková dámská volenka
 Kadeřnická ukázková show 

 Půlnoční překvapení
   – Single ladies



Dokončení ze str. 1
Jsou  jimi  bývalý  primátor 

Martin  Baxa  nebo  Veronika 
Nová.  To  mě  v  ODS  drželo 
delší  dobu,  než  ideové  důvo-
dy. V současné době bych sice 
jako  tajemník MěÚ mohl  být 
členem strany,  ale nepovažuji 
to za nutné. 
Na diskuzních fórech 
města a portálu janoch-
info o vás lidé píší, že 
jste parta, která ovládla 
radnici.
Opravdu?  Já  si  celou  dobu 

myslím, že to píše jeden člověk 
a  podepisuje  se  jako  Monča, 
Jarda, Otázka… Já jsem na to 
nejprve reagoval, nabízel jsem 
osobní setkání. Ale o  to  tomu 
anonymovi zjevně nejde, takže 
nemá cenu dále reagovat. 
Píšou tam podle vás 
vyslovené lži?
Mně vadí snad jen to, že se 
tam  lidé  vydávají  za  něko-
ho  jiného,  nebo  si  vymýšlí 
falešnou  identitu,  aby  moh-
li  urážet  nebo  psát  matoucí 
informace. 
Dočetl jsem se tam 
o vás, že jste filuta. 
To mě pobavilo. Nevím úpl-

ně  přesně,  co  to  jazykovědně 
znamená, v kontextu to nebylo 
myšleno pozitivně, ale to slovo 
se mi  líbí a vůbec nevylučuji, 
že jsem i filuta (smích).

Před nástupem do funk-
ce tajemníka jste působil 
rok na městském úřadě 
jako vnitřní auditor. Po-
dle kritiků to byla trafika, 
kde jste ležel na zádech 
a točil mlýnek palci.
To narážíte zase na toho ano-

nymního  kritika  čehokoliv. 
Víte,  já  si  myslím,  že  tomu 
kritikovi  vadilo  hlavně  to,  že 
interní  auditor  může  ledacos 
zjistit. Nechci si klást nějakou 
zásluhu,  ale  myslím  si,  že 
o  tom,  jestli  to  bylo  užitečné 
nebo ne, by vám měl  říct sta-
rosta.
Vy jste se dostal do 
funkce tajemníka bez 
výběrového řízení?
Do  funkce  tajemníka  se  bez 

výběrového  řízení  dostat  ne-
lze. Starosta navíc může  toho 
úspěšného  kandidáta  jmeno-
vat  tajemníkem  úřadu  až  na 
základě předběžného souhlasu 
ředitele  krajského  úřadu,  kde 
se všechny náležitosti výběro-
vého řízení i samotného kandi-
dáta pečlivě řeší a zkoumají. 
Tam se přihlásilo více 
lidí?
Přihlásili jsme se čtyři zájemci.          

Kritici píšou, že jste toho 
stihnul za svůj život 
docela dost. Všeho-
schopný tajemník Ond-
řej Kokoška.
To mě těší, já to tak nevidím. 

Já  se  hodnotím  kriticky,  více 
věcí  jsem  nestihl,  jen  některé 
se  mi  povedly.  Každopádně 
takový komentář je potěšující.

Jak se člověk stane asis-
tentem galeristy Čes-
kého fondu výtvarných 
umělců?
Dozvěděl jsem se o té práci, 

přihlásil jsem se a přijali mě. Ta 
galerie byla v Plzni na náměs-
tí, v domě U Červeného srdce, 
což  je krásný dům se  sgrafity 
od Mikoláše Alše. Připravoval 

jsem  výstavy  s  umělci  podle 
plánovaného programu. Nastu-
poval jsem s platem 1620 Kč, 
to  si  pamatuji,  nicméně  moc 
rád  na  to  vzpomínám,  bavilo 
mě to, umělci jsou bohémové. 
Dost mě to tenkrát bavilo. 
Rozumíte obrazům?
Já mám velice rád umění, ale 

nemůžu říct, že bych rozuměl 
obrazům.

Jestli byste třeba uměl 
koupit, prodat?
To si myslím, že ano.  Jeden 

čas  jsem  s  uměním  obcho-
doval,  ale  potom  jsem  dostal 
zajímavou  nabídku  pracovat 
u firmy Bosch, takovou, která 
se nedala odmítnout.
Máte za sebou dost pes-
trá zaměstnání? 
Já  jsem  měl  asi  štěstí,  ale 

nikdy jsem nedělal práci, která 
by mě nebavila. Třeba teď mě 
to  baví  i  ve  funkci  tajemníka 
a rozhodně se nedá říct, že je to 
jako trafika. Přistupuji k tomu 
s  respektem,  chci  obstát,  být 
užitečný.  
To vypadá, jako byste 
musel zaměstnání stále 
střídat?
Mě nikdy z práce nevyhodili, 

jestli máte na mysli tohle. A to 
ani  způsobem,  že  bych  včas 
odešel. Naopak, vždycky jsem 
objevil novou příležitost. Nebo 
si mě našla sama, nevím.
Teď už nic jiného kro-
mě tajemníka neděláte, 
nemáte žádné vedlejší 
aktivity?
Jsem  dosud  ve  statutárních 

orgánech  několika  společnos-
tí, ale žádnou další práci nevy-
konávám. Mám jedno zaměst-
nání.  

Vaše kancelář je zatím 
dost stroze vybavená. 
Co tu bude viset, jestli 
tady bude něco viset?
Moje  předchůdkyně  tady 

měla velice pěkný obraz Masa-
ryka,  ale  to  byla  její  soukro-
má  fotografie.  Já  tady musím 
v  první  řadě  nechat  vymalo-
vat,  a  potom mám připravené 
také fotografie prezidentů, ale 
poněkud nezvyklé.
Prezidentů, nikoliv je-
dnoho?

Masaryk  je  aktuální  pořád, 
ten  sem  patří.  Pak  tu  budu 
mít  určitě  Václava  Havla. 
Nejsem  sice  jeho  nekritický 
příznivec,  ale  jeho  odkaz  je 
neoddiskutovatelný.  Uvažuji 
také o tom, že by v kanceláři 
tajemníka měl  být  i  aktuální 
prezident.
Jaké fotografie zvolíte?
Nechte se překvapit (smích).

Zatím tu visí jediná foto-
grafie skupiny vojáků, 
kdo to je?
To je snímek po osvobození, 

uprostřed  stojí  můj  dědeček 
František  Kokoška,  podplu-
kovník  tehdejší  armády.  Teh-
dy  se  vrátil  ke  svému  povo-
lání,  za  Protektorátu  působil 
v  Praze  jako  učitel  účetnictví 
a ekonomie.
To je v Přešticích?
Ano,  z  doby,  kdy  se  mohlo 

ještě hovořit o tom, že Přeštice 
osvobodili Američané.
A proč to je v Přešticích, 
co se tady dělo v té 
době?
Přesně  to  nevím.  Dědeček 

je  součást  nějaké  delegace, 
protože  v  té  době  byl  v  Plz-
ni.  Nevím  to  jistě,  ale  patrně 
se  odhalovala  nějaká  plastika 
u příležitosti osvobození ame-
rickou armádou.
Váš děda měl něco spo-
lečného s Přešticemi?
Dědeček pocházel z Vodo-
krt,  kde  se  narodil  jako  jed-
no z osmi dětí. Jako jeden ze 
dvou  synů  měl  to  štěstí,  že 
ho  rodiče  poslali  studovat. 
Takže  vystudoval  obchodní 
akademii,  potom  vojenskou 
akademii.  Do  roku  1939 

sloužil v Klatovech u jezdec-
tva.
Vaše rodina tedy pochá-
zí původně odsud?
Otcova  část  pochází  z  okolí 

Přeštic.  Babička  byla  přímo 
z Přeštic a měla  tady obchod. 
Jak  jsou  dnes  zahrádkáři, 
tam  byla  dřív  galanterie,  tam 
babička  pracovala  se  svojí 
maminkou. 

Vy jste také bydlel 
v Přešticích?
Já jsem žil v Přešticích deset 

let a líbilo se mi tady. Líbilo se 
tady i mé první ženě, která tady 
po rozvodu zůstala, odstěhova-
la se ale kus od Přeštic. Když 
jsme se přestěhovali do Přeštic 
jako  rodina,  tak  jsme  bydleli 
v  domě  ještě  s  mojí  babič-
kou,  ta byla zásadní přeštická 
patriotka.  Pamatuji,  jak  jsme 
se  spolu  dívali  z  okna,  když 
nahrazovali původní věže kos-
tela těmi více barokními. 
Jak dlouho v Přešti-
cích ve funkci tajemníka 
vydržíte?
Na to  teď nedokážu odpově-

dět.  Úřadu  jsem  se  ujal,  chci 
ho vykonávat podle svých nej-
lepších  schopností  a  navázat 
na  předchůdkyni  Evu  Česá-
kovou.  Dokážu  si  představit, 
že  to  bude  na  déle  než  toto 
volební období,  ale neupínám 
se k  tomu. Jde  také o  to,  jaká 
politická  reprezentace  bude 
na radnici. Nemusí to být toto 
vedení,  ale  nedokážu  si  před-
stavit,  že  bych  spolupracoval 
s  někým,  kdo  je  úplně  jiné 
krevní skupiny.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Nepočítám s tím, že mě budou... Stručný výčet činnosti 
městské policie 
za rok 2015
Tel. 725 726 549

Stihnout se dá leccos

Na  městskou  policii  bylo 
oznámeno občany nebo zjiště-
no strážníky 2810 událostí.
Celkem  zjištěno  1073  pře-

stupků a 40 správních deliktů:
•  v  dopravě  –  315,  rychlost 
– 420, veřejný pořádek – 338
• projednáno v blokovém říze-
ní – 950
•  oznámeno  správnímu  orgá-
nu  přestupků/správ.  deliktů 
– 123/40
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 354
• zadrženo pachatelů trestných 
činů – 14
- ohrožení pod vlivem návyk.
látky – 3
- maření výkonu úředního roz-
hodnutí – 5
- krádeže – 4
- týrání osoby žijící ve společ-
ném obydlí – 1
- násilí proti úřední osobě – 1
• zjištěno přestupců:
- na úseku ochrany před alko-
holismem a  jinými  toxikoma-
niemi – 44
- proti veřejnému pořádku
– 188
- proti občanskému soužití
– 24
- proti majetku – 48
-  na  úseku  střelných  zbraní 
a střeliva – 0
- ostatních – 34
• zjištěno správních deliktů:
- podle zákona o obcích – 23
-  podle  zákona  o  živnosten-
ském podnikání – 2
- podle tabákového zákona
– 1
-  podle  zákona  o  pozemních 
komunikacích – 14
• předvedeno osob – 5
•  nalezeno  hledaných/pohřeš.
osob – 5
• pomoc kamerového systému
– 68
• převezeno osob do protialko-
hol. stanice – 6
•  asistence  záchr.  službě  – 
agresivní osoby – 3
• spolupráce s hasiči – 3
• pomoc osobám v nouzi – 36
• výjezdy na narušené objekty 
– signál – 20
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 84
•  zjištěno  řidičů  pod  vlivem 
alkoholu  a  omamných  látek 
– 7
• kontroly zaměřené na prodej 
a podej alkohol. nápojů nezle-
tilým a zda jim není umožněna 
hra  na  výherních  přístrojích 
v rest. – 24, s Policií ČR – 2
• počet výjezdů na žádost PČR 
+ společ. akce – 64
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 1/3
• preventivní akce na neosvět-
lené  cyklisty/používání  pásů 

a  dětských  autosedaček  ve 
vozidlech – 4/10
(kontrolováno  vozidel  –  117, 
dětí – 139, zjištěno přestupků 
– 10)
•  zjištěno prodejců  prodávají-
cích alkohol mladistvým – 2
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 10
• usměrňování dopravy – 12
• nalezeno odcizených vozidel 
– 1
•  výjezdů  na  potulující  se 
zvířata/odchyceno  –  48/31 
psů  + 1 srna, 1 kůň, 1 daněk,  
1 papoušek
•  na  území  města  nalezeno 
věcí:  20  (injekčních  stříkaček 
– 2, mobilní telefon – 1, regis-
tračních značek – 2, klíčů – 7, 
batohů – 2, peněženek s dokla-
dy – 5, ostatní – 1
• zjištěno poškozených doprav-
ních  značek  –  6,  komunikace 
+  ostatní  –  12,  nefunkčnost 
veřejného osvětlení – 4
• zjištěno znečištění a nesjízd-
nost  komunikací  +  chodní-
ků/nesprávná  funkčnost  dopr. 
značení – 11/3
•  na  žádost  státních  orgánů 
doručeno písemností – 12
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 12
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 114
-  nejvyšší  rychlost  v  km/h 
– 84 – Přeštice-Zastávka a ul. 
Nepomucká, 80 – ul. Husova, 
Palackého, Tř. 1. máje
•  výjezdů  na  rušení  noční-
ho  klidu,  veřejného  pořádku, 
občanského  soužití,  výtržnos-
ti, rvačky – 130
•  nalezeno  podnapilých  osob 
ležících v silnici či parku – 18
•  zajištění  veřejného  pořádku 
na 32 akcích

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Rvačka v herně Niki.

