
Ještě na konci roku seděli 
v houkající sanitce v Přešticích 
řidič, záchranář a lékař. Město 
zůstalo jedním z posledních 
míst v Plzeňském kraji, kde 
byl součástí posádky lékař. 
„Lékařů je málo. Nemohli 
jsme obsadit služby. Takže 
jsme to vyřešili jako všude 
jinde,“ říká jednatel přeštic-
ké záchranky Pavel Dobiš. 
„Lékaři přijíždějí k případům 
odjinud a někdy jsou na místě 
dřív než my.“

O výjezdu posádky s léka-
řem rozhoduje dispečer. Když 
se na číslo 155 dovolá třeba 
starší pacient s bolestí na hrudi 
a dispečer to vyhodnotí jako 
podezření na infarkt, posílá 
z nejbližšího stanoviště vůz 
s lékařem. „Nás tam pošlou 
taky, ale my už fungujeme 
jako transport, jako servis. 
Naložíme pacienta a lékař 
jede s námi, “ říká Dobiš, 

podle kterého má současná 
změna pravidel na pacienta jen 
minimální dopad. Osobní auta 
s lékařem označovaná jako RV 
(zkratka francouzského ren-
dez-vous) vyjíždějí z Plzně, 
Stodu, Klatov a Vlčic (Blovi-
ce). Dvě posádky mají lidově 
řečeno rande u případu.

Z nového systému nemá oba-
vy ani starosta Karel Naxe-

ra. „Pro mě je důležité, že 
když zavolám záchranku, tak 
pomoc dorazí stejně rychle 
jako doposud.“ Rendez-vous 
je systém potkávání dvou 
výjezdových zdravotnických 
skupin, který vznikl v Němec-
ku a využívá se v evropských 
zemích. Z Přeštic vyjíždí řidič 
a speciálně vyškolený zdra-
votní záchranář. Ten může 
zavést pacientovi kanylu 
a může podávat některé léky. 

„Za první měsíc se ukázalo, 
že to funguje stejně jako jin-
de. Sedmdesát procent pří-
padů vyřešíme sami. Ve tři-
ceti procentech přijede řidič 
s lékařem,“ říká Pavel Dobiš 
ze záchranky, která v Přešti-
cích působí už dvacet tři let. 
Momentálně firma zaměst-
nává zhruba patnáct lidí, aby 
zajistila nonstop službu po 
celý rok.

(red)
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Fotograf nebo malíř?

Posádky mají rande

Nonstop služba

Přeštické zimní akvabely

Z ledu se vynořili přeštičtí otužilci. Dosud se mezi krami máchali jen jednotlivci, až teprve letos vytvořili silnou skupinu, která 
čítá přes deset nadšenců. Zatím mezi nimi chybí žena, ale třeba se to časem změní. Tahounem je učitel tělocviku Marek Kindl, který 
zorganizoval Vánoční koupel. Na fotografii se borci v čele s učitelem Janem Rajčochem ponořili u loděnice do vody studené -1,5 
stupně Celsia, teplota vzduchu v lednovém odpoledni klesla na -9 stupňů Celsia. Snad se do roka a do dne počet přeštických otužilců 
rozroste a zastíní borce z Příchovic nebo z Plzně. Ale hlavně že jdou učitelé příkladem. Už chybí jen učitelky.

Text (red), foto Milan Janoch

Kdy  jste 
začal  foto-
grafovat?

Fotografu -
ju 64 let, od 
svých šestnác-
ti. Chytlo mě 

to hodně, a když jsem začal 
stavět dům, tak už jsem počítal 
s fotokomorou. Ta prostě musí 
být. Mám tam třeba i topení 
a další vybavení. 

To znamená, že americ-
ké vojáky jste ještě nefo-
tografoval?

To jsem nestihl. Mám ale 
negativy i snímky od fotogra-
fů, kteří to stihli.
Co  fotografujete  nej-

častěji?
Šumavu. Táta mě vozil na 

Šumavu od dětství, takže mi 
to přirostlo k srdci. Co jsem 
v penzi devatenáct let, tak jez-
dím do Informačního centra 
ČEZu v elektrárně na Vydře. 

Tam dělám v létě průvodce, 
takže fotím ráno a večer. Ta 
hromada cédéček jsou snímky 
ze Šumavy.
To vás baví, štosovat si 

to jen pro sebe?
Baví, nebaví☺. To je tím, 

že máme digitální fotoapará-
ty. Když jsem fotografoval na 
černobílé filmy, tak jsem pořád 
šetřil. Materiál nebyl vždycky 
k mání. Na digitálu mě mrzí, 
že lidi z toho vůbec nedělají 
papírové fotky. Fotky z digitá-

lu po letech málokdo najde. Ty 
nejlepší mají jít na papír. 
Kdy jste naposled dělal 

fotky v temné komoře?
Před třemi měsíci. Získal 

jsem od jednoho člověka 
na Vydře skleněné negativy 
z výstavby elektrárny 1942. 
Takže jsem musel vyklidit 
fotokomoru a začal vyvolá-
vat fotky. Vývojku jsem měl, 
ale než jsem sehnal ustalovač 
a fotopapíry, to byla dřina. Sto 
fotopapírů velikosti pohledni-

ce prodávají za 380 korun. Ale 
stojí to za to.
Fotografie  ze  skleně-

ného  negativu,  to  už  je 
opravdu  skoro  středo-
věk. Kdo vás to učil?

Pan Horníček z Přeštic mi 
dával první rady. Ale do Přeš-
tic jezdil už v roce 1908 pan 
Holub z Klatov. Fotografic-
ký ateliér měl naproti kostelu 
a potom byl na Rajčuru Václav 
Mašek. 

Záchranka v Přešticích zůstala
Začátek roku přinesl do Přeštic změnu, která řadu obyvatel vyplašila. Po městě se rozšířila informace, že přestala 

fungovat záchranná služba. Sanitky Zdravotnické záchranné služby však nezmizely a nezmizeli ani lékaři. Jediný 
rozdíl oproti loňsku je, že lékaři nevyjíždějí k případům z Přeštic, ale z jiných stanovišť. Z přeštického výjezdového 
místa v Sedláčkově ulici vyjíždí pouze dvoučlenná posádka ve složení řidič záchranář a zdravotnický záchranář.

Nové 
www stránky
města
Vážení čtenáři,
od prvního února fungují 

nové www stránky města. Jsou 
k nalezení na stále stejné adrese, 
tedy www.prestice-mesto.cz 
Záměr změnit městské strán-
ky pro vás jistě není žádnou 
novinkou. Tuto změnu jsme 
již několikrát avizovali. Cílem 
byly přehlednější stránky, které 
umožní propojení s moderní-
mi aplikacemi. Zda se nám to 
povedlo, posoudí uživatelé.

Ke spolupráci na nových 
stránkách jsme najali firmu 
Galileo Corporation, která 
má s tvorbou a provozováním 
webových stránek samospráv 
bohaté zkušenosti a jejíž 
řešení nabízí poměrně široké 
možnosti dodatečných funkcí 
a propojení s aplikacemi, jež 
nám pomohou zvýšit infor-
movanost občanů i návštěv-
níků města. První důležitou 
funkční změnou je propo-
jení s elektronickou úřední 
deskou, která je již ve zku-
šebním provozu na náměstí. 
Centrální databáze zveřejňo-
vaných dokumentů se bude 
zobrazovat jak na webových 
stránkách, tak na panelu na 
náměstí. S nástupem nových 
stránek bude elektronická 
úřední deska plně funkční. 
Po stabilizaci nového řeše-
ní bude možné demontovat 
nevzhledné tabule uprostřed 
náměstí. Množství zveřejňo-
vaných dokumentů poslední 
dobou překračuje jejich mož-
nosti a snad se shodneme na 
tom, že nejsou našemu městu 
žádnou okrasou. Náš požada-
vek na možnost přihlásit se 
jako občan nebo jako pod-
nikatel k automatickému 
odběru určitých druhů infor-
mací (typicky kulturní akce, 
poptávky a výběrová řízení) 
zatím nebyl zpracován. Podle 
vyjádření dodavatele doposud 
tento modul nemají propo-
jen s potřebnými databáze-
mi. Jakmile bude tato funkce 
k dispozici, budeme vás infor-
movat. Drobné potíže jsme 
měli také s registrovanou dis-
kusí. Vzhledem k nekompa-
tibilitě starého a nového for-
mátu bohužel nebylo možné 
překlopit identifikaci diskuté-
rů, takže ti, kteří budou chtít 
nadále přispívat do diskuse, 
budou muset projít registrač-
ní proces znovu. Rovněž žel 
nebylo možné překlopit histo-
rii diskusních příspěvků, takže 
nové diskusní fórum začne od 
nuly. 

Město Přeštice 
pořádá

Reprezentační
ples 

města
dne 25. 2. 2017
od 20.00 hodin
sokolovna Přeštice

Program:
StarDance Olga Šípková 

s Markem Dědíkem
Barmanská show

Fotokoutek
Slosovatelná Cesta za štěstím

Vstupné 200 Kč

DDM Přeštice
a KKC Přeštice

vyhlašují
dětskou výtvarnou soutěž

MOJE
NEJMILEJŠÍ
ZVÍŘÁTKO

IX. ročník
Kresba, malba, grafika.

Práce zašlete nebo předejte
do 28. 2. 2017 na adresu: 

Dům dětí a mládeže
Rebcova 499

334 01 Přeštice



Dokončení ze str. 1
Ten fotografoval hlavně 

za první republiky, ale jeho 
pozůstalost skončila dost blbě. 
Když jsem se o ni zajímal 
u potomků, tak jsem se dozvě-
děl, že všechny skleněné nega-
tivy vyházeli na skládku. 
Prý  jste  ale  spíš  malíř 

než  fotograf,  což  je pro 
mě překvapivá zpráva.