Zadržen pachatel krádeže 
v Průmyslové ulici.

 inzerce

Za lepším

Kam pověsit prezidenty
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

VÝROČÍ (leden)

82 let 
Jarmila KVĚTOŇOVÁ

81 let 
Marie STANÍKOVÁ

(Skočice)
Marie DUCHKOVÁ
Marie PLATLOVÁ

84 let 
Marie MERTLOVÁ

83 let 
Miloslav WAGNER
Anna ALBLOVÁ

88 let 
Marie TICHOTOVÁ
Vlasta KUŽELOVSKÁ

Věra POLKOVÁ

(1945)
(1926)

ÚMRTÍ (prosinec)

Jaroslav LINHART
Emilie BRADOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

85. narozeniny oslavili

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

paní Marie HRADECKÁ 

pan Josef KARBUS
paní Božena KOTOUSOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

91. narozeniny oslavila

paní Anna KROCOVÁ 
(Zastávka)

2. polovina prosince
a 1. polovina ledna

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

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavil
pan Jan KALINA 

(Skočice)

Veřejná Tříkrálová 
sbírka 2016
Skupinky  tří  králů  ukončily 

putování  s  koledou  a  přáním 
do nového roku 2016. Za cel-
kem  dobrého  zimního  počasí 
se  103  koledníkům z  řad  dětí 
a 27 doprovázejícím dospělým 
podařilo  v  době  od  2.  do  13. 
ledna  obejít  s  pokladničkami 
Přeštice  a  14  okolních  obcí. 
Po  zkontrolování  zapečetění 
a  úředním  rozpečetěním  29 
pokladniček  byl  zjištěn  jejich 
obsah,  který  činil  166 628 
korun, což je o 13 915 Kč více 
než  v  loňském  roce.  V  Přeš-
ticích  bylo  vykoledováno  
83 220 Kč, ve Skočicích 6604 
korun, v Žerovicích 4329 Kč, 
v Dolní  Lukavici  10  755 Kč, 
v  Lužanech  8420  Kč,  v  Pří-
chovicích  11  402 Kč,  v Řen-
čích 7697 Kč,  ve Vodokrtech 
6110 Kč, v Libákovicích 5725 
korun, v Oseku 2500 Kč, v Há-
jích  2371  Kč,  v  Krasavcích 
2082 Kč, v Nezdicích 9834 Kč 
a v Roupově 5579 Kč.
Pokud  Vás  koledníci  neza-

stihli  a  chtěli  byste  ještě  při-
spět,  můžete  tak  učinit  zaslá-

ním SMS: DMS KOLEDA 
na číslo 87 777, nebo můžete 
Tříkrálovou  sbírku  podpořit 
odesláním  finančního daru  na 
účet: 66008822/0800 u České 
spořitelny.
O  využití  finančních  pro-

středků z TS jste se dozvěděli 
z  listopadových  Přeštických 
novin,  více  informací  můžete 
získat  na  www.dchp.cz  nebo 
volejte  na  tel.:  377  221  540, 
mob.: 731 433 015.
Upřímně  děkujeme  všem 

dárcům  za  obětavou  pomoc 
a  podporu  charitních  služeb. 
Děkujeme  všem  koledníkům, 
vedoucím  tříkrálových  sku-
pinek,  ochotným  úředníkům 
a  ostatním  dobrovolníkům, 
kteří  se na veřejné Tříkrálové 
sbírce podíleli.
Obyvatelům  města  Přešti-
ce  a  všech  jmenovaných obcí 
přejeme  vše  dobré  v  novém 
roce 2016.

Marie Sedláčková
koordinátorka

Tříkrálové sbírky
Farní charita Přeštice

Pro  Přeštice  je  ale  důležité, 

že  v  archivech  existuje  vy-

obrazení,  jak  vlajka  vypa-

dala.  Není  tedy  nutné  vytvá-

řet  zcela  novou  symboliku. 

Vlajku  tvoří  tři  stejně  široké 

pruhy, dva černé a prostřední 

bílý. Na bílém pruhu jsou dvě 

černé  orlice  se  zlatožlutými 

korunkami. I tak je ale potře-

ba  vytvořit  proporčně  přes-

nou kopii původního praporu. 

„Určitě požádáme o pomoc 

zkušeného heraldika, aby 

Přeštice měly jednou provždy 

opravdu důstojnou a repre-

zentativní vlajku,“ slibuje sta-

rosta Naxera.

Jakmile  se  podaří  vlajku 
rekonstruovat,  musí  starosta 
požádat sněmovnu, aby heral-
dický  znak  města  schválila. 
To by mohli poslanci v tomto 
roce  stihnout,  ale  spolehnout 
se  na  to  nedá.  Vedení  měs-
ta  ale  nic  nebrání,  aby  měst-
skou  vlajku  začalo  používat. 
„Raději bychom to ale pro-
jednali na zastupitelstvu, aby 
se takové slavnostní události 
mohli účastnit všichni,“  říká 
místostarosta  Marek  Krivda. 
Novou  městskou  vlajku  by 
mohli  obyvatelé Přeštic  popr-
vé  vidět  v  létě  při městských 
oslavách.

(Existují-li další pamětníci se 
svědectvím, rádi jejich vzpo-
mínky zveřejníme.)          (red)

Dva přeštičtí orli!

Přeštice nemají městskou...
Kdy zavlaje prapor

Tříkrálová sbírka 2016
V  neděli  10.  ledna  obešli 

Dolní  Lukavici  tři  králové. 
V  první  skupině  Pajzovnu 
a  lokalitu  k  sokolovně  obešla 
Eva Horová s  třemi královna-
mi:  Zuzkou  Novou,  Adélkou 
Novou  a  Michalkou  Šislo-
vou,  ve  druhé  partě  vybírala 
Alice  Netrvalová  s  Julinkou 
Bradovou,  Adamem  Bradou 
a  Kubou  Netrvalem.  Výtěžek 
sbírky podpoří  stovky projek-
tů  zejména  na  místní  úrovni, 
tedy  v  místech,  kde  budou 

peníze  vykoledovány.  Pomo-
hou  handicapovaným  dětem, 
sociálně  slabým  rodinám 
a  seniorům.  Sbírka  má  tra-
dici  již  od  roku  2001.  Děku-
jeme  všem,  kteří  přispěli.  Ti 
z  vás,  kteří  nebyli  zastiženi, 
můžou  přispět  SMS  ve  tva-
ru  DMS  KOLEDA  na  číslo  
87 777. Více na www.darcov-
skasms.cz nebo www.trikralo-
vasbirka.cz

Text Mgr. Eva Horová
Foto Radek Hora

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice

Foto Stanislav Morávek



únor 2016 
 13. 2. 2016 
Masopust 2016
Masopustní  průvod,  sraz 
u DHP ve 14.00 hodin, zábav-
ný program v Městském parku, 
maškarní  diskotéka  pro  děti 
i  dospělé  –  Přeštická  stodola. 
Možnost zakoupení zabijačko-
vých  pochoutek  v  Městském 
parku.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo  konání:  sraz  u  Domu 
historie Přešticka
Vstupné: zdarma
 11. 2. 2016 
Nejúspěšnější sportovec 
roku 2015 
– okres Plzeň-jih
V  programu  vystoupí  Lešek 
Semelka, Andrea Mea. Mode-
ruje Radek Šilhan.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
 14. 2. 2016 
Nedělní posezení
s dechovkou
Malá muzika Nauše Pepíka
Stolová  úprava,  k  tanci 
i k poslechu.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Dobrovolní hasiči v roce 2015
V  roce  2015  byla  jednotka 

sboru  dobrovolných  hasičů 
města  Přeštic  povolána  k  21 
zásahům,  přičemž  se  jedna-
lo o 11 požárů, 6  technických 
zásahů  a  4  plané  poplachy. 
Nejnáročnějšími  zásahy  byly 
srpnový  požár  stohu  a  přileh-
lého  lesního  porostu  v  Libá-
kovicích  a  v  říjnu  rozsáhlý 
požár střechy rodinného domu 
v Borovech, dále hořely rodin-
né  domy  ve  Vlčí  a  v  Přešti-
cích-Zastávce,  pole  u  Dol-
ní  Lukavice,  Netunic,  Vlčí 
a  2x  u  Lužan,  tráva  u  Přeštic 
a  včelín  v  Horní  Lukavici. 
Mezi  technické  zásahy  patří 
2x  odstranění  padlého  stromu 
ze  silnice  u  Kucín  a  Lužan, 
odstranění obilí z Husovy ulice 
v  Přešticích,  záchrana  kočky 
ze  stromu  v  Přešticích,  nou-
zový  dovoz  vody  do  rybníku 
u  Žerovic  a  dopravní  nehoda 
kamionu  v  Lužanech.  Plané 
poplachy byly vesměs spojeny 
s poruchou čidla EPS ve výrob-
ní  hale  IACG  v  Přešticích. 
Kromě  toho  provedli  členové 
jednotky celkem 20 neakutních 
pracovních  činností,  přičemž 
se jednalo 3x o dovoz vody na 

výlovy rybníků v Radkovicích 
a  v  Žerovicích,  2x  zalévání 
městské zeleně, jarní navážení 
vody do kašny a její podzimní 
odčerpání, proplach kanalizace 
ve  Skočicích,  mytí  požárních 
nádrží ve Skočicích, Kucínech 
a  v  Žerovicích,  mytí  komu-
nikace  P0od  kaštany,  ale  také 
dovoz vody do parní  lokomo-
tivy a další. Dále členové jed-
notky 12x drželi požární hlíd-
ku při kulturních a sportovních 
akcích  v Přešticích  a  provedli 
pět  preventivně  výchovných 
akcí.  V  rámci  fyzické  přípra-
vy se dobrovolní hasiči v loň-
ském roce zúčastnili 5 soutěží 
v  požárním  sportu,  přičemž 
největšího  úspěchu  dosáhli 
v  okrskové  soutěži  v  Přícho-
vicích,  kde  obsadili  1.  místo. 
Pro  děti  v  kolektivu  mladých 
hasičů  byl  uspořádán  každo-
roční  letní  tábor  ve  Zbirohu 
a Mikulášská  nadílka.  Dobro-
volní hasiči  tímto děkují měs-
tu Přeštice a všem ostatním za 
podporu a těší se na spolupráci 
v roce 2016.

Ing. Martin Felix
velitel jednotky SDH 

města Přeštice

Den s myslivci
Těsně před vánočními prázd-

ninami byla pro žáky 7. roční-
ku  přichystána  ve  spolupráci 
s místními myslivci akce, kte-
rá by se dala označit jako pro-
cházka  lesem.  Nejprve  jsme 
byli  převezeni  autobusem  na 
místo  zahájení.  Po  slavnost-
ním  přivítání  jsme  se  rozdě-
lili  do  čtyř  skupin,  z  nichž 
každá dostala svého průvodce 
na  následné  lesní  putování. 
Každá  skupina  poté  absolvo-
vala  jinou  trasu  a  také  trochu 
odlišný program. Někteří žáci 
se  proto  třeba  dozvěděli  více 
o  myslivosti,  jiní  více  o  les-
ní  technice.  Některé  výklady 
průvodců byly více teoretické, 
jiné naopak praktické. Jedna ze 
skupin měla celou akci pojatou 
jako  meziskupinovou  soutěž, 
což  děti  přijaly  s  nadšením. 
Dokonce si na závěr vysloužily 

i pochvalu za chování, aktivitu 
a neobyčejné znalosti. Za veli-
ce vyrovnané soutěžení si děti 
odnesly  i  ceny. Všechny  sku-
piny  se po absolvování  svých 
programů následně sešly u při-
praveného ohně, kde došlo na 
opékání  vuřtů.  Také  byl  pro 
děti  navařen  horký  čaj,  což 
jsme všichni přijali s nadšením 
vzhledem  k  panujícímu  sych-
ravému  počasí.  Čekalo  nás 
ovšem  ještě  jedno překvapení 
–  slavnostní  fanfára  hraná  na 
lesní rohy. Na závěr proběhlo 
slavnostní  rozloučení,  jehož 
součástí  bylo  i  zhodnocení 
celé  akce  a  poděkování.  Poté 
už nás čekala jen cesta zpět ke 
škole  za  doprovodu  městské 
policie. Tato akce se uskuteč-
nila také díky finančnímu pří-
spěvku města.

Mgr. Markéta Kaslová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

16. 1. – 13. 3. 2016
Po kolejích z Přeštic – výstava k 140. výročí 
železnice v Přešticích
Komentované  prohlídky  výstavy  se  sběrateli  V.  Simbartlem 
a Petrem Petrem: 14. 2., 20. 2., 28. 2., 13. 3. 2016

16. 1. – 21. 2. 2016
Kolejiště Josefa Němečka z Přeštic
Denní provoz kolejiště v otevírací době Domu historie Přešticka
Mimořádné noční jízdy 6. 2. a 20. 2. 2016.

6. 2. SO: NOVÉ POCINO-
VICE
Vlakem  z  Přeštic  9.29  (R) 
do Klatov, z Klatov 10.23 do 
Úborska.  Zpět  z  Pocinovic 
16.07  do  Klatov,  z  Klatov 
16.46 do Přeštic.
TRASA:  Úborsko  –  Nové 
Pocinovice – Lomeček – Orlo-
vice – Výrov – Pocinovice
(12 km vede F. Vokáč)
13. 2. SO: Z ČERNIC DO 
SNOPOUŠOV
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně  zastávky,  trolejbus  č.  13 
do  Černic  –  hasičárna.  Zpět 
bus  ze  Snopoušov  16.01  do 
Přeštic.
TRASA: Černice – Štěnovice 
–  lomy  –  Štěnovický  Borek 
– Prusíny – Mrtol – Snopou-
šovy
(15 km vede J. Nová)
20. 2. SO: ZE ŠVIHOVA 
DO KLATOV

Vlakem z Přeštic 8.43 do Švi-
hova  (8.58).  Zpět  z  Klatov 
14.46 do Přeštic (15.14).
TRASA: Švihov – Vosí – Toč-
ník – Štěpánovice – Klatovy
(14 km vede V. Borovcová)
27. 2. SO: PLZEŇ, ŠVÁBI-
NY – STARÝ PLZENEC
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně,  trolejbus  č.  11  na  koneč-
nou  Ústřední  hřbitov.  Zpět 
z  Plzence  13.41  (15.41)  do 
Plzně  13.53  (15.53).  Z  Plzně 
15.02 (R 17.02) do Přeštic.
TRASA:  Plzeň,  Švábiny 
–  U  Zátiší  –  Na  Pohodnici 
–  Jandova  skála  –  pod  dálni-
cí  –  Plzenec  rotunda  –  Starý 
Plzenec
(12 km vede V. Řežábek)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ HOTELU 
SPORT ve čtvrtek 25. 2. 
2016 v 17.00 hodin.

Pozvánka na 11. Lukavický 
masopust
Srdečně  zveme  všechny  

v  sobotu  6.  února  na  11.  Lu-
kavický  masopust.  Zahájení 
se bude konat v 10 hodin před 
hostincem U Bílé růže v Dol-
ní  Lukavici,  poté  maškary 
projdou obcí a po občerstvení 
v  klubovně  vyrazí  autobusem 

do  Lišic,  kudy  průvod  projde 
od 13.40 do 14.00 hod. Hudeb-
ně doprovází Hájenka z Hájů. 
Občerstvení pro všechny mas-
ky zdarma. 

Mgr. Eva Horová
kulturní komise

OÚ Dolní Lukavice

Při nedělním odpoledni s dechovkou dne 17. ledna 2016 
zahrála k tanci i k poslechu malá dechová kapela Doubra-
vanka z jižních Čech. V únoru se příznivci dechovky mohou 
těšit dne 14. 2. na dechovou hudbu „Malá muzika Nauše 
Pepíka“.                                   Text (red), foto Milan Janoch

 inzerce

Jako za starých časů probíhala speciální úprava povrchu 
ledu na kluzišti KČT.                         Text a foto Milan Janoch

6. 3. 2016 – Velikonoční vyrábění s Natálkou Vítovco-
vou, velký sál KKC
8. 3. 2016 od 16.00 hodin – Veřejné fórum města Přešti-
ce, velký sál KKC
12. 3. 2016 od 20.00 hodin – Reprezentační ples města 
Přeštice, sokolovna Přeštice
18. 3. 2016 od 18.00 hodin – Dostaveníčko s dechovkou 
– koncert Božejáci – dechová hasičská kapela z jižních Čech
23. 3. 2016 od 10.00 hodin – Velikonoční trh

 18. 2. 2016 
Frankie&Johny
Frankie  a  Johnny  s  Terezou 
Kostkovou  a  Alešem  Hámou 
– divadlo.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 290 Kč

 20. 2. 2016 
Filmový klub – horká 
novinka – Lída Baarová 
– životopisný film, režie Filip 
Renč
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč

 27. 2. 2016 
Maškarní karneval
MŠ  Gagarinova  a  agentura 
Pipi a Bambula show pořádají 
pro děti maškarní karneval.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné:  dospělí  60  Kč,  děti 
zdarma

 28. 2. 2016 
Michal na hraní
Dětské  představení  –  Michal 
Nesvadba a jeho hry.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 189 Kč

Letní semestr VU3V právě začíná 
– zkuste s námi hledat své předky…
MAS  Aktivios  z.  s.  opět 

pořádá  Virtuální  univerzitu 
třetího věku, tentokrát na téma 
Genealogie aneb Hledejme své 
předky. 

Kde:  v  Kulturním  a  komu-
nitním centru v Přešticích

Semestrální výuka 
Zahájení:

5. února 2016 (pátek)
Hodina: 10.00-12.00 hodin 
Další termíny:  19. 2., 4. 3., 

18. 3., 1. 4., 15. 4. 2016
Lektor:  Ing.  Mgr.  Martin 

Slaboch, Ph.D.
Kurz  posluchače  seznámí  se 

základními  pojmy  z  oblasti 
genealogie (rodopisu) a poskyt-
ne jim informace o tom, jak začít 
pátrat po svých předcích.
1.  Úvod  do  genealogie  a  její 
dějiny.
2. Jak se tvoří rodokmen. Pří-
buzenství ve světě.
3. O matrikách.
4. Využití archivních materiá-
lů ke studiu předků.
5.  Vývoj  našich  příjmení. 
Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a sraz. 
A jak bude výuka probíhat?
Časová náročnost:

1  semestr  obsahuje  6  před-
nášek, 1 přednáška  trvá cca 2 
hodiny 1x za 14 dní.
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.

Kdo se může přihlásit ke 
studiu? 
Senior  (statut  důchodce), 

invalidní  důchodce bez  rozdí-
lu  věku,  osoby  kategorie  50+ 
(nezaměstnaní,  osoby  čekající 
na přiznání důchodu apod.).

Cena za semestr: 500 Kč
Cena zahrnuje: 
– přednášku, tištěné materiá-

ly k přednáškám, kávu, čaj.
Další  informace  a  přihlášky 

u  Mgr.  Martiny  Hanzlíkové, 
telefonní  číslo  721  759  772, 
e-mail:  info@mas-aktivios.cz, 
www.mas-aktivios.cz
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Přešticemi vlaky jezdí
už sto čtyřicet let
Rok  1874,  rok,  kdy  byl 

položen  pomyslný  základní 
kámen  budovy  přeštického 
nádraží.  A  dvacáté  září  roku 
osmnáct  set  sedmdesát  šest, 
den,  kdy  ve  stanici  zastavil 
prvý vlak s cestujícími. V letoš-
ním roce tak uplyne 140 let od 
vzniku železniční  trati Plzeň – 
Nýrsko. A právě tomuto téma-
tu  je  věnována  nová  výstava 
v Domě historie Přešticka.

„Většinu materiálů pro tuto 
výstavu nám zapůjčil ze své 
soukromé sbírky pan Petr 
Petr, velký fanda do železni-
ce a všeho kolem ní. Nebýt 
jeho, jeho plánků, fotografií 
a mnohých dalších dobových 
relikvií, nebylo by možno 
tuto výstavu připravit,“  zdů-
raznila  v  úvodu  Drahomíra 
Valentová. Návštěvníci si  tře-
ba  mohou  prohlédnout  velké 
množství    různých  železni-
čářských  odznaků  pamětních 
medailí k výročí různých tratí 
v republice, ale také dobových 
plánů  nejrůznějších  stanic  na 
trati, například Valchy, Lužan, 
Klatov,  Přeštic.  Asi  nejvíce 
se  Přeštičtí  zastavovali  před 
sérií  fotografií,  jak  se postup-
ně  měnila  budova  místního 
nádraží od roku stavby (1874) 
přes válečná léta (1916, 1940), 
až po trochu smutnou součas-

nost. Dnes je stanice daleko za 
zenitem  svého  života,  je  z  ní 
pouze nástupní místo. Posled-
ní výpravčí v Přešticích skon-
čil svoji funkci 4. února 2009, 
po sto třiceti třech rocích. Tak 
nostalgicky  lze  číst  jméno 
posledního  přednosty  –  Zde-
něk  Hájek  –  a  posledních 
výpravčích  –  Petr  Petr,  Ladi-
slav  Kolařík,  Pavel  Vacov-
ský, Rudolf Ulbricht a Roman 
Ausberger.
Obsáhlou  historickou  výsta-

vu v přízemí doplňuje výstava 
fotografií  lokomotiv  Josefa 
Hraběte. „Tady musím přiznat, 
že v množství fotek jsem se 
doslova ztratila a polovina 
lokomotiv se mi zdála stejná,“ 
s  pousmáním  se  přiznávala 
paní Valentová, „ale autor mě 
vyvedl z omylu a ukázal vše-
chny drobné odlišnosti.“
V  podkroví  pak  je  nejzá-

bavnější  část  výstavy,  velké 
funkční  kolejiště.  Tady  svou 
zálibu předvádí přeštický Josef 
Němeček. „Mašinky mě chytly 
v dětství, chodil jsem s dědou 
na nádraží a láska k vlakům 
mi zůstala. Realizuji se ales-
poň v malém, s modely. Doma 
místo na takové velké kolejiště 
nemám, tak si vlastně pořád-
ně zajezdím jen na takovýchto 
výstavách.“                      (šat)

Největšímu zájmu malých i velkých se na „železničářské“ 
výstavě těší funkční kolejiště, které předvádí Josef Němeček, už 
i s pomocí svého syna.

Hodně návštěvníků se zastavuje před fotografiemi přeštického 
nádraží a sledují jak šel čas.

Návštěvníci vernisáže.

Dětské šibřinky v sokolovně
V sobotu 9. led-

na  2016  se  opět 
sešlo v sokolovně 
v Přešticích velké 

množství pohádkových posta-

viček,  filmových  i  sportovních 
hrdinů,  aby  si  zatančili  a  zasou-
těžili na maškarním plese. Již tra-
dičně hrála hudební skupina Asfalt  
manželů Květoňových, která měla 

připravený bohatý program. Nově 
si mohly děti zatancovat s rodiči 
při dětské volence. Místo květiny 
byl připraven ovocný balíček. Sál 
se brzy zaplnil, odpoledne rychle 

uběhlo a některým se ani nechtělo 
domů.

Tělocvičná jednota
Sokol Přeštice

sestra Jitka Malátová

JAKO Z DIKOBRAZU

Zdobný přeštický kronikář Michal Tejček oslavil 40. narozeniny. 

PŘIPRAVUJEME

Fotosoutěž 
ke strategickému plánování
Město Přeštice vyhlašu-

je v souvislosti s probíha-
jící  přípravou  strategic-
kého  rozvojového  plánu 
města  (SRP)  fotografic-
kou  soutěž  pro  amatér-
ské  fotografy  „PŘEŠ-
TICKÉ POHLEDY“. 
Hledáčkem  fotoaparátu 
se  chceme  podívat  na 
naše město  i místní  čás-
ti  ve  dvou  tematických 
okruzích – „Líbí se mi“ 
a „Potřebuje změnu“.
Pokud  je  fotografo-

vání  vaším  koníčkem, 
posílejte  fotky  nejpoz-
ději do 30. června 2016  
e-mailem  na  adresu: 
srp@prestice-mesto.cz 
s  uvedením,  kde  a  kdy 

byl snímek pořízen, dále 
jména  a  příjmení,  věku 
(budou  hodnoceny  tři 
věkové kategorie) a kon-
taktu na autora snímku.
Výsledky soutěže budou 

vyhlášeny v září na webu 
města  a  v  Přeštických 
novinách. Bude-li  zaslán 
dostatek  fotografií,  vydá 
město sborník fotosoutěže 
a  zajistí  také  vystavení 
fotografií pro veřejnost.
Na  všechny  „Přeštické 

pohledy“  se  těší  koordi-
nační  tým  strategického 
plánování  v  čele  se  sta-
rostou města.

Eva Česáková
vedoucí koordinačního

týmu „SRP“
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Den s Aktiviosem se nesl 
v duchu regionálních dobrot 
i vánočních příběhů
Ve  středu  16.  prosince  2015  

jste se, milí čtenáři, mohli zúčast-
nit  zajímavé  celodenní  akce 
v prostorách Kulturního a komu-
nitního centra v Přešticích.
Naše  místní  akční  skupi-

na MAS Aktivios  z.  s.  již  po 
několik  let  zve  pravidelně 
v  tento  předvánoční  čas  sta-
rosty,  podnikatele,  zástupce 
neziskových organizací, církví 
a  škol  ke  společnému  setkání 
a vás všechny, aby představila 
široké  veřejnosti  naši  činnost 
v uplynulém roce.
Tentokrát  jsme  představili 

výsledky  dvouletého  projektu 
spolupráce „Otevíráme pokla-
dy venkova“, na kterém kromě 
našich partnerů MAS Radbuza 
a MAS  sv.  Jana  z Nepomuka 
s  námi  spolupracovala  ještě 
řada  místních  spolků  i  jed-
notlivců,  aby  mohly  vznik-
nout  nové  venkovské  expozi-
ce  v  celkem  osmi  objektech: 
v  zámku  Ptenín,  ve  špejcha-
ru  v  Chocenickém  Újezdě, 
v  Pouskově  mlýně  v  Mešně, 
v  mateřské  škole  v  Kvíčovi-
cích,  na  zámku  Rochlov,  dvě 
expozice byly otevřeny v Nepo-
muku a v Tojicích bylo zpřístup-
něno venkovské minizoo.
V  dalším  bloku  jsme  chtě-

li  představit  dobroty  našeho 
regionu  a  především  jejich 
výrobce, o nichž mnozí  z vás 
ani  po  letech  nevědí.  O  stále 
rostoucím  významu  regio-
nálních  potravin  a  produktů 
přednášel  pan  Ing.  Ivo  Šašek 
z MAS Pošumaví. Zajímavou 
přednášku doplnil o řadu cen-
ných  informací  pan  Ing.  Petr 
Hodan, místní zemědělec. Celá 
jeho prezentace byla současně 
spojena  i  s  ochutnávkou  jed-
notlivých druhů na páře vaře-
ných  brambor  a  vynikajících 
bramboráčků  s  doprovodným 
výkladem.
Dále  byly  formou  ochut-

návky  představeny  produkty 
z  nebílovských  sadů,  letinské 
pivo, mouka z Borov, brodské 
klobásky a mnoho dalších.
Návštěvníci  se  mohli  účast-

nit  také  našeho  zajímavého 
kvízu,  který  zvládl  správně 
vyplnit  pouze  pozorný  ná-
vštěvník,  neboť  odpovědi  se 
ukrývaly  v  přednáškách  nebo 
v  propagačních  materiálech 
naší MAS. Šest vylosovaných 
výherců  si  odneslo  zajímavé 
a hlavně chutné ceny v podobě 
místních produktů.
Mezi  jednotlivými  bloky 

mohli  návštěvníci  vidět  krátké 
animované  filmy, které vytvo-

řily děti v době letních prázdnin 
v příměstském táboře, který pro 
ně naše MAS připravila.
V  průběhu  celého  dne  se 

našel  i prostor pro živou dis-
kuzi  při  plánování  nových 
zajímavých projektů do další-
ho období.
Na odpolední část dne přijal 

naše  pozvání  pan  Jan  Satke, 
farář  Českobratrské  církve 
evangelické.  Velmi  pouta-
vým způsobem přiblížil lidem 
biblické  postavy  z  příběhu 
o  narození  Ježíše.  Jeho  milé 
vypravování  s  přáním  krás-
ných vánočních svátků v kru-
hu  svých  nejbližších  bylo 
krásnou  tečkou  celého  dne 
a zároveň milým očekáváním 
a těšením se na Vánoce.