Cítím se víc jako malíř. Lidé 
to asi netuší, ale moji vrstev-
níci, přátelé a známí vědí, že 
maluju. Dělám nejvíc akvare-
ly. Olej málo.
Co  malujete  přede-

vším?
Krajiny, zátiší.
Kde visí vaše obrazy?
Všude možně po baráku. 

Dvě věci jsou v Domě historie 
Přešticka. Tam budu mít letos 
i výstavu A + A. 

Co to znamená A + A?
Akvarely a acháty. Mám 

sbírku krásných achátů. 
Kde jste je sbíral?
Nesbíral. Naše oblast není 

bohatá na nerosty, takže kupo-
val v Plzni. Majitel vetešnictví 
u náměstí vždycky vyčenichal, 
kde kdo zemřel, vyklízel pozů-
stalosti, a pak je rozprodával. 
Táta mi dal padesát nebo sto 
korun a jelo se nakupovat. 
Tady se opravdu neda-

lo nic najít?
Téměř nic. Na Ticholovci 

jsme našli milimetrové krysta-
ly křišťálu, to je všechno.  Teď 
už ale sbírám jen acháty, pár 
desítek kilogramů mám.
Ale zase je máte jen pro 

sebe. Není to škoda?
Je to soukromá sbírka. 

Spousta lidí dělá zajímavé 
věci a nikdo o tom neví. Třeba 
jsem se nedávno dozvěděl, že 
myslivec pan Přibáň z Přeštic 
fotografuje už třicet let zví-
řata. Jezdí třeba fotografovat 
jeleny se známým plzeňským 
fotografem Jaroslavem Vogel-
tanzem.
Jak  jste  se  dostal 

k  minerálům,  když  tu 
žádné nelze najít?

K nerostům jsem se dostal 
přes přeštického učitele příro-
dopisu a chemie Václava Vac-
ka z Merklína. To byl botanik, 
mineralog, stará škola, uměl 
toho mnoho. Kamarádil s mým 
tátou.
Váš otec byl z Přeštic?
Původem ze Skočic, ročník 

1904. Byl elektrikář, který 
zaváděl elektriku v několika 
vesnicích tady v okolí.

Takže víte, kdy se elek-
trifikovaly okolní obce?

Mám přesný seznam. Mimo-
chodem v roce 2019 elektrá-
renský podnik v kraji oslaví 
sto let. Lidé si to neuvědomují, 
ale elektřina tady není dlouho.
Sto let v Přešticích?
Tady dokonce déle. V Přeš-

ticích vytekla první elektřina 
před rokem 1900, pouštěl ji ze 
mlýna pan Hřích a byl to stej-
nosměrný proud. Tam co je 
dnes Mlýnská ulice a náhon se 
vracel do řeky v Pobřežní uli-
ci. Touto elektřinou se svítilo 
na náměstí. Víc z toho nebylo. 
Jak  probíhala  elektrifi-

kace Přeštic?
První trafostanice se střída-

vým proudem vznikla v roce 

1928 za viaduktem směrem na 
Stod. Vpravo je vila plzeňské-
ho architekta, vlevo trafostani-
ce, taková ošklivá, divná. Proč 
tam? Když postavili okresní 
úřad, tak postavili domy a do 
nich zavedli elektřinu pro 
zaměstnance.  
Jak  to  šlo  v  Přešticích 

rychle?
Když vznikla trafostanice, tak 

už rychle. Ale tady zase tolik 
domů v roce 1930 nebylo. Tře-
ba kostel byl elektrifikovaný 

až v letech 1932-33. Pamatuji 
si, že otec zapínal Vřeskovice, 
to muselo být během války 
nebo po válce. Mimochodem 
v Plzni začala elektrifikace  
19. února 1919.   
Vy  jste  pracoval  pro 

elektrárny  celý  život 
a  pořád  v  jedné  firmě 
(Západočeská  energeti-
ka), nejste moc přeléta-
vý pták...

V infocentru na Vydře se nás 
střídá šest, všechno moji vrs-
tevníci. A všichni jsme celý 
život dělali v jedné firmě. Když 
se dříve fluktuovalo, tak to bylo 
špatně. Napsali to do občanky 
a to nedělalo dobrotu.

Co byl za vašeho živo-
ta  nejzásadnější  zlom 
v Přešticích? Osvoboze-
ní v květnu 1945?

To mi bylo osm, moc jsem 
to nevnímal. Akorát si mat-
ně pamatuju, že táta mluvil 
o náletu na Dobřany. Pamatuji 
si první čokoládu, když přijeli 
Američané. V Příchovicích je 
směrem na Radkovice statek 
a ten měl nějaký pan Pánek. 
Táta mu zapojoval motory 
a jednou jsme si od něj při-
vezli 50 kilogramů mouky. 
Kdyby nás chytli, tak šel táta 
do koncentráku a Pánek taky. 
Ale nějaká zásadní celospo-
lečenská událost mě nenapa-

dá. Já mám v hlavě pořád tu 
Šumavu.
Nebylo  třeba  v  životě 

města zásadní vybourá-
ní domů ve vnitrobloku?

Ve vnitrobloku nebylo nic, 
samé nízké baráčky. Z toho 
bych aféru nedělal. Přeštice 
nemají historickou část, nějaké 
hradby nebo něco podobného. 
Co pro mě ale bylo zajímavé, 
tak oprava kostela, varhan, 
zvonů a výstavba věží v roce 
1995.

Proč jste se neodstěho-
val na Šumavu, když o ní 
stále básníte?

Protože ženu mám ze Žero-
vic. Moje žena je vlastně to 
děvče, které život zachránil 
americký penicilín. 
To  tu  na  konci  války 

nebyl penicilin? 
Tak jistě ho někde měli, ale 

jen pro někoho. Vlasta dostala 
v roce zápal mozkových blan 
a odvezli ji do dětské nemocni-
ce v Plzni. Tam si s ní nevěděli 
rady, tak ji převezli na Bory, 
kde byli Američané. Jejich 
doktor naordinoval penicilín 
a ona se z toho dostala.  
Když  sledujete  vývoj 

v Přešticích, co vám při-
jde nejzajímavější, nebo 
co vám vadí?

Město se hodně rozrost-
lo. Já se třeba necítím dobře 
v těch velkých prodejnách. 
Ale co nám ublížilo, že jsme 
přišli o sídlo okresu. Za první 
republiky byly na náměstí trhy 
v pondělí a ve čtvrtek, sjíždě-
li se tu lidi a vyřídili všechno. 
I soud tu byl. Teď tu nemá-
me ani sklenářství. Ztratil se 
obuvník. Hlavně že máme čty-
ři drogerie na náměstí.

Když  jste  takový  staro-
milec, používáte internet? 

Počítač musím mít, bez toho 
bych nemohl fotografovat.  Ale 

internet tu mít nechci. Když 
slyším, co se tam dá všechno 
najít, tak já bych u toho seděl 
pořád. Takhle si v patře u dce-
ry vyřídím poštu, přečtu pár 
věcí, ale tím končím.
Bojíte se, že byste se stal 

závislým na internetu?
To by bylo horší než dro- 

gy☺. Já mám napilno i tak...
Vám bude  letos 80  let 

a pořád jedete na plno.
Můj táta jezdil do osmdesát-

ky dost silně na kole. Toho se 

držím. Taky jsem dělal kdeja-
ký sport a lítal jsem asi patnáct 
let na rogalu. Mimochodem 
z něj jsem hodně fotil. Šuma-
vu i města po cestě do Přeštic 
a do Chotěšova, kde jsme při-
stávali. 
Vy jste sběratel každým 

coulem. Vy asi nic nevy-
hazujete?

Všechno má svoji cenu a ta 
se projeví časem. Kdyby lidi 
nevyhazovali staré fotografie 
nebo různé listiny a dokumen-
ty, tak bude Dům historie Přeš-
ticka podstatně bohatší. Říkám 
lidem pořád: Než něco vyho-
díte, nabídněte to muzeu.
Lidi  nenapadne,  že 

muzeum  sbírá  i  staré 
křestní nebo výuční listy. 
Spíše    nějaký  porcelán 
nebo nádobí.  

V muzeu vědí, co se hodí. 
Stačí tam zavolat. Třeba jsem 
fotil Lidové milice a kama-
rádi mi nadávali, ty jsi fotil 
milice, ty jsi fotil 1. máj. A já 
jim říkám, kdybych to nefotil, 
tak úplně zapomeneme, že to 
tady bylo. To samé šátkování 
pionýrů nebo bourání okolo 
náměstí. To samé dělali moji 
dva nejbližší přátelé, Honza 
Mrkvička a Ondřej Květoň, po 
nich to tady zůstane navždyc-
ky. Po mně snad taky. 

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu
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Než něco vyhodíte, nabídněte... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
PROSINEC 2016 
Tel. 725 726 549

Za manželku vděčím
Američanům

Budiž světlo

Broušené kameny

Nedovolené  ozbrojo-
vání v Přešticích

Dne 1. 12. 2016 spolupraco-
vali do nočních hodin strážní-
ci s útvarem Policie ČR pro 
odhalování organizovaného 
zločinu při domovních pro-
hlídkách v Přešticích v ulicích 
Smetanova a Vrchlického 
z důvodu podezření dvaapa-
desátiletého občana z Přeštic 
z trestného činu „Nedovolené 
ozbrojování“.
Pomocí MKDS v Přešti-

cích  dopaden  řidič  krá-
deže  a  neoprávněného 
opatření  platební  karty 
v obci Merklín

Dne 8. 12. 2016 v ranních 
hodinách došlo v obci Mer-
klín ke krádeži, kdy devětatři-
cetiletý muž z Hošťky využil 
momentu překvapení a vytrhl 
z ruky šestašedesátileté ženě 
z Merklína igelitovou tašku 
s finanční hotovostí, doklady 
a platební kartou. Poté nasedl 
do neustanoveného vozidla 
a odjel ve směru na Přeštice. 
Pomocí MKDS v Přešticích 
strážníci vyhledali a ustano-
vili samotné vozidlo a jeho 
průjezd Přešticemi, jednalo se 
o vozidlo Ford Focus. O tom-
to byli vyrozuměni policisté 
obvodního oddělení Stod, kteří 
poté dopadli tohoto výtečníka, 
který je podezřelý ze spáchání 
trestných činů „Krádež a Neo-
právněné opatření, padělání 
a pozměnění platebního pro-
středku“.