Ing. Hana Bouchnerová
manažerka 

MAS Aktivios z. s.

Dárce získal dar aneb Stavba
rozhledny na Merklínsku zahájena
Na jaře roku 2015 jsem daro-

val  kostní  dřeň  ve  Fakultní 
nemocnici  v  Plzni.  Pocházím 
z Plzeňského kraje a tak jsem 
neměl k odběru daleko. Osob-
ně si myslím, že pokud člověk 
může  někomu  pomoci  zlep-
šit  zdraví  či  dokonce  zachrá-
nit  život, měl  by  to  rozhodně 
učinit.  Dát  dar  je  lepší  pocit 
než dar dostat a tak se poved-
lo v roce 2015, že jsem nejen 
jako dobrovolný dárce daroval 
kostní dřeň, ale i jsem obdržel 
dar v podobě finanční podpory 
z  dotačních  fondů  Plzeňské-
ho  kraje  na  stavební  projekt 
–  rozhlednu,  v  obci Zemětice 
na Merklínsku.
Něco  málo  informací 

k  samotnému  projektu.  Tato 
vyhlídková  věž  má  architek-
tonicky  a  výtvarně  připomí-
nat  repliku  obranné  věže  ve 
stylu středověkých stavebních 
postupů  s  výškou  14  metrů 
v  kombinaci  tradičních mate-
riálů  –  zděných  a  dřevěných 

konstrukcí.  V  roce  2015  pro-
běhly terénní přípravné práce, 
kopání  výkopů  a  provedení 
základů  pro  zahájení  zdění 
v roce 2016.
Z  budoucí  rozhledny  je  ze 

zalesněných  vrchů  Plzeňské 
pahorkatiny  rozhled  k  obci 
Merklín,  Jahodovému  vrchu 
a  Paní  hoře,  jižním  směrem 

přes  vrchy  Běleč  a  Bělýšov 
k  Srnčímu  vrchu  v  popředí 
a dále je vidět Šumava s hřebe-
novou  partií  Prenetu, Můstku 
a Pancíře a vrch Velký Ostrý.
Další  informace  o  projektu 

je  možné  získat  na  odkazu: 
http://vyhlidkova-vez.unas.cz/
index.php

Bc. Petr Štěpanovský

Obrázek znázorňuje výhled do krajiny.

Základní  škola  Josefa  Hláv-
ky  Přeštice  zorganizovala 
pro  žáky  lyžařský  zájezd  do 
rakouských  Alp,  do  oblasti 
GROSSGLOCKNER  RE-
SORT  KASL-MATREI. 
Zájezdu  se  účastnili  žáci  dru-
hého  stupně,  kteří  byli  dopl-
něni  žáky  prvního  stupně. 
Vši-chni  plni  očekávání  jsme 
se  sešli  v  úterý  12.  ledna  ve 
večerních  hodinách  a  vydali 
se  na  cestu do MATREI,  kde 
jsme byli ubytováni v penzio-
nu Gasthof LUBLASS.
Ve  středu  ráno  nás  uvítaly 

ideální  sněhové  podmínky 
a  navíc  připravená  snídaně 
v  penzionu.  Následně  jsme 
se  přesunuli  do  prvního  stře-
diska  MATREI.  Příznivé 
počasí,  upravené  sjezdovky, 
minimum  lidí,  žádné  fronty, 
vyhřívaná  lanovka  a  k  tomu 
natěšenost  dětí  byla  ideál-
ním  startem  celého  zájezdu. 
Poslední tečkou náročného dne 
byla chutná večeře. Druhý den 
nás přivítalo sluníčko a my se 
vydali  do  dalšího  lyžařského 
střediska  KALS,  kde  různá 
obtížnost  sjezdovek  uspokoji-

la všechny účastníky zájezdu. 
V  pátek  jsme  se  vydali  auto-
busem  do  třetího  střediska  
St.  JAKOB,  kde  šíře  a  upra-
venost  sjezdovek  příjemně 
překvapily většinu z nás. Celý 
den  nás  doprovázela  azurová 
obloha se slunečným počasím. 
Večerní  diskotéka  a  pizzy  od 
majitele  byly  bohužel  před-
zvěstí,  že  v  sobotu  nás  čeká 
poslední den. V sobotu 16. led-
na si jednotlivé skupiny mohly 
zvolit  lyžování  v  KALSU  či 

MATREI.  Všichni  účastníci  si 
i poslední den užili, i když nám 
počasí příliš nepřálo. Před odjez-
dem na nás čekala teplá večeře 
a  pro  každého  balíček  něčeho 
dobrého na cestu zpět do ČR.
Poděkování  patří  nejen  žá-

kům  za  aktivní  přístup,  ale 
i  rodičům,  kteří  umožnili 
dětem prožít  krásné  čtyři  dny 
v rakouských Alpách.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel ZŠ Josefa Hlávky 

Přeštice

Poprvé na lyžích v Alpách
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Letošní  rok  je  pro  Přeštičany 
významný  tím,  že  město  slaví 
výročí  790  let  od  první  písemné 
zmínky  o  Přešticích.  V  Přeštic-
kých novinách bychom si při této 
příležitosti  chtěli  v  pravidelné 
rubrice  připomenout  nejen  nej-
starší historii města, vztahující se 
k  prvním  zprávám  o  Přešticích, 
ale  i  některé  další  dějinné  etapy 
města a jeho význam.

Nadpis  naší  rubriky  „790  let 
města  Přeštic“  by  mohl  vést 
k  mylné  představě,  že  rok  1226 
je  datem  založení  Přeštic.  Není 
tomu  tak.  Jako v  případě většiny 
vesnic a měst, přesnou dobu jejich 
založení neznáme. První písemná 
zmínka nám vlastně jen určuje rok, 
od kdy spolehlivě máme prokázá-
nu  existenci  osady.  Představuje 
pevný záchytný bod pro přesnější 
dataci jejího stáří, ale její význam 
je  pouze  relativní.  Hodí  se  však 
velmi k slavení výročí a připome-
nutí dějin toho kterého místa.

Přeštice se objevují prvně v  lis-
tině  krále  Přemysla  Otakara  I. 
z  roku  1226,  vydané  pro  klášter 
v  Doksanech,  kterému  panovník 
potvrzuje  jeho majetky  a  uděluje 
různé svobody a privilegia. Někde 
uprostřed mezi  jmenovitě  uvede-
nými svědky listiny z řad šlechty 
vystupuje poprvé Svatobor z Přeš-
tic.  Přeštice  jsou  tedy  zmíněny 
pouze  jako  součást  šlechtického 
predikátu.

Je  jasné,  že  Přeštice  musely 
existovat  již  nějakou  dobu  před-
tím, než  se  jejich  jméno objevilo 
v písemných pramenech. O jejich 
založení  můžeme  s  jistotou  tvr-

dit  snad  pouze  to,  že  se  na  něm 
nějak  podílel muž,  který  se  jme-
noval Přemysl, podomácku Přech, 
zdrobněle  Přešek,  neboť  místní 
jméno  Přeštice  podle  jazykověd-
ců  znamená  „ves  Přeškových 
lidí“. Archeologicky je zdejší raně 
středověké  osídlení  doloženo  již  
v 9. či v 1. polovině 10. století. Jde 
samozřejmě pouze o doklad toho, 
že  zde  tehdejší  lidé  trvale  sídlili. 
Existenci  osady  ve  2.  polovině  
11.  století dokládá  řadové pohře-
biště,  objevené  archeology  na 
Pohořku.  Bylo  tehdy  zvykem 
pohřbívat v určité vzdálenosti  od 
osady  na  vyvýšenějším  místě, 
nepřímo  tak  pohořské  pohřebiš-
tě  ukazuje na osadu Přeštice pod 
ním. Lze  se  tedy s určitou opatr-
ností domnívat, že osada Přeštice 
byla  založena možná  i  dvě  až  tři 
staletí před první zmínkou o sobě.

Ale  vraťme  se  k  Svatoborovi. 
Máme  k  dispozici  několik  listin, 
které nám umožňují udělat si ale-
spoň  rámcovou  představu  o  jeho 
osobě a o jeho přeštickém panství. 
Patřil k dobové vyšší šlechtě,  jak 
svědčí např. okolnost, že jej česká 
královna  v  jedné  listině  nazvala 
titulem  župan.  Je  třeba  zapome-
nout  na  báchorky  romantických 
historiků 19. století o župním hra-
dě v Přešticích. Župan v 1. polo-
vině  13.  století  prostě  označoval 
velmože,  předáka,  příslušníka 
vyšší  šlechty.  Byl  v  širším  slova 
smyslu členem dvora krále Václa-
va I. a snad už jeho otce Přemysla 
Otakara I. Nepobýval sice v Praze 
v  blízkosti  krále,  ani  nezastával 
některý z dvorských či krajských 
úřadů,  ale vždy když král  zavítal 
do západních Čech, měl Svatobor 
místo po jeho boku. O tom svědčí 
jeho  jméno mezi  svědky  na  krá-
lovských  listinách  vydávaných 
v  západních  Čechách.  Svatobor 
z Přeštic byl rovněž spřízněn s vel-
možským  rodem  Drslaviců  erbu 
polotrojříčí,  který  na  Plzeňsku 
dominoval. Nevíme jak, snad byla 
jeho matka Drslavicovna, nebo si 
některou  z  dcer  tohoto  rodu  vzal 
Svatobor  sám.  Plzeňský  hradský 
správce  Břetislav  (II.)  z  tohoto 
rodu jej v jedné listině nazval pří-
buzným.  Těžko  ovšem  říci,  jaký 
byl  vztah  mezi  Svatoborovým 
velmožským  postavením  a  pří-
slušnosti k Drslavicům, jestli Sva-
tobor  byl  z  mocného  a  význam-
ného  rodu,  o  němž  se  nám  však 
zprávy  nedochovaly,  a  byl  tedy 
pro  Drslavice  adekvátní  přízní, 

nebo  za  jeho 
společenský 
vzestup  moh-
lo  právě  to, 
že  byl  nejpr-
ve  příbuzným 
D r s l a v i c ů . 
Mohl  napří-
klad  původně 

patřit  k  tzv.  drslavické  klientele, 
tedy  ke  skupině  nižších  šlechti-
ců,  kteří  zpravidla  stáli  ve  služ-
bách velmožů, a teprve později se 
společensky  vyšvihnout  sňatkem 
s dcerou některého z Drslaviců.

V  takovém  případě  by  jeho 
atraktivita  jako  původně  nižšího 
šlechtice  mohla  pro  společensky 
mnohem  výše  postavené  Drsla-
vice  tkvět  v  jeho  majetku.  Jak 
k  němu  Svatobor  přišel,  nevíme. 
Zdědil  po  předcích,  nashromáž-
dil  sám, dostal  od krále,  či  kom-
binací všech  těchto  forem? Nebo 
ho  vyženil?  Jisté  je  pouze  to,  že 
když asi v roce 1238 umíral, pat-
řila mu trhová ves Přeštice, v níž 
měl  pravděpodobně  své  sídlo, 
třináct  dalších  vesnic  v  bližším 
i vzdáleném okolí a část vsi Sko-
čice. Toto Svatoborovo panství se 
v  dobové  terminologii  nazývalo 
přeštický  újezd.  Některé  vesni-
ce  přeštického  újezdu  již  zanikly 
(Peduše,  Horka,  Zadeň/Zadiny, 
Lhota, Kylchov  a Střítež),  z  těch 
stávajících  do  něho  patřil  Vícov, 
Krasavce,  Vodokrty  a  Předenice 
a  vzdálenější Radochovy,  Partol-
tice a Rudoltice.

Nás však vzhledem k aktuálnímu 
výročí  zajímají  nejvíce  Přeštice 
samotné. Jak vypadaly v době, kdy 
se  poprvé  objevily  v  písemných 
pramenech? Můžeme jen více méně 
poučeně spekulovat. Samotná osa-
da  se  rozkládala  nejspíše  v  okolí 
Havlíčkova  náměstí  a  Jungman-
novy  ulice. Na  Pohořku  vystřída-
lo někdy ke konci 12. století starší 

řadové  pohřebiště  archeologicky 
doložené  novější  osídlení.  Právě 
do okolí dnešního kostela Nanebe-
vzetí  Panny  Marie  se  nejčastěji 
klade  sídlo  Svatobora  z  Přeštic. 
Kamenné hrady si v Čechách teh-
dy šlechta ještě nestavěla, šlo tedy 
nejspíše o dřevěný dvorec s obyt-
nými  a  hospodářskými  budovami 
a  s  dřevěným  hrazením.  Součástí 
takových dvorců byla často jediná 
kamenná  stavba,  a  tou byl kostel. 
Zdali  byl  Svatobor  stavebníkem 
původního  starého  kostela  Panny 
Marie,  zaniklého  to  předchůdce 
dnešního barokního chrámu, neví-
me. Spíše se zdá, že nikoliv, že jej 
postavili až kladrubští benediktini. 
Stejně tak datace stavby vícovské-
ho  kostela  sv.  Ambrože  se  díky 
novým výzkumům posouvá až do 
2. třetiny 13. století, do období po 
Svatoborově  smrti.  Zdá  se  tedy, 
že  za  jeho  života  přeštický  újezd 
žádný kostel  ještě neměl. Přeštice 
jsou v  listinách nazývány  trhovou 
vsí. To znamenalo, že byly tržním, 
ekonomickým a správním centrem 
panství, které nepatřilo králi.

Souhrnně lze říci, že Přeštice jako 
osada vznikly poměrně záhy, mno-
hem dříve,  než  si  v  nich Svatobor 
či jeho předci vybudovali své sídlo, 
nejpozději ve 2. polovině 11. stole-
tí. Ať  už  původně patřily  českému 
knížeti či jiným majitelům, dostaly 
se nejpozději ke konci 12. století či 
na  počátku  13.  století  do  majetku 
šlechtice Svatobora a staly se cen-
trem panství, nazývaného přeštický 
újezd a zahrnujícího celkem čtrnáct 
vesnic a jedno popluží, položených 
vesměs  na  pravém  břehu  Úhlavy 
po  obou  stranách  vrchů  Střížov 
a Hájsko. Svatobor měl v Přešticích 
nepochybně své sídlo a přijal je i do 
svého  šlechtického  jména.  V  této 
podobě se Přeštice poprvé objevu-
jí  v  písemných  pramenech  v  roce 
1226. Když  asi  v  roce  1238 Svat-
obor umíral, neměl potomky, odká-
zal proto Přeštice a celé panství řádu 
johanitů. Co se s Přešticemi dělo po 
jeho smrti, si povíme příště.

790 let
mesta PŘEŠTICE

Svatoborem to všechno začalo?
Přeštice slaví

První písemná zmínka

Doksanská listina

Před první
písemnou zmínkou

Svatobor z Přeštic

Svatoborovy Přeštice

Nejstarší dějiny Přeštic

Doksanská listina z roku 1226 
s první zmínkou o Přešticích.

Přeštický Újezd

Mapka přeštického újezdu Svatobora z Přeštic. 
Mgr. Michal Tejček, kronikář



Narodila  jsem  se  v  roce 
1965  v  Ústí  nad  Labem  na 
přelomu dvou znamení Kozo-
roh – Vodnář. Každý z nás je 
ovlivněn svým znamením, tzv. 
elementem  –  živlem.  Pro  mě 
je to země (Kozoroh) a vzduch 
(Vodnář).  Já  osobně  si  mys-
lím, že jsem Kozoroh – stojím 
pevně  na  zemi,  jsem  věkem 
a  životními  zkušenostmi  čím 
dál tím větší realista, mám ráda 
jistotu, a stejně jako ten Kozo-
roh,  tak  i  já  jdu  pomalu  ke 
svému cíli, byť se mi do života 
občas  staví  překážky. Nicmé-
ně, když potřebuji „vypnout“, 
klidně si ty své myšlenky pus-
tím  z  hlavy  a  nechám  je  pro-
čistit vzduchem. Dopřeji  si  tu 
svou  svobodu,  kterou  k  živo-
tu  potřebuji,  stejně  jako  jíd-
lo a pití,  ale přitom se u  toho 
nejraději rýpu právě v té zemi, 
což je pro mě i odpočinkem.
Jak dlouho pracujete 

v mateřské škole a jak 
dlouho ve funkci ředitel-
ky?
V mateřské škole jsem začala 

pracovat jako učitelka hned po 
maturitě od  roku 1984, nejpr-
ve v Ústí nad Labem, v mém 
rodišti,  poté v Přešticích a od 
roku  1995  v  MŠ  Dukelská 
jako  učitelka.  Od  1.  8.  2013 
jsem byla na základě konkurzu 
vybrána jako ředitelka této MŠ.
Mohla byste našim čte-

nářům přiblížit vaši funk-
ci, co vlastně děláte, čím 
se zabýváte, jaké máte 
úkoly?

Na  jedné  straně  jsem učitel-
kou Jituškou, jak mi říkají děti, 
a  na  druhé  jsem  řídícím  pra-
covníkem. Mou náplní práce je 
řízení pracovníků školy, jejich 
koordinace,  jednám  ve  všech 
záležitostech  jménem  školy, 
odpovídám  za  pedagogickou 
úroveň  výchovně  vzdělávací 

práce,  zabezpečuji  přijímání 
nových  zaměstnanců,  přiděluji 
úvazky  zaměstnancům  školy, 
stanovuji  jim  pracovní  dobu 
a  náplně  práce,  deleguji  jim 
pravomoci,  metodicky  vedu 
začínající pedagogické pracov-
nice  ve  spolupráci  s  uvádějící 
učitelkou,  provádím  hospitace 
pedagogických  pracovníků, 
rozhoduji o majetku a ostatních 
prostředcích  svěřených  škole, 
o  hlavních  otázkách  hospoda-
ření,  kontroluji  hospodaření 
s finančními prostředky, schva-
luji všechny dokumenty a mate-
riály,  které  tvoří  výstupy  ze 
školy, připravuji směrnice ško-
ly, ŠVP, odpovídám za BOZP, 
PO  a  ŽP.  Také  spolupracuji 
s  psychologickou  poradnou 
a speciálně pedagogickým cen-
trem ohledně dětí  s  vývojový-
mi  poruchami,  kde  je  potřeba 
asistentů pedagoga. Sjednávám 
divadelní  představení  konaná 
v  MŠ,  plavecký  výcvik  před-
školních  dětí...  Já  myslím,  že 
by to stačilo, abych neodradila 
čtenáře.  Samozřejmě je spous-
ta jiných záležitostí, ale ty řeším 
tak nějak za pochodu.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce?
Celkem mám 26 podřízených, 

z toho 13 pedagogických pra-
covníků, 2 asistentky pedago-
ga, ve školní jídelně pracuje 5 
kuchařek pod vedením vedou-
cí školní  jídelny, 3 uklízečky, 
topič  –  údržbář,  účetní  školy. 
Jejich náplní práce je zajištění 
bezproblémového  chodu  ško-
ly. Jsou mi velkými pomocní-
ky v mé práci, bez nich by to 
ani nešlo.
Kdy byla založena 

mateřská škola v Přešti-
cích v Dukelské ulici?
Mateřská škola byla slavnost-

ně  otevřena  dne  29.  8.  1970 
jako zařízení  jesle  a mateřská 
škola. V současné době slouží 
jako mateřská škola.

Kolik dětí navštěvuje 
mateřskou školu a do 
jakých tříd jsou rozděleny?

Děti jsou rozděleny do 7 tříd 
ve 4 pavilonech. Většinou jsou 
rozděleny  podle  věku.  Třídy 
jsou pro lepší orientaci pojme-
novány  Sedmikráska,  Horní 
a  Dolní  sluníčko,  Beruška  
a  Zvoneček.  Nejmladší  děti 
jsou  v  pavilonu  Sedmikráska 
a Dolní sluníčko, střední věko-
vá  skupina  v  pavilonu  Horní 
sluníčko a Dolní beruška a děti 
ve věku 5-7 let jsou v pavilonu 
Horní beruška a v celém pavi-
lonu  Zvoneček,  rozděleném 
také na horní a dolní.
Jaké akce pořádá škol-

ka pro děti a rodiče?
Co se týká akcí, řekla bych, 

že si děti ani rodiče nemohou 
stěžovat. Snažíme se o to, aby 
byla  dětem  nabídnuta  pestrá 
škála,  která  obohatí  vzpo-
mínky  na  mateřskou  školu. 
Já  osobně  mám  vzpomínky 
na  Strýčka  Jedličku.  Během 
roku  jsou  pro  děti  pořádána 
divadelní  představení  přímo 
v MŠ nebo se účastníme před-
stavení  pořádaných  KKC, 
jezdíme  na  výlety  do  okolí, 
chodíme  na  exkurze  –  např. 
na  MěÚ  Přeštice,  do  muzea, 
truhlárny,  DDM,  ZUŠ,  kde 
jsme  letos uskutečnili  vánoč-
ní  koncert  našeho  pěvecké-
ho  kroužku  „Malí  zpěváč-
ci“  spolu  s  dětským  sborem 
„Minihlásek“  a  jejich  sólisty 
pro  obě  přeštické  MŠ.  Pořá-
dáme  předplavecký  výcvik 
pro  děti  od  5  do  7  let,  paso-
vání  na  školáky ve  spoluprá-
ci  s  divadélkem  „Dráček“, 
vystoupení pro Dům seniorů, 
vánoční  posezení  s  důchod-
ci...  Akce  pro  rodiče  a  děti 

lze rozdělit na akce pořádané 
třídami  a  akce  pořádané  MŠ 
–  těchto  akcí  se  účastní  vši- 
chni  zaměstnanci  školy,  se 
kterými  plánujeme  dopředu, 
jak  by  akce  měla  probíhat 
a  jak  se  na  něj  každý  z  nás 
bude  podílet.  Jen  pro  výčet 
a přiblížení: jednalo se napří-
klad  o  akce  Strašidelný  rej 
aneb Co je to Halloween?, pří-
let Mikuláše na  rogalu, Veli-
konoce  s  Inkou  Rybářovou, 
Čertí  škola,  kde  se MŠ  stala 
doslova peklem. Velmi zdaři-
lou byla i akce ke Dni matek 
plná písní,  soutěží a  jarmark, 
z  něhož  šel  výtěžek pro děti. 
Podzimní  klání  bylo  jednou 
z  posledních  akcí,  kde  jsme 
se kromě plnění úkolů  i dob-
ře  poměli.  Ve  školní  jídelně 
bylo  pro  všechny  zúčastněné 
připraveno pohoštění, o které 
se postarali nejen zaměstnan-
ci školy, ale i spousta rodičů. 
Kdo  měl  zájem,  odnášel  si 
i  výtisk  Kuchařky  podzimní-
ho klání. Na květen chystáme 
akci  Včelí  medvídci,  která 
bude  spojena  s  dopoledním 
divadelním představení Včelí 
medvídci  zpívají  herců  z Br-
na.  Poděkování  patří  spon-
zorům  našich  akcí  –  bance 
ČSOB  a  pravidelnému  spon-
zoru Pocinovické pekárně, ale 
i  Klubu  rodičů,  který  spolu-
pracuje s MŠ.
Jaké nabízí školka 

zájmové kroužky pro 
děti?
Děti  naší  školky  mohou 
navštěvovat pěvecký kroužek 
„Malí  zpěváčci“,  kroužek 
„Veselé  lentilky“,  který  se 
věnuje  tanci  a  józe,  „Malý 
fotbalista“,  jenž  spolupracu-
je  s  přeštickým  fotbalovým 
klubem.  Ing.  Petr  Jílek  nav-
štěvuje  naše  děti  se  svými 
pejsky za účelem canisterapie 
–  metody  psychosociálního 
a  fyziorehabilitačního  půso-
bení  na  potřebné  osoby  pro-

střednictvím  speciálně  vede-
ného  a  cvičeného  psa  nebo 
feny (canis = latinsky pes).
Co vás těší na vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?
Má práce, vzhledem k tomu, 
že dělám s dětmi, je každý den 
jiná.  Nikdy  nevíte,  čím  vás 
děti překvapí, čím vás doslo-
va dostanou. To pak máte co 
dělat být v určitých situacích 
vážná.  Popravdě,  nedaří  se. 
Úžasné na tom je, že děti vás 
dokáží ocenit,  i když se vám 
nedaří  a  jste  třeba  smutní. 
To pak chodí a intuitivně vás 
začnou třeba masírovat a hla-
dit, se zájmem si vás prohlíže-
jí a snaží se rozveselit. 

A jak se je snažíte chlácholit 
v jejich smutku, tak to dělají 
i ony. Komu se tohle poštěs-

tí?  Rozmanitost  je  i  v  růz-
ných setkáních nejen s rodi-
či  dětí.  Poznávám  spousty 
lidí  a  musím  s  nimi  vyjít, 
i když je to někdy těžké. To 
je jedna z těch stinných strá-
nek.  Druhou  bych  řekla,  že 
je čas. Dobře se k tomu hodí 
přísloví  že  „čas  utíká  jak 
voda“  a  vy  nestačíte  udělat 
vše, co jste si ten den naplá-
novali.
Je něco, co byste ješ-

tě chtěla ve své funkci 
změnit?
Když  nad  tím  tak  přemýš-
lím,  musím  se  přiznat,  že 
vám  nedokáži  odpovědět. 
Spíš  bych  dokázala  odpo-
vědět  na  otázku  co  bych  si 
přála. Na to bych odpovědět 
dokázala.
A co byste si přála?
Říká  se,  že  přání  se  mají 

plnit, ale ne všechna jsou spl-
nitelná v daném okamžiku.

Pokračování na str. 10
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V současné době
navštěvuje mateřskou
školu 188 dětí,
což je i kapacita školy 

A jsou i takové, které 
se zeptají na férovku
– Jituško, co ti je?