Při ustanovování vozidla 
podezřelého pachatele pomo-
cí MKDS bylo strážníky dále 
zjištěno, že tento řidič vozidlo 
řídil v Přešticích v ul. Rybova 
a na Tř. 1. máje tak, že před-
jížděl stejně jedoucí vozidla 
přes plné čáry a tím ohrožoval 
ostatní účastníky silničního 
provozu. Věc byla oznámena 
k vyřízení na odbor správní 
a dopravní v Přešticích.
Nedostatečná likvidace 

komunálního odpadu na 
ubytovně v ul. Hlávkova 
v Přešticích

V měsících listopad a prosi-
nec 2016 přijala hlídka MP od 
obyvatel bytových domů v ul. 
Hlávkova v Přešticích ozná-
mení o neoprávněném uklá-
dání odpadu do kontejnerů na 
komunální odpad určených 
těmto bytovým domům, včet-
ně ukládání odpadu mimo tyto 
kontejnery, ze strany nájem-
ců ubytovny v této ulici. Věc 
byla oznámena k projednání 
na MěÚ – odbor životního 
prostředí a finanční odbor, 
neboť majitel ubytovny dále 
neplatí poplatek za ubytovací 
kapacity.
ASISTENT  PREVENCE 

KRIMINALITY
Od ledna 2017 začal praco-

vat na území města Přeštice 
asistent prevence kriminality, 
který je po dobu jednoho roku 
hrazen z příspěvků úřadu prá-
ce. Asistent je zaměstnanec 
města, ostatní zaměstnanec 
městské policie. Jeho posta-

vení je odlišné od postave-
ní strážníka, který disponu-
je zákonnými oprávněními 
a povinnostmi a při výkonu 
své profese musí v nezbytné 
míře zasahovat do práv a svo-
bod občanů. Rozlišení asisten-
ta a strážníka je vcelku snad-
né, neboť strážníkův stejnokroj 
obsahuje nezaměnitelné prv-
ky, jako jsou nápis městská 
policie, odznak, služební číslo 
a domovenka. Asistent žádný 
z těchto prvků nemá, je ozna-
čen nápisem „Asistent preven-
ce kriminality“, někdy působí 
v reflexní vestě se stejným 
nápisem. Asistent nemá žádná 
zákonná oprávnění nad rámec 
práv občanů. V případě zjiš-
tění porušení zákona nemůže 
zastávat roli strážníka nebo 
policisty, musí o svém zjištění 
vyrozumět městskou či státní 
policii. Jeho činnost doplňuje 
službu městské policie a může 
plnit úkoly, které ze zákona 
o obecní policii nejsou svěře-
ny výhradně strážníkům. Pra-
cuje v součinnosti se strážníky 
a zejména s mentorem (stráž-
níkem), který je asistentovi 
k dispozici. Během měsíce 
ledna byl seznámen s chodem 
a činností městské policie, 
s právním minimem, vyhláška-
mi a nařízeními města, všemi 
právy a povinnostmi strážníků 
a městskou záchytnou stanicí 
pro zatoulané pejsky. Bude 
dále vybaven detektorem kovů 
pro hledání nežádoucích kovo-
vých předmětů jako jsou např. 
injekční stříkačky na riziko-
vých místech – parky, hřiště, 
pískoviště a jejich okolí.

Asistent prevence krimina-
lity se podílí na:
– prevenci kriminality ve měs-
tech
– dohledu nad veřejným pořád-
kem, pořádkem ve veřejných 
budovách
– řešení záležitostí souvisejí-
cích s narušováním občanské-
ho soužití
– dohledu nad bezpečností dětí 
v blízkosti základních škol 
v určené lokalitě a na dohle-
du nad bezpečností silničního 
provozu v okolí škol v ranních 
hodinách při příchodu dětí do 
školy a v odpoledních hodi-
nách při jejich odchodu, včet-
ně přechodu pro chodce.

Dále provádí:
– pochůzkovou a kontrolní 
činnost v přidělené lokalitě 
dle instrukcí a pokynů s cílem 
chránit veřejný pořádek a zajis-
tit ochranu osob a majetku
– dohled nad dodržováním čis-
toty na veřejném prostranství, 
vyhlášek a nařízení města
– snižuje míru vandalismu, 
fyzického i verbálního napa-
dání ve veřejném prostoru 
(parky, dětská hřiště, okolí 
škol…)
– kontrolu dětských pískovišť
– vyhledává další problémo-
vá místa a předává je městské 
policii.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Když vyhodit,
tak do muzea



Dne 29. prosince 1956 si 
v Přešticích dali manželský slib 
manželé

Bohumil a Jaroslava 
Pundovi

ze Zastávky.
Do dalších společných let Vám, vážení manželé Pundovi, pře-

jeme především pevné zdraví a další společně prožitá léta napl-
něná vzájemnou láskou, úctou, tolerancí a pochopením.

Dožít se 60 let společného života je malý zázrak. Dožít se ho 
v lásce, úctě a pochopení, to už je zázrak opravdu velký. A mít 
kolem sebe širokou milující rodinu je dar. Tohle všechno se 
poštěstilo manželům Pundovým.

BLAHOPŘÁNÍ K 95. NAROZENINÁM

SLEDUJTE 

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

ZLATÉ SVATBY
Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výročím svatby, 
které slaví manželé po 50 letech společného soužití. Za půl 
století, které spolu manželé strávili, jim život do cesty přinesl 
nejen idylické chvíle bezstarostného štěstí a pohody, ale i chví-
le smutné, chvíle strachu či obav, které dostatečně vyzkouše-
ly pevnost jejich manželských pout lásky. Strávit padesát let 
s jednou milovanou osobou, to je nádherný dar manželského 
života, který si žádá být po zásluze oslavován! Dvojicím, které 
spolu „v dobrém i zlém“ prožily padesát let, patří náš skuteč-
ný obdiv.

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ (leden)

82 let 
Marie STANÍKOVÁ 

(Skočice)
Marie DUCHKOVÁ
 Marie PLATLOVÁ

81 let 
Bohuslav PRIMAS

84 let 
Miloslav WAGNER
Anna ALBLOVÁ

83 let 
Jarmila KVĚTOŇOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Ján BÁBALA
paní Anna TUREČKOVÁ

paní 
Libuše KOCANDOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Vážení jubilanti, blaho-
přejeme Vám a přejeme 
Vám do dalších let pevné 
zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochope-
ní 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

89 let 
Vlasta KUŽELOVSKÁ

Věra POLKOVÁ

2. polovina prosince 
a 1. polovina ledna

86 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ

ÚMRTÍ (prosinec)

Zdeněk HOMOLKA
Marie KASLOVÁ
Josef ŠOBR
Václav BERKA
Jiří ROUBÍK
Anna JANČÍKOVÁ
Jana BLECHOVÁ
Zdeňka STEHLÍKOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1948) 
(1954)
(1956)
(1927) – Žerovice
(1929)
(1931)
(1945)
(1937)
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SAFÍROVÁ SVATBA

VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA, ZAHRÁDKÁŘE 
PANA JANA KÖNIGSMARKA 

S panem

Janem Königsmarkem, 
který by se dne 4. února letošního 

roku dožil 70 let, jsem se seznámil 
asi před 15 lety na celostátním škole-
ní členů Územních sdružení Českého 
zahrádkářského svazu pořádaném Hos-
podářsko-finanční komisí ústředí Čes-
kého zahrádkářského svazu, jehož jsem 
byl předsedou. 

Tak, jak to v životě bývá, přisednete si ke skupince lidí, zapojí-
te se do hovoru, a s panem Janem Königsmarkem jsme si, jak se 
říká, padli do oka. Nejenom že jsme vášniví zahrádkáři, ale také 
že jsme byli stejně staří, ze západních Čech, kde pěstování vinné 
révy, na které byl pan Jan Königsmark odborník, není z důvodu 
klimatických podmínek vůbec jednoduché. 

Asi po pěti letech, kdy jsme spolu čas od času komunikovali 
telefonem nebo e-mailem, jsem pana Jana Königsmarka navští-
vil v jeho království na zahrádce v Příchovicích. Když vstoupíte 
na zahrádku, tak poznáte, zda ten zahrádkář tou svojí zahrádkou 
žije, a to se ukázalo i u p. Jana Königsmarka, že pro něj byla 
zahrádka obrovským potěšením a uspokojením. Z této návštěvy 
jsem si dovezl dvě sazenice vinné révy, které pěstuji ve skleníku 
a mám je stále. 

Nejenom při sklizni, ale také při jakémkoliv problému s pěs-
továním révy, si často vzpomenu na svého kamaráda, kdy jsem 
měl dříve možnost zvednout telefon a požádat ho o radu, kte-
rou teď už nemám, protože 10. března 2015 nás navždy opustil 
kamarád, přítel, pan Jan Königsmark. 

Opustil nás člověk s velkým srdcem, který měl rád svoji rodi-
nu, kamarády, přátele, obětoval mnoho sil pro celospolečenské 
zájmy, za což mu patří obdiv a poděkování. 

Jsem rád, že jsem byl jeho kamarádem. 
S úctou vzpomínám.  

Ing. Václav Zacpal 
Tachov  

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

VZPOMÍNKA

Dne 17. ledna 2017 uplynul již rok od úmrtí pana 

Vladimíra Šáry.
Stále vzpomínáme.

Za celou rodinu – manželka Jaroslava Šárová.

Dne 8. ledna oslavil krásné 95. narozeniny 
pan 

Jan Kalina 

ze Skočic. Pan Kalina vždy optimisticky 
naladěn a usměvavý se dožívá tohoto věku 
ve velmi dobré psychické pohodě. Stále 
se zajímá o dění kolem sebe. Vážený pane 
Kalino, přejeme Vám i do dalších let jen to 
nejlepší – stále pevné zdraví, stejně veselou 
mysl, elán a chuť do života. Ať z Vás stále vyzařuje taková spo-
kojenost, optimismus a pohoda jako dosud!

Dne 17. prosince uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Jiří a Eduarda Hodanovi
z Přeštic

Jan a Zdeňka Babkovi 
ze Skočic

Vážení manželé Hodanovi a Babkovi, u příležitosti výročí 
uzavření Vašeho sňatku Vám přejeme hodně krásných společ-
ně prožitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších.

Rozšíření městského kamerového 
dohledového systému v Přešticích
o čtyři kamerové body
Tel. 725 726 549

Budování městského kame-
rového dohledového systému 
(dále MKDS) bylo v Přeš-
ticích započato na základě 
poskytnuté účelové dotace od 
Plzeňského kraje z projek-
tu Bezpečný kraj za účelem 
zvýšení bezpečnosti občanů. 
Prvni etapa byla spuštěna 
v roce 2012, kdy byly vybu-
dovány řídící a vyhodno-
covací pracoviště městské 
policie a Policie ČR a první 
kamerové body – na Masary-
kově nám., v ul. Rybova a na 
křižovatkách na Tř. 1. máje. 
Projekt pokračoval druhou 
etapou v roce 2013, kdy byly 
opakovaně poskytnuty pro-
středky z dotačního programu 
Plzeňského kraje a MKDS 
se rozšířil o šest kamerových 
bodů – v ul. Mlýnská, Hlávko-
va, Nepomucká, Na Jordáně, 
v Městském parku a na Hav-
líčkově nám. Navazující byla 
třetí etapa v roce 2014, kdy byl 
z programu Plzeňského kraje 
MKDS rozšířen o další dva 
kamerové body – v ul. Husova 
a V Brance u KČT.

MKDS se osvědčil a je 
významným pomocníkem 
v boji proti kriminalitě a za-
jišťování veřejného pořádku. 
Toto kvitovalo i vedení města 
a rozšířilo v roce 2015 MKDS 
ve čtvrté etapě o kamerové 

body v ul. Hlávkova u hřbito-
va a na přelomu let 2015/2016 
v páté etapě o body u ZŠ v uli-
ci Poděbradova a v ul. V Bran-
ce (její střední část). V roce 
2016 byla v rámci šesté etapy 
poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu v rámci Programu 
prevence kriminality na výstav-
bu tří nových zájmových bodů 
– křižovatka ul. Sv. Čecha 
a Na Chmelnicích, křižovatka 
ul. 5. května a Husova, kři-
žovatka ulice Komenského 
a Masarykova nám. a rozšíření 
o jeden zájmový bod na ZŠ Na 
Jordáně v Přešticích. Počát-
kem roku 2017 byl započat 
zkušební provoz.

MKDS je využíván ze strany 
obou policií pro přestupkové 
i trestní řízení, jak k odha-
lení podezřelých pachatelů, 
tak i jako hodnověrný důkaz-
ní prostředek. Za období let  
2013-2016 byl nápomocen 
nejméně ve 261 případech 
(pachatelé trestných činů, 
dopravní nehody, hledané 
osoby...) a z celkového počtu 
přestupků je více jak polovina 
odhalena, zdokumentována 
a objasněna díky neustálému 
rozšiřování kamerových bodů 
MKDS a jejich využívání obě-
ma složkami policií.

Rozšiřování MKDS bylo 
též podpořeno samotnými 
občany i návštěvníky města 
provedenou anketou, které se 
zúčastnilo 263 respondentů. 
Výsledky průzkumu ukázaly, 
že občané projekt podporují, 
cítí se ve městě bezpečněji 
a záměr města Přeštice, roz-
šiřovat městský kamerový 
dohledový systém, vnímají 
pozitivně.

Bc. Pavel Hošťálek

Dne 17. prosince si připomněli 45 společně prožitých let 
manželé 

Josef a Jaroslava Baxovi 
z Přeštic.

Další roky, prožité ve zdraví, lásce a porozumění, přejí dcery 
s rodinami.

DIAMANTOVÁ SVATBA



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 4

Změna programu vyhrazena!

únor 2017 
 2. 2. 2017 
Od operety k muzikálu
Napříč všem věkovým katego-
riím zazní nejznámější operetní 
a muzikálové melodie v podá-
ní umělců z DJKT v Plzni.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 100 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz
 4. 2. 2017 
Lichožrouti
– filmová projekce
Lichožrouti jsou malí tvorové, 
kteří žijí s námi lidmi a mohou 
za to, že lidstvu z každého páru 
ponožek vždy zůstane jen jed-
na – lichá. Ponožkami se totiž 
živí! Osudy hlavních prota-
gonistů lichožroutů a jejich 
největšího protihráče, podivín-
ského a opuštěného PROFE-
SORA, spojuje příběh hlavní-
ho hrdiny, malého lichožrouta 
Hihlíka, na kterého čekají ve 
filmu velká dobrodružství. 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 100 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz
 4. 2. 2017 
Všechno nebo nic 
– filmová  projekce
Horká filmová novinka
Linda a Vanda jsou pohled-
né třicítky, nerozlučné kama-
rádky a taky spolumajitelky 
malého knihkupectví v centru 
města. Linda je rozvedená, 
vzdělaná, praktická, má malou 
dceru a pocit zodpovědnosti. 
Ten naopak chybí Vandě, svo-
bodné, veselé, nezávislé krás-
ce, která sice muže přitahuje 
jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho 
pravého. Aktivně. V obchodě 
s nimi pracuje Edo, který taky 
touží po lásce na věky věků, 
ale jako plachý, citlivý a intro-
vertní gay to má těžké. Živo-
ty téhle trojice nakonec stejně 
zamotá několik mužů. 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz
 9. 2. 2017 
Tajný život mazlíčků
Školní filmová projekce.
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 40 Kč 
 10. 2. 2017 
Jak šel Venda do světa
Písničkový muzikál pro malé 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
Přízemí:
Zachráněné panenky Jarmily Strakové
Retro panenky z druhé poloviny 20. století
Podkroví:
I rodiče byli kdysi dětmi – Autíčka Jirky Beneše

diváky, představení pro školy 
i veřejnost.
Čas konání:
8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz
 11. 2. 2017 
Měšťan a žoldnéř
Přednáška.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstupné: dobrovolné
 18. 2. 2017 
Masopust 2017
Program: 
Průvod městem za doprovodu 
masek, obřích loutek a kapely 
Hájenka.
Městský park:
Pohádka pro malé i velké Drak 
a princezna. Žonglérská dílna 
– workshop pro malé i velké.                  
Putování z pohádky do 
pohádky – soutěžní úkoly  
s DS Úhlavan Přeštice.
Od 16.00 hodin – Přeštická 
Stodola – Maškarní rej pro malé 
i velké, malá módní přehlídka 
agentury Delija models.
Od 21.00 hodin – Přeštická 
Stodola – Maškarní pro dospě-
lé, masky vítány.
Výtěžek z akce bude věnován 
Speciální škole Merklín.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: sraz u Domu
historie Přešticka
Vstup: zdarma
 19. 2. 2017 
Anděl páně 2
Filmová projekce.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 100 Kč
 21. 2. 2017 
Včera, dnes a zítra 
aneb Nové scénky
Felixe Holzmanna
Večer plný smíchu, zábavy 
a nových scének Felixe Holz-
manna.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 190 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz
 25. 2. 2017 
Reprezentační ples 
města
Program:
StarDance – Olga Šípková 
s Markem Dědíkem
Tančírna s Markem Dědíkem
Barmanská show
Půlnoční překvapení
Fotokoutek
Moderátor večera:
Míra Hejda
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 200 Kč
Předprodej vstupenek v Turis-
tickém informačním centru.

Můžeš-li udělat radost,
musíš!

Uplynuly tři roky, kdy jsem 
začala pracovat v mateřské ško-
le v Řenčích. Osud mi dopřál 
pracovat s lidmi, kterých si 
moc vážím, a kteří dělají věci, 
které mají smysl. O některých 
aktivitách a práci Řenečských 
v oblasti pro děti a s dětmi za 
dobu svého působení v Řen-
čích vám chci sdělit. 

Rok 2013 – otevření nově 
postavené mateřské školy fi-
nancované z vlastních zdrojů 
obce.

Rok 2014 – vnitřní i venkov-
ní rekonstrukce celé budovy 
základní školy (včetně zatep-
lení a nové fasády školy).

Rok 2014-2015 – celkové 
úpravy školní zahrady.

Řenečtí občané si krásného 
prostředí školy i školky váží 
a mají požadavek, aby jejich 
školku navštěvovaly pouze 
děti z jejich spádových obcí. 
MŠ je v současné době obsa-
zena a ještě plně nepokryla 
požadavky místních rodičů.

Rok 2015 – v sousedních 
spádových Vodokrtech vyrost-
la zcela nová budova restaura-
ce u koupaliště. Zdálo by se, že 
to s dětmi moc nekorespondu-
je, ale i pro děti je zde zázemí 
(u koupaliště), které samozřej-
mě děti využívají – nejen ve 
dnech horkého léta. 