Má práce má dvě 
strany mince

 inzerce

Ocenění pro Barbaru Píchalovou

Obrovského uznání se na plzeňské radnici z rukou ředitele 
Českého atletického svazu dostalo Barbaře Píchalové, která 
byla za své loňské sportovní výsledky oceněna mezi nejlepší-
mi atlety Plzeňského kraje za rok 2015. Mezi atletickou elitu 
ji poslal nejen titul mistryně ČR ve víceboji nebo zisk několika 
medailí na Olympiádě mládeže včetně medaile nejcennější, tak 
i úspěšné vystoupení na krajských reprezentačních akcích včetně 
pokoření několika krajských rekordů. Je to fantastické ocenění 
za neskutečnou dřinu a odhodlání všech, kteří se na tomto úspě-
chu podíleli – trenéři, klub, rodiče, škola i město Přeštice. Díky 
podpoře sportovních zařízení ve městě dokáže skloubit jak školní 
povinnosti, tak i možnosti vrcholové přípravy sportovce v Plzni 
i na sportovištích města. Vedení města Přeštice se za všechny 
připojuje s obrovskou gratulací a přeje Barbaře mnoho dalších 
sportovních i osobních úspěchů.

sekretariát AK ŠKODA Plzeň

Loma Systems s.r.o.
U Lomy 1069, Dobřany 
V současné době hledáme uchazeče 
na tuto pozici:
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Od 1. ledna tohoto roku schválil ředitel krajského úřadu do funkce tajemníka 
Městského úřadu Přeštice Ondřeje Kokošku. Letitá tajemnice Eva Česáková 
se stala vedoucí kanceláře starosty. Co od nového tajemníka očekáváte?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Od  nově 
nastupující-
ho  tajemníka 
o č e k á v ám , 
že  se  rych-
le  zorientuje 

ve  svém  úřadě  a  bude  plnit 
úkoly, které mu určuje zákon. 
Vyhnul  bych  se  předčasným 
soudům  některých  občanů, 
zda  svůj  úřad  zvládne  a  zda 
jej  bude  vykonávat  svědomi-
tě. Samotnému jmenování do 
úřadu předchází složení něko-
lika  odborných  zkoušek,  bez 
kterých  se  o  úřad  nemůžete 
ucházet.  Dejme  mu  prostor 
a čas.

Z p o č á t k u 
bude  hlav-
ní  činnos-
tí  nového 
t a j e m n í k a 
podrobně  se 

seznámit  s  činností  jednotli-
vých odborů městského úřadu 
a  k  tomu  mu  přeji  dostatek 
trpělivosti a sil. Po seznámení 
s činností a fungováním úřadu 
očekávám  možná  zjednodu-
šení  administrativních  kroků 
vůči  občanům.  A  také  to,  že 
úřad  nám  nenabude  o  další 
pracovníky.
I když to není obsahem otáz-

ky, chtěl bych poděkovat paní 
Česákové  za  její  dlouholeté 
„tajemničení“ a za práci, kte-
rou vykonávala po celou dobu 
v této funkci, i když to kolikrát 
nebylo vůbec jednoduché.

Fungu j í c í 
a  vůči  obča-
nům  měs-
ta  vstřícně 
v y s t u p u -
jící  úřad. 

Neboť  cílem  práce  úřadu  je 
hájit  a  zajišťovat  oprávněné 
požadavky a očekávání obča-
nů,  což  se  ve  většině  přípa-
dů  děje.  K  tomu  přeji  panu 
tajemníkovi  pevné  nervy, 
rozvahu,  empatii  a  jednání 
diplomata.

N o v é h o 
tajemníka, pa-
na Bc. Ondře-
je  Kokošku 
po  pracovní 
stránce neznám. 

Na MěÚ pracuje už  rok a  je 
to  pravá  ruka  pana  starosty. 
Je  to  také  volební  manažer 
starostovy  strany.  Očeká-
vám  od  něj,  že  MěÚ  bude 
fungovat  bez  problémů,  že 
bude příkladem v práci všem 
úředníkům  a  že  bude  dobře 
reprezentovat  město  i  úřad 
navenek. Nic více a nic méně 
neočekávám.

Od  nové-
ho  tajemní-
ka  očeká-
vám  plnění 
nominálních 
p o v i n n o s t í 

a  přísné  dodržování  zákonů 
a  podzákonných  norem.  Pod-
mínkou  jeho  úspěšnosti  však 
bude,  aby  stejné  cíle  sdíleli 
i všichni  jeho pořízení. Obča-
né, kteří si státní úředníky platí 
ze svých daní, si zaslouží kom-
petentní a seriózní práci úřadu 
a  vstřícné  jednání.  Přeji  panu 
Kokoškovi,  ale  i  nám  všem, 
aby se tak stalo.

Očekávám 
p ř e d e v š í m 
plnění  povin-
ností uvede-
ných v § 110 

 zákona  o  ob-
cích 128/2000 Sb. Z nich pro 
příklad uvádím:
1) Tajemník obecního úřadu 

je odpovědný za plnění úkolů 
obecního  úřadu  v  samostatné 
působnosti i přenesené působ-
nosti starostovi.
2)  Tajemník  obecního  úřa-

du  nesmí  vykonávat  funkce 
v politických stranách a v poli-
tických hnutích.
Konkrétně  budu  očekávat, 

jak  se  nový  tajemník  úřadu 
vypořádá  s  postupem  úřadu 
při povolování stavby výrobní 
haly CTP (nový provoz IACG) 
v  Průmyslové  ulici,  kdy  jsme 
se  ocitli  v  situaci,  že  máme 
postavenou  novou  krásnou 
halu,  která  ale  nemá  platné 
stavební  povolení  a  přes  tuto 
známou skutečnost vydal pra-
covník  úřadu  souhlas  s  před-
časným užíváním stavby. Dále 
předpokládám, že veškerá čin-
nost  nového  tajemníka  bude 
směřovat ke zkvalitnění práce 
úřadu především v duchu toho, 
že  veřejná  správa  je  službou 
veřejnosti.

Pana Kokoš-
ku  osobně 
neznám,  ale 
co  očekávat 
od  nového 
t a j e m n í k a 

MěÚ  Přeštice  vím  naprosto 
přesně: Aby byl ve své funkci 
stejně výkonný a úspěšný jako 
paní Eva Česáková! Jiné oče-
kávání  snad  ani  není  možné 
mít.

Od  nové-
ho  tajemníka 
o č e k á v á m 
to  samé,  co 
od  předcho-
zí  tajemnice 

i  jejího předchůdce – kvalitní 
práci  pro  město  a  jeho  úřad. 
Za takovou dlouhodobou práci 
děkuji paní Evě Česákové.

Je  to  prosté 
-  od  nového 
t a j e m n í k a 
o č e k á v á m 
práci v dosta-
tečné  kvalitě 

a kvantitě. Měl by být oporou 
jak pro vedení města,  tak pro 
zaměstnance úřadu, a dohlížet 
na chod města zejména po for-
mální  stránce. Na  jistých dis-
kuzních fórech se můžete, také 
ohledně  Ondřeje  Kokošky, 
obeznámit  s  řadou  spekulací, 
dezinformací  a  gramatických 
improvizací.  Ukazuje  se,  že 
při  dostatečné  zásobě  alter-
nativních  identit  se  dá  rozjet 
široká debata i ve třech lidech. 
Tak  nám  konspirační  teorie 
dorazily i do Přeštic.
A  teď  mě  prosím  omluvte, 

spěchám  na  sraz  svobodných 
zednářů...

Ondra  Ko-
koška  pra-
coval  na 
úřadu  rok 
jako  vnitřní 
auditor a díky 

tomu  se  seznámil  s  prací 
všech  zaměstnanců.  Vytvořil 
si náhled na chod celého úřa-
du a pro výkon funkce tajem-
níka  se  mu  to  bude  hodit. 
Očekávám, že nejenže naváže 
na  dosavadní  práci,  ale  že 
přinese  i  nějaké  zlepšováky. 
Paní  Česáková  zůstává  dále 
na úřadu,  i když v  jiné  funk-
ci,  a  určitě  ráda  bude  předá-
vat své dlouholeté zkušenosti 
zrovna tam, kde bude potřeba. 
Oběma přeji hodně energie do 
nové práce.

Od  nového 
t a j e m n í k a 
o č e k á v á m 
nejen udržení 
do savadn í -
ho  standar-

du práce  úřadu,  ale  i  určité 
zkvalitnění,  protože  vždy 
je  co  zlepšovat.  Zde  bych 
se  především  zaměřil  na 
veřejná  prostranství  jako  je 
údržba  komunikací  a  zeleně 
a  v  neposlední  řadě  zlepše-
ní  dozoru  nad  stavebními 
zakázkami.  Také  nelze  opo-
míjet  informovanost občanů, 
a  to  například  prostřednic-
tvím  přehlednějších  webo-
vých  stránek.  Proto  přeji 
novému  tajemníkovi  hodně 
elánu,  pevné  nervy  a  hlavně 
také  dostatek  podobně  nala-
děných spolupracovníků.

V  druhé 
polovině  loň-
ského  roku 
jsem  od  paní 
Evy  Česá-
kové  převzal 

rezignaci na funkci tajemnice, 
kterou  pro  náš  úřad  vykoná-
vala  13  let.  To  je  doba,  která 
o  něčem  vypovídá. Vypovídá 

Optimistic-
ky  věřím,  že 
se  nový  ta-
jemník  zhostí 
své  funkce 
z o d p o v ě d -

ně  a  důstojně.  Že  Ondřej 
Kokoška patří do okruhu přá-
tel  stávajícího  vedení  města 
považuji za možné pozitivum. 
A to takové, že v rámci týmo-
vé  spolupráce  lze  snadněji 
dosáhnout cílové rovinky.

Od  tajemní-
ka Městského 
úřadu  oče-
kávám  to,  co 
je  minimálně 
jeho  nápl-

ní  práce.  To  znamená  zpra-
covávat  požadavky  občanů, 
ověřovat  správnost  podkladů, 
dohlížet nad rozpočtem a účet-
nictvím,  účastnit  se  schůzí 
a  zasedání,  vykonávat  úkoly, 
které jsou uloženy nadřízeným 
–  starostou  a  zastupitelstvem, 
zajišťovat  správní  agendu, 
vyřizovat korespondenci a též 
stanovovat výši platů a odměn 
zaměstnancům úřadu.

Já  si  mys-
lím,  že  nový 
tajemník nám 
již sám doká-
zal  a  ukázal, 
co  od  něho 

můžeme očekávat. Skoro jako 
by  to  vypadalo,  že  Přeštice 
si  nemohou  lepšího  tajemní-
ka  ani  přát.  Až  mám  obavu, 
že  nám  ho  někdo  „přetáhne“. 
Vždyť  jen  si  vezměte  jeho 
vstup na scénu Přeštic. Nejdří-
ve sice ukázněně tahá z poza-
dí  za  nitky  (znalejší  by  řekli 
možná  i  „špagáty“),  aby  vše 
běželo,  jak  má.  Volby  2014 
a povolební  jednání  jsou  toho 
jen malou ukázkou.
A  pak  už  to  běží,  jak  bylo 

naplánováno.  Jako  důkaz 
vděčnosti byl odměněn vypra-
cováním  personálního  auditu 
městského  úřadu. Co  na  tom, 

zejména  o  jejích  kvalitách  na 
postu  vedoucího  úřadu,  který 
je osobou s obrovskou zodpo-
vědností. Zajišťuje chod celého 
úřadu a  také vytváří nezbytné 
zázemí pro volené vedení měs-
ta.  Účastní  se  všech  zasedání 
orgánů města – rady i zastupi-
telstva. Ondřej Kokoška se při-
hlásil do výběrového řízení na 
tuto  pozici,  splňoval  všechny 
zákonné podmínky pro výkon 
této funkce, má patřičné vzdě-
lání a hlavně o svých kvalitách 
přesvědčil  výběrovou  komisi, 
jejíž  členem  byla  též  i  paní 
Česáková. Vzhledem k  tomu, 
že jej znám více než 10 let jako 
člověka spolehlivého, pracovi-
tého  i  zdravě  ctižádostivého, 
jsem  si  jist,  že  tuto  náročnou 
úlohu zvládne a podaří se mu 
udržet vysokou úroveň našeho 
úřadu  v  následujícím  období. 
Laťka je skutečně vysoko. Pře-
ji mu mnoho úspěchů a radosti 
z práce pro naše město i okolí.

že  to bylo bez zadané poptáv-
ky,  a  ani  zadání  není  dodnes 
známé. A dokonce vidět ho  je 
možné  pro  zastupitele  jen  na 
úřadu, tak důležitý to audit je.
A největší odměnou za vypra-

covaný audit bylo,  že  si může 
vybrat volné místo, které se mu 
bude  líbit.  A  tak  na  městský 
úřad  byl  dosazen  další  nezvo-
lený zástupce. A jelikož odměn 
a postů není nikdy dost, i místo 
tajemníka  se  zalíbilo.  Kdo  by 
nechtěl být malou muškou a mít 
tu  možnost  sledovat  složitost, 
náročnost  a  nekonečná  pro-
jednávání,  která  probíhala  nad 
výběrem  potencionálních  kan-
didátů  na  post  tajemníka.  Ale 
zainteresovaným  se  oddechlo 
a  ulevilo. Zvolili  jsme  si  dob-
ře,  je  to  ten  správný,  je  to  ten 
náš. Ani tolik práce to nakonec 
nedalo. Stejně se to čekalo.
A  tak  se  může  odškrtnout, 

dovětráno,  obsazeno,  splně-
no  Teď  už  se  bude  jen  chvá-
lit,  chválit  a  zase  chválit.  Ale 
k tomuto jsou připraveni a seši-
kováni další.

Vítězství mladších žaček
národní házené TJ Přeštice
v Dobříši
Družstvo  přeštických  mlad-

ších  žaček  zakončilo  rok 
2015  účastí  na  halovém  tur-
naji v Dobříši. Přeštické hráč-
ky  měly  na  tomto  turnaji  za 
soupeře  družstva  Nezvěstic, 
Března a Staré Huti „A“ a „B“ 
a obsadily první místo.

Výsledky Přeštic:
-  Nezvěstice  12:3,  -  Březno 
10:3, - Stará Huť B 17:2, - Sta-
rá Huť A 19:0

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice 8 b., 2. Březno 
6 b., 3. Nezvěstice 4 b., 4. St. 
Huť B 2 b., 5. St. Huť A 0 b.