A zpět do Řeneč.
Léto 2016 – přes prázdniny 

na místě staré garáže školy 
byla vybudována krásná nová 
školní družina.

Kam ale s věcmi ze skladu? 
Ani to nebyl pro zastupitele 
a paní starostku, kteří přistupují 
ke své práci s tvůrčím elánem, 
problém. Současně s budovou 
školní družiny vyrostla i veli-
ká dřevěná budova s krytou 
pergolou pro hry dětí. Dle slov 
paní starostky a pana místosta-
rosty bude v dalších letech na 
areál mateřské a základní školy 

navazovat ještě nová sportovní 
hala, to proto, že se v Řenčích 
hodně dbá na sportovní aktivi-
ty, a to nejen u dětí. Sportují 
i dospělí – funguje tady: zdra-
votní cvičení, břišní tance, 
petang, florbal, nohejbal. Pro 
děti: cvičení Gumídci, Příšer-
ky a aerobik, které vede  Iva 
Baumrukrová, která se s nad-
šením věnuje ve svém volném 
čase nejen sportovním aktivi-
tám dětí. Dále v zimě jezdí děti 
autobusem na hory. Kluci ze 
školy a školky chodí na „spor-
tovky“. A právě ve spojení se 
„sportovkami“ přišli s dalším 
novým nápadem aktéři místní  
TJ a nabídli spolupráci 
v oblasti tělovýchovy a spor-
tu pro děti ze školy a školky. 
Obec, škola a ochotní trené-
ři se domluvili. Pro řenečské 
předškoláky a školáky byly 
zajištěny kurzy na zimním 
stadionu a pro ty nejmenší 
v plaveckém bazénu. A tak 
jsme společně školka a ško-
la vyjížděli s dětmi plavat 
a bruslit. Vše pro děti hradila 
obec. Tým lidí, kdy každý při-
nesl něco ze sebe; spolupra-
covali, avšak zůstávali sami 
sebou – to jsou  dobrovolníci 
a trenéři Ivo Baumruk, David 
a Jakub Kaslovi, kteří učili 
děti základům bruslení. Brus-
lení už si v současné době 
děti procvičují na perfektně 
upraveném ledu na kluzišti 
v Řenčích. 

Pro tento měsíc přišla nová, 
opět příjemná zpráva: Obec 
pro školu zakoupila zcela nové 
školní auto pro dovážení obě-
dů pro školku a školu. 

A co říci na závěr? Větši-
na čtenářů si úsudek o práci 
Řenečských pro děti udělá 
sám.  Já za děti a zaměstnance 
školy říkám jen: „DÍKY!“

 Pavla Hřebcová
                      MŠ Řenče

4. 2. SO:
KOLEM OSTRUŽNÉ
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Klatov (9.11), z Klatov 9.20 
do Nemilkova (9.45). Zpět 
z Kolince 15.59 do Klatov 
(16.36), z Klatov 16.46 do 
Přeštic.
TRASA: Nemilkov žst. – Raj-
ský dvůr – Nemilkov – Velhar-
tice – Ujčín – Kolinec žst.
(16 km vede V. Borovcová)
11. 2. SO: OKOLO BŘEZ-
NÍKA
Odchod od ČD Přeštice v 9.15. 
Zpět vlak do Plzně 15.14, do 
Klatov 15.30.
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Příchovice ostrov – 
Březník – Radkovice – Kucíny 
– Příchovice – Přeštice.
(13 km vede J. Hanzlíčková)
18. 2. SO: SMÍRČÍ KŘÍŽE 
U SOBĚKUR
Vlakem z Přeštic 9.14 hod. 
do Chlumčan (9.22), rychlík 

z Plzně 9.02 do Chlumčan 
(9.22). Zpět bus z Merklína 
16.15 do Přeštic (17.07). Vlak 
do Plzně 17.14, do Klatov 
17.29.
TRASA: Chlumčany ČD – 
Dnešice – Přestavlky – Sobě-
kury – Paní hora – Merklín
(14 km vede J. Hošek)
25. 2. SO: PŘES DRSLA-
VICE
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov (9.11). Zpět z Bezděko-
va 13.49 (15.50) do Klatov, 
z Klatov 14.06 R nebo 14.46 
(16.46) do Přeštic.
TRASA : Klatovy – Tajanov – 
Dupanda – Drslavice – Tupad-
ly – Bezděkov.
(11 km vede F. Vokáč)

Programová  schůze  se 
koná  v  klubovně  hotelu 
Sport ve čtvrtek 23. úno-
ra 2017 v 17.00 hodin.

Počátky Přeštic
Na sklonku minulého roku 

spatřila světlo světa kniha 
„Počátky Přeštic“ z pera pana 
Mgr. Michala Tejčka, histori-
ka a mimo jiné předsedy Spol-
ku pro záchranu historických 
památek Přešticka. Publikace 
v devíti kapitolách mapuje 
vývoj Přeštic (včetně Žero-
vic a Skočic) do roku 1420 
a autor avizuje záměr zpraco-
vat v několikasvazkové řadě 
i následující období. Kvalita 
právě vyšlého úvodního dílu 
jistě nenechá nikoho na pochy-
bách, že tento ojedinělý projekt 
je v těch nejlepších rukou.

Kniha je výsledkem několika-
letého bádání a velmi precizní-
ho historického přístupu. Podá-
vá zasvěcený a ucelený pohled 
na dobu, v níž se formovala 
základní podoba města. Autor 
si je vědom, že při nedostatku 
pramenů není jednoduché roz-
plétat směs příčin a následků, 
určit posloupnost historických 
jevů a správně je interpretovat. 
Například na transakci se Sva-
toborovým újezdem názorně 
ukazuje, jak ošidné a zavádějí-
cí může být sledování jen jed-
né stopy. Všem těmto úskalím 
autor zdařile předchází perfekt-

ní znalostí pramenů, literatury, 
dobových reálií a v neposlední 
řadě též latiny. Finální pohled, 
který se čtenáři dostává, je tak 
vyvážený a nepostrádá propo-
jení všech souvislostí.

Za nejsilnější stránku kni-
hy považuji právě to, že má 
vysokou odbornou úroveň 
a zároveň je přívětivá pro 
nás, laickou veřejnost. Toho 
autor dociluje nejen pozorným 
vysvětlováním pojmů a sou-
vislostí, ale i bohatou obra-
zovou a mapovou přílohou. 
Nabízí tak plastický obraz, 
který dokáže čtenáře oslovit 
a vést i k zamyšlení nad teh-
dejším životem (viz například 
nalezená kostra muže svíra-
jícího v ruce denár knížete 
Vratislava II. se změnami na 
kostech končetin a páteře zna-
čícími výkon těžké práce).

Věřím, že tato zajímavá 
a v kontextu ostatních obcí 
a měst opravdu výjimečná 
publikace si najde své čtenáře 
a že nad jejími stránkami strá-
ví příjemné chvíle. Kniha je 
součástí široké nabídky Domu 
historie Přešticka a Turistické-
ho informačního centra.

JUDr. Daniel Baloun

Koledníci rozdávali radost
Tříkrálová sbírka každým 

rokem otevírá srdce tisíců lidí 
dobré vůle. Již posedmnácté 
rozdávali koledníci radost při 
putování od domu k domu, 
kde je mnoho dárců očekáva-
lo také s připravenou koledou 
– většinou děti odměnili slad-
kostmi či ovocem. Koledníci 
nezapomněli také požehnat 
navštívené domácnosti nápi-
sem K+M+B 2017 provede-
ným posvěcenou křídou. Hod-
ně dárců se obávalo, že k nim 
v letošním škaredém počasí 
a kvůli velké nemocnosti už 
koledníci nedorazí. Přesto 
však se skupinám dobrovol-
níků podařilo obejít větší část 
města Přeštice a okolních obcí. 
Celkem vykoledovali 150 460 
korun, z toho v Přešticích  
70 949 Kč, ve Skočicích 6732 
korun, v Žerovicích 4695 Kč, 
v Lužanech 8167 Kč, v Pří-
chovicích 12 501 Kč, v Řen-
čích 8658 Kč, ve Vodokrtech 
5690 Kč, v Libákovicích 7410 
korun, v Oseku 2975 Kč, v Há-
jích 4237 Kč, v Roupově 6200 
korun, v Krasavcích 2484 Kč 
a v Nezdicích 9762 Kč. Díky 

těmto darům pak můžeme 
financovat pomoc lidem 
s postižením, sociálně slabým, 
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.

Pokud Vás koledníci letos 
nenavštívili a chtěli byste 
přesto na Tříkrálovou sbír-
ku přispět, můžete tak učinit 
zasláním dárcovské SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA na čís-
lo 87 777 nebo zaslat příspě-
vek na účet sbírky vedený 
u České spořitelny pod číslem 
66008822/0800, VS 777, SS 
3035.

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

Do nového roku přejeme 
hodně zdraví a vše dobré.

Za Farní charitu Přeštice
Marie Sedláčková
koordinátorka TS 

na Přešticku

Dokončení ze str. 1
Historie však bude k náhledu 

pod odkazem ještě minimálně 
půl roku, takže k žádné újmě 
veřejnosti nedojde. I tak je však 
velmi pravděpodobné, že se na-
jdou tací, kteří to budou považo-

vat za útok na svobodu slova 
a demokracii v této části galaxie. 
Ale to už je zase jiný příběh…

Děkuji za pozornost a přeji 
příjemný zbytek zimy!

 Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

Foto Stanislav Morávek 
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Dětský maškarní karneval
Na neděli 8. ledna obec 

Dolní Lukavice připravila 
maškarní karneval. Přítomní 
mohli obdivovat krásné mas-
ky jako například princezny, 
víly, Spider-Mana, šlechtic-
ké pány, indiána, orientální 
tanečnice a další. Bylo odmě-
něno sedm nejlepších masek. 
Nejlepší maska (šlechtičtí 
pánové) vyhrála poukázku na 
pobyt v solné jeskyni v Přešti-
cích, kterou věnovali manželé 

Lexovi – moc děkujeme. Vel-
ké díky patří kapele Asfalt, 
především paní učitelce Mgr. 
N. Květoňové za přípravu her 
pro děti, firmě McDonald´s, 
M. Fischerovi z Krasavec, 
který věnoval předměty do 
tomboly a panu Krsovi za 
vytopení a uspořádání sálu. 
Za rok se budeme těšit zase 
na viděnou.

Mgr. Eva Horová
 OÚ Dolní Lukavice

Zveme všechny (ať už v masce nebo bez masky) na tradiční již 12. Lukavický masopust. Zahájení je v 10.00 hodin před hostincem 
U Bílé růže v Dolní Lukavici. Poté se autobusem pojede do Lišic – průchod obcí cca 10.30-11.00 hodin – a pak se bude pokračovat 
v Dolní Lukavici. Přijďte se pobavit! Občerstvení maškarám zdarma!                                      Mgr. Eva Horová, OÚ Dolní Lukavice

Pozvánka na 12. Lukavický masopust

První sobotu 
v novém roce roz-
tancoval a zaplnil 
přeštickou soko-

lovnu bezpočet holčiček a klu-
ků v maškarních kostýmech. 
TJ Sokol Přeštice pořádala tra-
diční dětský maškarní ples. Pro 
děti bylo připravené odpoledne 
plné písniček, tanečků a sou-
těží, o které se postarala hudeb-
ní skupina Asfalt s beruškou 
a princeznou. Soutěžilo se 
v tanci s balónky, plnily se „tla-
čenky“ a nechyběly ani sladké 
odměny pro soutěžící a ovocné 

balíčky pro masky. Dále byly 
připraveny tři slosovatelné 
hlavní ceny pro děti v mas-
kách. Na své si přišli i dospělí. 
Nejen že si s dětmi zasoutěžili 
a zatančili, ale mohli si i odpo-
činout u odpolední kávy s při-
pravenými chlebíčky a zákus-
ky. Zkrátka si to všichni pěkně 
užili!

Děkujeme za přízeň všem 
zúčastněným dětem i dospě-
lým a všem spoluobčanům 
přejeme zdravý cvičební rok 
2017. 

Výbor TJ Sokol Přeštice

Dětské šibřinky v přeštické 
sokolovně



V lednovém čísle PN r. 2017 
se do mě pustil pan poslanec 
Ing. Vilímec z ODS, že do PN 
pouštím jedovaté sliny! Týka-
lo se to období před osmi lety 
a předávání krajského úřadu, 
když ODS odcházela z kraje 
po prohraných volbách.

Má pravdu, nebyl jsem nikdy 
krajský zastupitel.

Jako zastupitel města chodím 
na porady zastupitelů KSČM 
obcí z celého kraje a tam se 
člověk leccos dozví. Například 
jak se v této předávací době po 
jistou dobu nemohly dohledat 
na kraji nějaké miliony. Bylo 
jich více! Ale o to už teď nejde. 
Nakonec se našly, sice tam, kde 
neměly být, ale našly! Prověřil 
jsem to znovu a kontokorent se 
v té době používal!

Rozesmálo mě, jak pan 
poslanec popisuje fakt, že 
před krajskými volbami 2016 
KSČM a ČSSD nechaly na 
účtech kraje 1,2 miliardy Kč 
k použití po volbách. Ing. Vilí-
mec tuto částku ve svém člán-
ku nepotvrdil, nemohl! Píše, 
že se o to bývalé vedení kraje 
nezasloužilo, že je to zásluha 

ODS! Přiznal by tím totiž fakt, 
že je tady někdo, kdo hospo-
dařil lépe než ODS! Kdo dělal 
poslední roky skutečně něco 
pro obyčejné lidi, kdo neza-
dlužil kraj, kdo byl bez jedi-
ného průšvihu. Kdo moder-
nizoval a vybavil nemocnice 
v kraji špičkovým zařízením, 
zcela modernizoval sídlo 
a pobočky záchranné služby 
v kraji, domovy pro přestárlé, 
školy ve správě kraje, garanto-
val veřejnou dopravu do každé 
obce v kraji a jiné.

V pozadí mu jde ale o něco 
jiného. Blíží se parlamentní 
volby a Ing. Vilímec potřebuje 
napravit pošramocenou image 
ODS dobrého hospodáře. To 
se ale nepovedlo! Jak zacháze-
la ODS s veřejným majetkem 
vídáme totiž v těchto dnech 
v televizi. Kauzy milionáře 
Dalíka, ProMoPro, OpenCard, 
tunel Blanka, kmotr Janoušek, 
IZIP, plzeňská práva a jiné. 
Ne, já osobně na těch úspěších 
na kraji mám nulovou zásluhu! 
Ale vidím to takhle!

Mgr. Vladimír Frouz
zastupitel
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Nedělní posezení
Nedělní posezení s dechovkou 

již tradičně v měsíci lednu zahá-
jila jihočeská dechová kapela 
Doubravanka v čele s kapelní-
kem Václavem Bártou.

V rámci dalších zastavení 
se příznivci dechovek mohou 
těšit 5. března 2017 od 14.00 
hodin na Malou muziku Nauše 
Pepíka.

V měsíci dubnu 28. 4. od 
20.00 hodin na nejstarší decho-
vou kapelu Babouci s kapelní-
kem Petrem Shýbalem.

Tradiční venkovní akce 
Dechparáda pod širým nebem 
se bude konat 22. července 
2017 od 13.00 hodin na Masa-
rykově náměstí. Program se 
připravuje.

Na podzim se můžete těšit 
na další nedělní posezení, ten-
tokrát s Václavem Žákovcem 
a Aničkou Volínovou, 22. říj-
na od 14.00 hodin.

Text (red)
Foto Milan Janoch

Pěkný záběr bruslení na KČT v Přešticích – foceno ze zvonice kostela.                                                                   Foto Ing. Jiří Běl

Zdvižený poslancův prst!

Od 25. ledna do 17. dubna Vás Dům historie Přešticka zve 
na výstavy Zachráněné panenky Jarmily Strakové a Autíčka 
Jiřího Beneše. Uvidíte 390 panenek české i zahraniční výro-
by z druhé poloviny 20. století a 410 autíček, z nichž část 
pan Beneš vytvořil dle fotografií vozidel, které on a jeho otec 
vlastnili. S autory výstav se můžete setkávat střídavě kaž-
dou neděli od 5. února do 9. dubna vždy od 14 do 17 hodin. 
na komentovaných prohlídkách výstav. Jako první provází 
výstavou 5. února pan Jiří Beneš.

     Bc. Drahomíra Valentová
 vedoucí Domu historie Přešticka
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1887-2017

Školní budova v Rebcově ulici
v Přešticích má 130 let
Vážení čtenáři Přeštických novin,
v letošním roce 2017 uplyne 130 let od otevření školní budovy Základní školy Josefa Hlávky v Rebcově ulici v Přešticích. 
Proto se v tomto i několika příštích číslech Přeštických novin budeme setkávat při povídání si o historii školství v Přešti-
cích, zaměřeném na výše uvedenou školní budovu. Přeštickou školu si budeme představovat na pozadí a v souvislostech 
s dějinnými, a tudíž i školskými, událostmi té které doby.

Vzdělávání dětí a mládeže v čes-
kých zemích se rozšířilo až s přícho-
dem křesťanství v IX. století našeho 
letopočtu. Toto vzdělávání se ve 
svých prvopočátcích však na hony 
lišilo od vzdělávání současného.

Děti pánů a vladyků byly vzdělá-
vány na předních hradech, napří-
klad v blízkosti Přeštic na hradě 
v Roupově i na hradě Skála (dnes 
zřícenina „Černá skála“ u Radko-
vic). Těmto dětem se od hradního 
kněze dostalo vzdělanosti mimo ná-
boženství též ve čtení, psaní, cizích 
jazycích, hudbě a básnictví. Je však 
také známo, že i v době Karla IV. 
odmítala některá šlechta naučit 
se číst a psát. Nepovažovala to za 
potřebné. (Bylo prý to znát potom 
při podpisech důležitých listin.)

Školám na Velké Moravě a o něco 
později i v Čechách se říkalo školy 
katechumenické. Byly při koste-
lech, kde vyučoval kněz, a připra-
voval své starší žáky ke křtu.

Děti prostých lidí byly vycho-
vávány doma, pouze ve zvycích, 
dávných právech, nápodobách, 
domácích pracích a podobně.

Vznik první klášterní školy 
v Přešticích můžeme předpoklá-
dat už ve XIII. století. Kronikáři 
usuzují, že to bylo v souvislosti 
s koupí Přeštic opatem Rainerem 
roku 1245, existencí kostela a pro-
boštství. Škola existovala až do 
doby, kdy byly Přeštice obsazeny 
a pobořeny husity.

Církevní byly i školy na počátku 
existence českého státu v X. sto-
letí. Jednalo se o školy klášterní, 
katedrální, farní. V klášterních 
školách se vzdělávali šlechtici 
a budoucí příslušníci církevního 
řádu. Školy farní byly při kaž-
dé faře, vyučovalo se nábožen-
ství, čtení, psaní. Navštěvovali je 
měšťané a za vzdělání se platilo.

V XIII. století přibyly k předcho-
zím školám také školy městské 

(partikulární). Tyto světské ško-
ly zřizovala a financovala města. 
Městské školy připravovaly měst-
ské úředníky a poskytovaly žákům 
základy latiny a filozofie spolu 
s výukou čtení a psaní.

V přeštické klášterní škole se ve 
XIV. století dostalo základního 
vzdělání, podle autorů A. Marčana  
a A. Šlegla v přehledu Politický 
okres přeštický, i kněžím Havlu 
a Buškovi z Vřeskovic, Slaviboru 
z Příchovic, Jindřichu a Bohušovi 
z Otěšic, Dětlebovi z Přeštic, Jení-
kovi a Erichovi z Mečkova.

Tehdejší školství stále nevzdě-
lávalo všechny vrstvy národa. 
Nedostávalo se školních prostor. 
Mnohdy pouze z vlastního popudu 
vyučoval kněz v chrámu modlitbám 
a církevnímu zpěvu. Za doby Jana 
Lucemburského a Karla IV. vzni-
kala společenská potřeba ve měs-
tech a větších vsích a vesnických 
osadách vedle chrámů a far opatřo-
vat pro vyučování zvláštní místnos-
ti, aby se vzdělávání zpřístupnilo 
širším vrstvám lidí. Stavěly se cha-
loupky, zpravidla blízko samého 
kostela (mimo jiné i v případě Přeš-
tic), mnohdy i na samém hřbitově. 
Zprvu vyučoval jen farář, později 
výuku svěřoval i osobám světským, 
které také při chrámu především 
řídili zpěv. Těmto osobám se latin-
sky říkalo „Cantores“, v překladu 
kantor = zpěvák. Jistě jste si všim-
li, že pojem „učitel“ se také úplně 
neshoduje s pojmem „kantor“, dnes 
hojně užívaným. Uvědomíme-li si, 
co všechno učitel, vysokoškolsky 
vzdělaný člověk, ale s nejnižším 
platem, musel mimo svoji profesi 

v ještě nedávné době a někdy i dnes 
vykonávat, pak přivřeme oči při 
rovnítku učitel = kantor. Kantoři 
mimo řízení zpěvu v chrámu při-
pravovali sváteční čtení, sestavo-
vali církevní kalendář a podobně. 
Aby se uživili, museli účinkovat 
na svatbách, při pohřbech, hráli při 
různých pobožnostech na varha-
ny, hráli o muzikách, písařili, psali 
kostelní písně žákům, vázali knihy, 
skládali verše a příležitostné zpěvy, 
psali kroniky.

Další osobou ve škole byl rektor 
– dá se říci ředitel, či správce ško-

ly. Rektor býval vzdělaný muž, 
vyučoval předmětům trivia: čtení, 
psaní, počtům.

Rektora i kantory najímal pro 
školu buď farář sám, nebo někde 
i se zástupci obce (konšely) – podle 
toho, kým byla škola vydržována.

Založením Univerzity Karlo-
vy roku 1348 nastal v té době 
největší rozvoj českého školství 
všech stupňů, projevující se i vel-
kým ekonomickým a kulturním 
významem. Univerzita mimo jiné 
poskytovala svoje absolventy 
– bakaláře svobodných umění – do 
škol jako rektory s akademickým 
vzděláním.

Doba, která přála školství, byla 
přerušena husitskými rozbroji. 
Obrat k lepšímu nastal až v XVI. 
století, počínaje univerzitou a kon-
če ostatními školami. Katolické 
školy ovládl, k jejich prospěchu, 
řád jezuitů, vývoj k lepšímu zazna-
menaly i školy českobratrské.

Také v Přešticích po husitských 
válkách byla zřízena škola pod 
samým kostelem, kde učitelem byl 

Jan Přeloučský. Škola, bohužel, při 
velkém požáru v roce 1590 shořela. 
V roce 1601 byl jmenován v Přeš-
ticích učitelem Ondřej Hajducký, 
roku 1622 byl správcem školy Jind- 
řich Poznatius, roku 1665 a 1674 
byl v Přešticích učitelem Jakub 
Hynek Claudius, mistr filosofie 
a svobodných umění.

Velkou ránu zasadila českým 
zemím třicetiletá válka, a nejen 
českému školství. Po bělohorské 
bitvě zmizel duchovní život, škol-
ství zpustlo. Hynula celá země. 
Také Přeštice se neobešly bez 

nežádoucího pobytu cizích nepřá-
telských vojsk, včetně švédských, 
která zde plenila, vraždila, dranco-
vala. Co neukradla a neodvlékla, to 
zapálila.

Po bělohorské katastrofě národní, 
lidské i náboženské, která zname-
nala strádání, násilnosti na lidech 
i majetku, po nucených odchodech 
české elity do ciziny včetně Jana 
Amose Komenského, učitele náro-
dů, nastala doba určitého uklid-
nění a příznivějšího klimatu pro 
školství.

Mgr. Karel Naxera starší

VÝZVA
Prosíme, je někdo ochoten zapůjčit fotografie 

budov „školičky“  a Hospodářské školy, 
případně MŠ v Máchově ulici?
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NOVĚ OTEVRENO

V rámci Tříkrálového setkání dne 8. 1. 2017 v Domě historie Přešticka se konalo slavnostní 
vyhlášení soutěže o nejkrásnější zahradu, balkon či terasu. Příjemné nedělní odpoledne bylo 
doprovázené slovem moderátorky Martiny Kripnerové a doprovodným programem (recitace 
Vašík Strejc ze ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích a pěvecké vystoupení dua Jan Šimůnek a Barbor-
ka Čížková.                                                                                     Text (red), foto Milan Janoch

Královský karneval
Královské regé, Popelka, 

Maluju a miluju a mnoho dal-
ších skladeb znělo poslední 
lednovou sobotu v sále KKC 
v Přešticích, kde Mateřská 
škola Gagarinova ve spoluprá-
ci s KKC Přeštice uspořádala 
3. maškarní karneval. Již tra-
dičně celým odpolednem vlád-
la agentura Pipi a Bambula 
show. Velký sál komunitního 
centra se proměnil v královský 

dvůr, kde všechny děti v rozto-
milých maskách přivítala prin-
cezna Jaroslava a princ Otík 
a společně neúnavně tančili, 
cvičili a vtáhli do karnevalo-
vé zábavy i všechny dospělé. 
Nechybělo ani překvapení, 
když se najednou celý sál 
ponořil do tmy a děti si užíva-
ly světelnou show s fosforový-
mi náramky na rukou. Byla to 
krásná podívaná!

Děkuji za spolupráci 
a vstřícnost ředitelce KKC 
Přeštice paní Mgr. Marti-
ně Míškové, zaměstnancům 
komunitního centra, učitel-
kám z naší školky za organi-
zaci karnevalu a všem dětem 
a rodičům za veselou a pří-
jemnou atmosféru na „krá-
lovském dvoře.“

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova

Karneval na bruslích Přeštice 2017

Foto Milan Janoch
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Fotbalové miliony 
aneb Něco za něco

V lednovém vydání PN vyšel 
článek, jehož výrazný titulek 
„Fotbalové miliony aneb Něco 
za něco“ jistě upoutá každé-
ho čtenáře. Bohužel obsah 
článku neúplně a tím zkresle-
ně a neobjektivně informuje 
o dalším požadavku fotbalistů 
nebo jak je uvedeno (formálně 
TJ) o zvýšení dotace města na 
akci rekonstrukce fotbalového 
stadionu v Přešticích, která 
probíhá v souvislosti s tím, že 
město Přeštice bude jedním 
z pořadatelů mistrovství Evro-
py ve fotbale dorostenek do 17 
let v roce 2017 (dále jen ME 
U17). Společně s požadavkem 
na zvýšení dotace se článek 
zabývá v nějakých nejasných 
souvislostech záměrem měs-
ta opravit tzv. „Modrý dům“ 
a dále směnou pozemků, kte-
rá poskytnutí dotace od města 
podmiňuje. Pokud měl člá-
nek podat nějakou informaci 
o poskytnutí dotace souvise-
jící s pořadatelstvím ME U17 
a dalších uvedených záležitos-
tech, tak měl podat komplet-
ní informace a ne informaci, 
která je spíše dezinformací, 
a která může ve svém důsled-
ku poškodit vztahy mezi jed-
notlivými sportovními oddíly 
TJ a v očích občanů TJ jako 
takovou.

Že je náš areál fotbalového 
hřiště v porovnání s dalšími 
pořadatelskými městy v hor-
ším stavu je zřejmé z jeho 
stáří a investic vložených do 
jeho údržby v průběhu minu-
lých let. V uvedeném článku 
mě zarážejí autorem použité 
formulace, jako například že 
fotbalisté nenašli levnější fir-
mu nebo že pan Berbr ovlivnil 
přidělení této akce městu Přeš-
tice.

Panu Berbrovi by mělo město 
spíše poděkovat za to, že doká-
zal na FAČR prosadit Přeštice 
jako jednoho z pořadatelů ME 
U17, tím získat pro přeštický 
sport finanční prostředky ve 
výši 32 mil. a ne napsat, že 
výběr ovlivnil, a zároveň do 
toho nesmyslně zamotat vlast-
nictví jeho chalupy v Žerovi-
cích.

Fotbalisté žádnou firmu, 
která rekonstrukci provede, 
nehledali, ale TJ vypsala za 
stanovených podmínek kla-
sické výběrové řízení, kde 
cena dosáhla uvedených 39 
mil. Členem výběrové komise 

za město byl radní Jiří Lucák. 
Z vysoutěžené částky je 
následně, podle předem stano-
veného klíče, vypočten podíl 
investora ( 80 % dotace – 20 % 
podíl investora) v tomto pří-
padě TJ, která z nedostatku 
vlastních prostředků požádala 
město o dotaci. Pokud město 
akci nechtělo financovat, mo-
hlo již při prvotních jednáních 
pořadatelství odmítnout. Tato 
jednání proběhla za účasti pri-
mátora města Plzně, starostů 
Domažlic a Přeštic a zástup-
ců FAČR a všichni přítomní 
zájem o pořadatelství akce 
potvrdili. Faktem tedy zůstává, 
že díky pořadatelství obdrží TJ 
dotaci na úpravu areálu fotba-
lového hřiště v celkové výši 
cca 32 mil. Kč (30 mil. MŠMT 
a 1,8 mil. KÚ PK – přesné 
částky nejsou nutné, protože 
nejsou podstatou problému, 
ale mám je k dispozici). Asi 
není třeba zvlášť zdůrazňovat, 
že nevyužít tyto prostředky za 
nutnou proticenu 6,7 mil. by 
byla hloupost.