Sestava Přeštic:
Jelínková  Michaela,  Romo-
vá  Ella  –  Třísková  Kateřina, 
Novotná  Adéla,  Šilingová 
Sára, Holcová Nicole, Kokoš-

ková Nela – Voráčková Hele-
na  (25  branek),  Kučerová 
Denisa  (7),  Sedláčková  Eve-
lína  (6),  Sedláčková Karolína 
(8), Kokošková Michaela (11), 
Živná Michaela  (1),  trenérky: 
Krouparová  Eva,  Moravcová 
Adéla.

Hodnocení turnaje trenér-
kou Evou Krouparovou: 
Všechna děvčata si za předve-
dené výkony zaslouží pochvalu, 
útok držela především střelecky 
Helena Voráčková, v obraně se 
nejvíce opíráme o Adélu Novot-
nou. Turnaj byl dobrou přípra-
vou v nynějším zimním období 
házenkářského klidu.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Novoroční vycházka
SDH Přeštice
Jako  každý  rok,  tak  i  letos 

se dobrovolní hasiči se svými 
rodinami  a  příznivci  vydali 
na  novoroční  výšlap.  Vychá-
zelo  se  v  poledne  z  hasičské 
zbrojnice.  Počasí  nám  přálo. 
Přes zastávku u kapličky sva-
té Anny,  kde  jsme  se  kochali 
krásou  okolí,  jsme  došli  až 
k lesní kapli u sv. Vojtěcha na 
Ticholovci. Zde jsme se potka-
li  s  přeštickými  rodáky,  kteří 
měli  stejný  nápad  jako  my. 

Popovídali  jsme  si,  popřáli  si 
do  nového  roku  a  seznámili 
jsme  děti  s  pověstí,  která  se 
k místu váže. Poté nás čekala 
cesta  zpět  na  základnu.  Tam 
jsme  celé  krásné  odpoledne 
kladně  zhodnotili.  Všem  pře-
jeme  jen  to  nejlepší  v  novém 
roce  a  doufáme,  že  se  příští 
rok zúčastní více našich členů 
i příznivců!

Karel Cibulka st.
referent kultury



Dokončení ze str. 8 
Musím brát na zřetel zejmé-

na  pomoc  našeho  zřizovatele, 
který nemůže plnit jen ta naše 
přání.  Ráda  bych  dokončila 
dopravní hřiště, kde by se děti 
naučily  základům  dopravní 
výchovy. Na  zahradě MŠ byl 
z důvodu špatné statiky zbou-
rán zahradní domeček na nářa-
dí a zahradní techniku. Chtěla 
bych  vybudovat  prostory  na 
uskladnění  výše  zmíněného, 
jehož  součástí  by  byla  i  ven-
kovní učebna s terasou, na kte-
rou  by  navazovalo  sportovní 
hřiště  pro  různé  druhy  sportu 
–  fotbal,  košíkovou,  cviče-
ní  učitelek  s  dětmi...  Co  mě 
k tomu vede? Přirozený pohyb 
dítěte a zájem o sport. Dalším 
přáním  je  vybavení  herními 
prvky  na  zahradě  u  pavilonu 
Sedmikráska.  Součástí  tohoto 
místa  je  i  ohniště,  které  bych 
chtěla  zrenovovat.  Je  potřeba 
v tomto místě vysadit živý plot, 
který  by  odděloval  zahradu 
od  rodinných  domů. Výsadba 
keři by doplnila i plochy, které 
nejsou pro pohyb dětí vhodné 
a  zarůstají  jen  trávou. Přáním 
mým,  ale  hlavně  rodičů,  je 
najít  způsob,  jak  zaparkovat 
u MŠ.
Jak vidíte vývoj mateř-

ské školy za poslední 
léta?

V roce 2013 proběhla rekon-
strukce školy za spolufinanco-

vání  zřizovatele  a  fondů  EU, 
zejména  Operačního  progra-
mu životního prostředí a dopl-
nění zahrady o zahradní prvky 
a  částečnou  úpravu  dopravní-
ho hřiště. O rok později došlo 
k  výrazným  změnám  i  uvnitř 
budovy  –  opravy  sociálních 
zařízení  zaměstnanců  školy, 
spolu s dvěma třídami, opravy 
vodovodního  potrubí  v  pod-
zemní  izolaci  proti  vsakování 
povrchové  vody  v  kotelně. 
K  obohacení  práce  s  dětmi 
bylo zakoupeno mnoho didak-
tického materiálu a sportovní-
ho náčiní.
Na co jste pyšná?
Ve  funkci  ředitelky na  spo-

lupráci  se  zřizovatelem,  na 
jeho přístup a ochotu při řeše-
ní požadavků z naší strany. Na 
prezentaci  školy  při  různých 
akcích,  na  své  zaměstnance 
a jejich přístup nejen k dětem. 
V osobním životě na své dvě 
děti.  Na  to,  co  v  životě  už 
dokázaly a na  jejich podporu 
a pochopení.
Kde bydlíte, jaké 

máte koníčky a kde 
nejraději trávíte svůj 
volný čas?
Od roku 2012 jsem se s dět-

mi  stala  obyvatelkou  obce 
Roupov,  kde  máme  nově 
postavený  dům.  Takže  mým 
koníčkem  je  v  současnos-
ti  tento  dům  a  s  tím  spojená 
zahrada,  kterou  postupně 
buduji. Čeká nás mnoho prá-
ce  a  určitě  i  mnoho  různých 
názorů  na  její  vzhled.  Jsem 
workoholik,  neumím  moc 

odpočívat,  nedokáži  si  před-
stavit život bez nějakého cíle. 
Přesto si najdu čas zajít si na 
heat,  jógu,  ráda bych  se  zase 
vrátila  k  volejbalu,  kde  jsem 
si dala pauzu, a v létě na kolo, 
chci  se  více  věnovat  i  reiki 
a tak trochu tajemnu. 

Když  chci  opravdu  lenošit 
a užívat si volných chvil, vez-
mu  do  ruky  knihu  anebo  jdu 
do kina či s přáteli na dobrou 
večeři nebo kávu.
Co se vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?
Přeštice  se  mi  líbí  celkově, 

nemám  oblíbené  jen  jedno 
místo.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?
Někdy přijdou chvíle, kdy se 

člověk  musí  podívat  na  svůj 
život  úplně  jinak.  A  pak  dva 
citáty od pana Wericha,  které 
mluví  samy  za  sebe: „Mějte 
dobrou náladu. Dobrá nálada 
vaše problémy sice nevyřeší, 
ale naštve tolik lidí kolem, že 
stojí za to si ji užít.“

„Když už člověk jednou je, 
tak má koukat aby byl. A když 
kouká, aby byl a je, tak má být 
to, co je a nemá být to, co není, 
jak tomu v mnoha případech 
je.“

Text a foto 
Milan Janoch
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Otázky pro Jitku Erbenovou

První změna je patrná
při vstupu 
do areálu školy

V hlavě toho mám moc,
jen nevím, zdali 
to všechno stihnu

Flamendr jezdí ve dvě
v noci z Plzně do Přeštic
Nový noční spoj ČSAD vozí 

od  1.  ledna  cestující  z  Plzně 
do  Přeštic.  Cesta  trvá  kvůli 
mnoha zastávkám skoro hodi-
nu.  Pohodlnější  a  levnější 
způsob,  jak  se  dostat  během 
víkendu  z  plesu,  divadla, 

koncertu  nebo  baru  zpátky 
do  postele  ale  není.  Autobus 
jezdil doposud jenom do Dob-
řan, ale starosta Karel Naxera 
spolu  s  kolegy  z Rady města 
vyjednali  spojení až do Přeš-
tic.

Autobus odjíždí z CANu z nástupiště číslo 6, staví na Americké 
třídě na zastávce trolejbusů a pak ještě na Borech. Linka funguje 
už od května 2014 a do konce roku 2015 svezla 3350 cestujících. 
Cena jízdenky z Plzně do Přeštic je 40 korun.



V  sobotu  23.  ledna  hostilo 
Kulturním a komunitním cent-
rum v Přešticích již druhý roč-
ník  cestovatelského  festivalu 
Letem světem. Dveře festivalu 
se otevřely návštěvníkům v půl 
jedné, kdy hned u vstupu při-
táhla pozornost vůně čerstvých 
čajů, polévky a dalších dobrot. 
Dezert  s  čajem  po  sobotním 
obědě návštěvníci vychutnáva-
li před fotografiemi a artefakty 
z Kanady i Peru. Již u vstupu 
se zvýšil zájem o tyto výstavy, 
především  dětských  návštěv-
níků,  kteří  obdrželi  cestova-
telský  pas.  Po  jeho  vyplnění, 
zodpovězení na několik otázek 
týkajících  se  právě  zmiňova-
ných destinací a splnění něko-
lika  úkolů  obdrželi  zajímavé 
dárky  vhodné  na  třeba  i  ces-
ty.  První  přednáška  odstarto-
vala  festival  ve  13.15  hodin 
a  s  Martinem  Úblem  jsme 
vycestovali do Nepálu na trek 
kolem Kanchenjungy. Příjem-
nou  a  humornou  formou nám 
Martin  přiblížil  jejich  několi-
katýdenní  putování  v  nehos-
tinných, ale krásných a dosud 
i turisty málo navštěvovaných 
krajích himálajských velikánů. 
Druhou  navštívenou  destina-
cí,  tedy  Kyrgyzstánem,  nás 
provedl  Antonín  Kolář.  Ten, 
coby nezávislý cestovatel při-
bližoval putování touto turisty 
stále více vyhledávanou zemí. 
Své měsíční putování přiblížil 
fotografiemi,  videi  a  doplnil 
zážitky  s  místními  obyvateli 
při  využívání  jejich  pohos-
tinnosti.  Kolem  16.00  hodiny 
rozezněl  v  hlavním  sále  své 
bubny  Dennis  Paul  Lammas, 
jež  zavítal  se  svým  bubenic-
kým  workshopem  do  Přeštic 
již  podruhé.  Dennis  zapojil 
většinu  návštěvníků  a  strh-
nul  je k vytváření  společného 
rytmu. Poté pokračoval v kru-
hovém  bubnování  v  malém 
sále, kde měli možnost pronik-
nout  hlouběji  do  rytmu  vážní 
zájemci. Ostatní návštěvníci se 
věnovali  ochutnávkám  jídel, 
popíjení čaje a diskuzi s cesto-
vateli. Mnozí též ocenili hbité 
prsty  festivalového  maséra, 
jež  pomáhal  divákům  uvolnit 
záda, ramena a šíje návštěvní-
kům a podpořil  je  tak v před-
náškovém maratonu. Převážně 
dámy  uvítali  možnost  nechat 
své  ruce ozdobit po  indickém 
způsobu  profesionální  malíř-
kou na kůži. Po velké přestáv-
ce zahájil druhou půli Jiří Kalát 
se  svým  tématem zaměřeným 
na  Palestinu.  Tento  kraj  nám 
přiblížil nezaujatým pohledem 
a s touhou předat své dlouhole-
té zkušenosti s tamní kulturou. 
Často  zabíhal  do  aktuálních 
i  historických  událostí,  jež 
ovlivňují  současný  stav  této 
země. Z vyprávění a informací 
bylo patrné, že Jiří se o danou 
problematiku blízkého výcho-
du  již  několik  let  do  hloubky 
zajímá. Jeho zkušenosti určitě 
přišli vhod nejen  těm, kdo by 
chtěli místo navštívit, ale i těm 
kteří  chtěli  osvětlit  politickou 
situaci,  vztah  Izraele  a  Pale-
sitny. Následná přednáška nás 
všechny  zanesla  do  západ-
ní  Kanady  a  přiblížila  život 
v  ní.  Štěpán  Pastula  vyprávěl 
o  své  životní  etapě  v  západ-
ní  Kanadě  v  pohoří  Roc-
kies.  Díky  vyprávění  jsme  se 

dozvěděli  zajímavosti  o  pre-
dátorech  v  místní  divočině, 
setkali  jsme  se  s  medvědy, 
vlky, orlem bělohlavým, bizo-
ny a na závěr zatrousil  též do 
situace  původního  indiánské-
ho  obyvatelstva.  Fakta  a  zís-
kané  informace  obohacoval 
o své zážitky a příběhy, které 
v průběhu více jak roku nabyl. 
Před poslední přednáškou byla 
vyhlášena  tombola  a  několik 
návštěvníků  si  domů  odnes-
lo  zajímavé  ceny  od  partnerů 
festivalu. V  průběhu  poslední 
přestávky též proběhlo společ-
né zpívání v malém sále, kdy 
se  převážně  děti mohly  zapo-
jit  a naučit  jednoduchou  indi-
ánskou  píseň.  Nakonec  se  ke 
zpěvu přidala i většina dospě-
lých  v  sále. Díky  tomu  se  do 
kulturního domu linul několik 
minut  tento  indiánský  nápěv 
kmene Lakota. Festival Letem 
světem  v  Přešticích  zakončil 
svojí  zajímavou  přednáškou 
Martin  Pávek,  který  hovořil 
o peruánské Amazonii, šama-
nismu  a  léčitelství  místních 
etnik,  zapomenuté  historii 
i  současných  problémech 
s  těžbou  ropy,  který  ohrožu-
je  místní  unikání  ekosystém. 
Z krásných fotografií i pouta-
vého  vyprávění  jsme  zjistili, 
že  ostrovy  čisté  přírody,  kde 
člověk žije pouze v souladu se 

zákony džungle, stále existují. 
Po  deváté  hodině  večerní  se 
Kulturní a komunitní centrum 
vylidnilo a všichni návštěvníci 
se rozešli ke svým domovům. 
Věříme, že inspirace zde naby-
tá motivuje k nějaké zajímavé 
cestě, o které si budeme moci 
poslechnout  třeba  při  příštím 
III.  ročníku  cestovatelského 
festivalu  Letem  světem  právě 
v KKC v Přešticích. V přípa-
dě, že jste letošní cestovatelské 
setkání  propásli,  máte  mož-
nost  navštívit  plzeňský  festi-
val,  který  proběhne  v  sobotu   
13. února v Plzni. Více  infor-
mací  naleznete  na  stránkách 
festivalu www.svetem.net

(neprošlo korekturou)
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Ohlédnutí za koncem roku
Začal  nový  rok  a  s  ním 

mnoho  očekávání,  co  pěk-
ného  nám  přinese...  Vraťme 
se  ale na  chvilku do nejkrás-
nějšího  období  konce  roku, 
na  začátek  adventu.  Ten  pro 
naši  MŠ  začíná  rozsvícením 
vánočního  stromu  při  posle-
chu písní pěveckého kroužku 
„Malí  zpěváčci“.  Následu-
je  pravá  mikulášská  nadílka 
s  čerty,  Mikulášem  a  andě-
lem.  Tyto  bytosti  k  nám 
dorazily ze ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice,  za  což  patří  velký 

dík  žákům  a  řediteli  školy  
Mgr. Petru Fornouzovi.
Poté nastalo nejkrásnější obdo-

bí  ve  školce,  čekání  na  Ježíška. 
Připravujeme  dárečky,  zdobí-
me  si  třídy,  zpíváme  koledy 
a  vyprávíme  si  o  vánočních 
zvycích  a  tradicích.  Jako  každý 
rok,  i  letos  jsme  přivítali  býva-
lé  zaměstnance  školy.  Svoji  
návštěvou  nás  poctili  zástup-
ci  města  Přeštice  –  starosta  
Mgr. Karel Naxera a Mgr. Dana 
Hanušová, vedoucí odboru škol-
ství,  vnitřních věcí  a památkové 

péče,  kteří  s  námi  sdíleli  doko-
nalou  vánoční  atmosféru.  Nejen 
děti, ale i dospělí se celý rok těší 
na chvíli, kdy se pod jejich vánoč-
ním stromem objeví dárky.
I u nás bylo slyšet zacinkání 

vánočního  zvonečku!  Veliké 
očekávání a rozbalování dárků 
bylo  tady!  Není  nic  hezčího, 
než když se během chvíle roz-
září hvězdy v dětských očích. 
Proto  Vám  přejeme  v  novém 
roce, aby tyto hvězdičky neby-
ly jen v očích dětí.

MŠ Dukelská Přeštice

Cestovatelský festival 
– Letem světem 

Dětský karneval ve Snopoušovech
V  neděli  10.  ledna  se  konal 

tradiční  maškarní  karneval 
v  kulturním  domě  ve  Sno-
poušovech.  Mohli  jsme  vidět 
krásné masky  jako princezny, 
piráty,  vodníky,  různá  zvířát-

ka,  čaroděje  atd.  V  polovině 
karnevalu  byly  oceněny  dvě 
nejlepší masky, holčičí masku 
vyhrála víla Amálka a klučičí 
mušketýr. Děkujeme paní uči-
telce N. Květoňové za přípra-

vu  her  pro  děti  a  společnosti 
McDonald´s  za  drobné  před-
měty. 

Text a foto Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice



Počet  236  členů,  když  více 
než  polovinu  tvoří  mládež 
(123),  to  je  vizitka  oddílu 
národní  házené  TJ  Přeštice. 
Řadí  se  tím  mezi  tři  největší 
oddíly.  K  hodnocení  uplynu-
lého roku se na výroční schůzi 
házenkáři sešli hned v prvých 
dnech  měsíce  ledna.  Oddíl 
má  za  sebou  bohatou  úspěš-
nou  minulost  a  i  současnost. 
V  loňské  sezoně  přibyla  do 
„pokladnice“  oddílu  nejedna 
medaile.  Úspěšné  byly  třeba 
mládežnické celky, a  to nejen 
v oblasti, ale i na republikové 
úrovni.  Podle  toho  vypadaly 
i  přednesené  zprávy  za  jed-
notlivá družstva. Mezi „muži“ 
byli  nejúspěšnější  nejstarší 
a  nejmladší.  V  Přešticích  se 
za domácí účasti konalo Mis-
trovství  republiky  mladších 
žáků.  A  domácí  byli  úspěšní, 
bohužel  díky  horšímu  skóre 
skončili „jen“ stříbrní. Mužům 
se dařilo v Českém poháru se 
ziskem 3. místa. Ve stejné sou-

těži byly ještě lepší ženy, když 
Český  pohár  pro  rok  2015 
získaly  pro  Přeštice.  Úspěšné 
byly  i  v  I.  lize,  když  vybojo-
valy bronzové medaile. Úspěš-
nost ženské kategorie dokazo-
valy  dvě  další  medaile.  Titul 
Mistryň  republiky  pro  sebe 
získaly  bez  ztráty  bodu  starší 
žačky. Do bojů o Pohár SNH 
„dodatečně“  jako  náhradník 
vstoupily  i  dorostenky  a  díky 
kvalitní  hře  obsadily  první 
místo. Do republikových sou-
těží Poháru SNH zasáhli  ještě 
starší žáci  (6. místo) a mladší 
žačky (5. místo).
Velký  objem  činnosti  doka-

zuje  přeštický  oddíl  i  v  probí-
hajících  soutěžích,  když  v  nich 
má  více  než  desítku  družstev. 
Po podzimní  části mládež oku-
puje  přední  místa  v  oblastních 
soutěžích,  v  popředí  ligových 
tabulek  jsou  i  dospělí. V plánu 
práce  zazněla  i  příprava  řady 
akcí v  roce 2016. Opět si přeš-
tičtí házenkáři na svá bedra vzali 

organizaci  mládežnického  mis-
trovství  republiky.  Pro  své  děti 
organizují  týdenní  letní  výcvi-
kový tábor, kde se tvoří vlastně 
základ budoucích úspěchů. Tra-
dicí je organizace řady turnajů.
Za  veškerou  činností  jsou 

hodiny,  spíše  stovky  hodin 
nezištné  a  obětavé  práce, 
samozřejmě  zdarma.  To  vše 
by nebylo možné bez výborné 

party  trenérů a dalších dospě-
lých,  držících  pohromadě 
a ochotných věnovat se dětem 
a ještě dělat mnoho navíc. Na 
závěr vše potvrdila slova před-
sedy oddílu Rudy Langa (s vel-
kým pousmáním vyslovená): 
„Budeme Vás otravovat, chtít 
po Vás práci a přitom tvrdit, že 
vlastně pořád nic neděláte…“

                                    (šat)
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Vánoční turnaj SK Vodokrty
Je už  tradicí,  že k Vánocům 

patří  štědrovečerní  kapr,  zpí-
vání  u  stromečku,  mše  sva-
tá,  ale  také  vánoční  turnaj  ve 
stolním  tenisu  pořádaný  SK 
Vodokrty.  Letošní  ročník  byl 
už sedmnáctý a konečně pořá-
daný doma v sále KC Vodokr-
ty. Sešlo se nás devatenáct, ale 
P. Fišer pro obnovené zranění 
musel  odstoupit  po  prvním 
zápasu.  Soutěžící  se  rozloso-
vali  do  čtyř  skupin.  Vítězové 
ze  skupin  postupovali  rovnou 
a  druzí  a  třetí  si  to  rozdali 
o  postup  do  čtvrtfinále.  Do 
čtvrtfinále  se  probojovali  bez 
velkého  překvapení  vítězové 
předchozích  ročníků  (bohužel 
bez R. Erharta, který se nedo-
stavil), mezi nimi i vítěz prvé-
ho  ročníku  Miroslav  Brunát. 
K menšímu  překvapení  došlo 
postoupením   Luboše Havlíč-
ka přes loňského vítěze Matěje 
Kokošku  a  Josefa  Jendeleho 

přes Roberta Míška. V dalších 
bojích podlehl Miroslav Brunát 
Jiřímu Míškovi  a  Ondřej  Šin-
delář Patrikovi Míškovi. Bron-
zovou medaili vybojoval Josef 
Jendele  nad Patrikem Míškem 
v  poměru  2:0.  Ve  finále  dal 
Jiří  Míšek  jen  lehkou  šanci 
Lubošovi Havlíčkovi a zvítězil 
v poměru 3:1. Turnaj ve Vodo-
krtech  se  vydařil  ke  spokoje-
nosti všech soutěžících a srdeč-
ně zveme na další ročník.

Výsledky: 
1.  J. Míšek,  2.  L.  Havlíček, 

3.  J.  Jendele,  4.  P.  Míšek,  
5.  M.  Brunát,  6.  R.  Míšek,  
7. M. Kokoška, 8. O. Šindelář, 
9.  M.  Klokan,  10.  J.  Bouřil,  
11.  M.  Valeš,  12.  M.  Šin-
delář,  13.  P.  Jendele,  14.  J. 
F.  Naxera,  15.  M.  Šindelář,   
16. V. Budek, 17. P.  Jendele, 
18. M. Balvín.

Za SK Vodokrty 
Luboš Havlíček

Výčet úspěchů byl velký

Stojící zleva: vedoucí m. n. h. Zadražil S., Pogadl J., Štengl 
J., Košař M., trenér Albl F., Kubeš J., Brada J., Wohlmut F., 
trenér m. n. h. Brada V. Klečící zleva: Buberle D., Schreiber D.,  
Kulla M., Hranáč J., Stehlík R.

Vítězství mladších žáků 
na Mikulášském turnaji
v Chomutově
Na konci roku 2015 se mlad-
ší  žáci TJ Přeštice  zúčastnili 
turnaje  v  národní  házené  ve 
sportovní hale Málkov neda-
leko Chomutova.  Turnaj  byl 
obsazen  převážně  celky  ze 
severních  Čech:  KNH  Cho-
mutov,  Šroubárna  Žatec, 
KNH Litvínov a Baník Most 
NH. Hrálo se systémem kaž-
dý  s  každým  2x20  minut. 
Přeštice  nenašly  přemožite-
le  a  tento  turnaj  suverénně 
ovládly.

Výsledky Přeštic:
- Most  10:7  (3:3),  -  Litvínov 
19:10  (12:6),  -  Žatec  15:10 
(9:6), - Chomutov 19:1 (10:1)

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice 8 b.,  2.  Žatec 
6 b., 3. Most 4 b., 4. Litvínov  
2 b., 5. Chomutov 0 b.

Sestava Přeštic:
Kulla Matyáš, Schreiber Denis 
(2  branky),  Košař  Matěj, 
Buberle Dominik, Kubeš  Jan, 
Pogadl Jan, Hranáč Jan, Šten-
gl Jiří (27), Brada Jakub (16), 
Stehlík Radim (10), Wohlmut 
Filip (8).

Trenéři: m. n. h. Brada Vác-
lav, m. n. h. Zadražil Stanislav, 
Albl Filip.

Hodnocení turnaje trené-
rem m. n. h. Stanislavem 
Zadražilem: Turnaj byl kva-
litně obsazen. Kromě prvního 
utkání, kde našim chlapcům 
celý první poločas trvalo, než 
se začali prosazovat. Hlavně 
to vázlo střelecky, šancí bylo 
mnoho. Ten zápas kluci ubo-
jovali a v ostatních už hráli 
kvalitně a předváděli pěknou 
házenou. S předvedenou hrou 
jsme byli spokojeni a hlavně 
útočníci, kteří se točili pouze 
čtyři, toho měli při hracím čase 
2x20 minut dost. Zadní řady, 
kde se zkoušely různé obran-
né varianty, podávaly stabilní 
výkony, které vedly k nejmen-
šímu počtu obdržených branek. 
Příjemným zpestřením byla 
přítomnost čerta a Mikuláše, 
kteří předávali ceny při závě-
rečném vyhlášení výsledků.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Petr Moravec oslavil 
popáté kulaté narozeniny
Popáté  kulaté  narozeniny 

oslavil  21.  ledna  člen  oddílu 
národní  házené  TJ  Přeštice 
Petr  Moravec.  Byl  úspěšným 
hráčem, když zažil závěr velice 
úspěšné  prvoligové  éry mužů 
a  získal  bronzovou  medaili 
v roce 1990. Po několika letech 
postupně  změnil  post,  přešel 
autovou čáru na druhou stranu 
a  stal  se  úspěšným  trenérem. 
S muži, po nevýrazných rocích 
ve  II.  Lize,  vybojoval  v  roce 
2008 nejvyšší soutěž. Tři roky 
si  od  náročné  trenérské  práce 
odpočinul,  aby  se  na  lavičku 
vrátil  v  roce  2012.    A  snaží 
se  muže  dovést  na  „výsluní“ 

kam  Přeštice  vždy  patřily.  
V  loňském roce celek pod jeho 
vedením vybojoval v play off 
prvoligové čtvrtfinále a získal 
3.  místo  v  Českém  poháru. 
Letos  po  podzimní  části  jsou 
muži na 2. místě tabulky.  Petr 
Moravec  stíhá  trénovat  nejen 
muže, ale také družstvo doros-
tenek. To pod  jeho  taktovkou 
loni  vybojovalo  zlaté medaile 
na  celorepublikovém  Poháru 
ČR. Petr je jak se říká, jedním 
z  velkých  tahounů  činnosti 
v oddíle. Tak národní házenká-
ři, a určitě nejen oni, mu přejí 
„ještě jednou padesát“.    

(šat)

Družstvo mužů, které přivedl P. Moravec v r. 2013 jako trenér 
do 1. ligy. Petr Moravec je stojící první zleva.

Zleva stojící: Pavel Jendele, Miroslav Brunát, Luboš Havlíček,  
Martin Klokan, vítěz Jiří Míšek, Matěj Kokoška, Josef Jendele.

Sedící zleva: Patrik Míšek, Patrik Jendele, Robert Míšek.