Podmiňovat tedy poskytnutí 
dotace TJ od města směnou 
pozemků, se kterou nesouhla-
sí oddíl házené, je v podstatě 
zneužití všech sportovců, včet-
ně těch lidí, kteří léta v přeš-
tickém sportu bez finanční 
náhrady pracují. Ze strany 
města se jedná o postup velmi 
nestandardní a o skutečném 
zájmu dokončit úspěšně uve-
denou akci to nesvědčí (pro 
návrh usnesení s podmínkou 
bylo osm zastupitelů součas-
ného vedení, pět proti, ostatní 
nepřítomni).

Po provedení rekonstrukce 
se fotbalový stadion zařadí  
v UEFA do tzv. kategorie 1. 
a bude možné zde deset let 
pořádat mezinárodní zápa-
sy. Názor, že vkládat takové 
peníze do stadionu z důvodu 
pořádání tří utkání, které by se 
měli v rámci ME U17 v Přeš-
ticích odehrát, je tedy zavá-
dějící. Podstatná věc je to, že 
díky této akci se opraví stadi-
on v takovém rozsahu, jaký by 
město a TJ nedokázalo zajistit 
v dlouhodobém horizontu.

Na závěr jen malou poznám-
ku: Dokud nebude zájem 
všech a budou se řešit osobní 
spory a hledat překážky, tak se 
v Přešticích nic neudělá. A to 
nejen ve sportu.

Jiří Hlavín, Martin Knopf

Pivovar bude 
aneb Jak chutná moc

Na tom, jak krátce po zvo-
lení nových zastupitelů města 
v roce 2014 se vyfiltrovaná 
staronová koalice v čele se sta-
rostou hlásala k novému prou-
du, a to minimálně k podávání 
informací, již dnes nezbylo ani 
za mák pravdy. Pokud je potře-
ba získat informaci, tak se musí 
horko těžko z radnice dobývat. 
Pokud se napíše na web měs-
ta, tak už pisatel dopředu ví, 
že reakci nedostane. A aby 
ani lidé si nemohli nic sdělit 
veřejně a pro jistotu se náho-
dou někde neobjevily články, 
které nejsou koalici po chuti, 
tak pro jistotu zařízli populární 
web pana Janocha, který svým 
způsobem silně ožil právě díky 
této zvolené staronové koalici. 
To je strachu.

To už samozřejmě nemluvím 
o tom, že aby jich na radnici 
nebylo málo dosazených, na 
funkci tajemníka se dosa-
dil záhadný muž volebního 
pozadí (dnes nazýván volební 
manažér) – nový tajemník.

A aby se neponechalo nic 
náhodě ze zpráv kontrolních 
a finančních výborů, ještě 
chybí chvalozpěvy, potlesk ve 
stoje i se sborovým koaličním 
provoláváním bravo, bravo... 
Možná i na tanečky dojde.

Takže díky schopnostem 
koaličního vládnutí nebudeme 
mít více opravené chodníky 
nebo jiné důležitosti pro měs-
to, ale cca 17 mil. budeme mít 
zainvestovaných do minipivo-
varu. V době celosvětového 
hospodářského růstu neumí 
vedení města se ziskem pro-

najmout nejlukrativnější měst-
ské prostory, že by existoval 
manažérský záměr, to už zní 
pro naše samozvané manažery 
jako science fiction.

A aby toho nebylo málo, měs-
to platí i za zaškolení obsluhy 
nájemce. Z vlastního by stav-
bu minipivovaru nikdo z nich 
nezainvestoval. Tato investi-
ce je totiž naprosto ztrátová, 
ale proč si neudělat dětskou 
radost, platí to město. A z cizí-
ho krev neteče. Ale odměnu si 
je třeba udělit. Za tu „námahu“ 
to přece stojí.

Minipivovar je pronajat 
někomu, kdo nemá žádné 
zkušenosti s touto živností 
a ještě se tím veřejně chlubí. 
Nemůžeme se ani divit, když 
za nulové propagace byl hle-
dán vhodný nájemce. Hledán, 
spíše se hledalo, jak to udělat, 
aby to dostal ten správný. Proč 
asi byl vybrán, komu se to asi 
může hodit. Navíc vybraný 
nájemce nebude ani koneč-
ným nájemcem. To se nám 
to zamotává. Na nájemce se 
už tlačí jiní. Kdo a proč, to je 
zatím veřejné tajemství.

Stavební práce na minipivo-
varu v objemu cca 11,4 mil. 
korun byly započaty v prosinci 
2016. Přestože rozpočet města 
nebyl schválen na tuto část-
ku, starostovi to samozřejmě 
nevadí a v rozporu se zákonem 
o obcích směle podepisuje 
smlouvu. Prostě platí: teď tu 
vládneme my.

Přeji hezký den.
S pozdravem

 Ing. Petr Walta
                      zastupitel

Úspěšný loňský rok a velké 
plány pro rok letošní

Dobře se hodnotil přeštic-
kým národním házenkářům 
uplynulý rok. Na „výročce“ 
se sešli již v závěru minulého, 
aby zároveň připravili plán na 
rok letošní. Oddíl patří mezi 
největší v tělovýchovné jed-
notě, má sto deset dospělých 
a sto dvacet jedna házenkářů 
v kategorii mládeže, celkově 
převažují ženské složky. 

Dobře se poslouchaly zprá-
vy za jednotlivá družstva. 
Mimo jediné výjimky všechna 
v oblastních soutěžích skon-
čila na medailových pozicích. 
K tomu ještě jako „třešničku 
na dortu“ je nutno připočítat 
pět republikových medailí. 
Mladší žáci přivezli domů 
prvenství v celorepublikovém 
Poháru ČR, mladší i starší žač-
ky se staly mistryněmi republi-
ky, dorostenky byly na poháru 
druhé. Hodně cenná je bronzo-
vá ligová medaile mužů, kteří 
se tak v lize vracejí na pozice, 
kam vždy Přeštice patřily.

V současné sezoně mají 
přeštičtí házenkáři v soutěžích 
celkem sedmnáct družstev, 
z toho jsou čtyři přípravky. 
A opět si vedou výborně. Na 
prvých místech přezimují 

mladší i starší žačky, mlad-
ší žáci jsou druzí, podobně 
jsou na tom ostatní družstva 
až po dospělé, kde téměř čelo 
první ligy okupují muži. Pro 
děti sezona začíná halovými 
přebory, pro prvoligové celky 
mužů a žen v únoru Českým 
pohárem, jarní část soutěží 
pak během dubna.

Proto také Přeštičtí mají i vel-
ké plány. Nyní v lednu organi-
zovali oblastní zimní halové 
poháry pro žactvo. Připravují 
turnaje pro přípravku, kde je 
budoucnost přeštické národní 
házené, na léto jsou připraveny 
memoriály pro dospělé. Tako-
vým pomyslným vrcholem je 
organizace Mistrovství repub-
liky starších žaček v červnu 
a prázdniny opět budou patřit 
letnímu výcvikovému táboru, 
tentokráte v Rožmitále.

V závěrečné diskuzi zazněl 
již pravidelný povzdech nad 
malým počtem trenérů, zvláš-
tě u těch nejmladších, kde je 
práce nejvíce a je nesložitější. 
Potěšilo poděkování zástupce 
Sdružení občanů Skočic za 
odpracování osmi set brigád-
nických hodin členy oddílu při 
obnově tvrze.                   (šat)  

Ženy Přeštic ovládly 
turnaj národní házené
v Nezvěsticích

V sobotu 7. ledna 2017 se 
konal přípravný turnaj žen ve 
sportovní hale Nezvěstice. Pro 
Přeštice to byla úvodní halo-
vá akce a bylo důležité zjistit, 
jak na tom děvčata jsou her-
ně. Zkoušely se různé varian-
ty v útoku i obraně. Přeštické 
áčko zde nenašlo přemožitele 
a přesvědčivě zvítězilo. 

Výsledky:
– Blovice 12:6, – Božkov 

14:4, – Litice 16:3, – Nezvěs-
tice 16:4 

Pořadí:
1. TJ Přeštice, 2. Blovice,  
3. Božkov, 4. Litice, 5. Nezvěs-
tice.

Sestava:
Zadražilová S. a Moravco-

vá A. – Bošková P., Červená 
P.,Vizingrová E. a K. – Červená 
N., Kačírková L., Kalčíková J., 
Klinerová L., Šnebergrová N.

Mladší žačky Přeštic 
ovládly turnaj národní
házené v Dobříši

Jako další rozptýlení při 
zimní přípravě absolvovaly 
v sobotu 7. ledna 2017 mladší 
žačky oddílu NH turnaj v Dob-
říši. Pořadatelem bylo družstvo 
Staré Huti, kromě domácích, 
měla naše děvčata možnost 
konfrontovat svůj herní um 
s pražskými Čakovicemi, lit-
vínovským družstvem Baník 
Louka a svým stálým rivalem, 
družstvem Tymákova. Sice za 
velkého chladu, ale ve velmi 
prostorné dobříšské městské 
hale se hrálo systémem každý 
s každým 2x 15 minut. Děv-
čata Přeštic ve všech čtyřech 
utkáních suverénně zvítězila, 
získala tedy 8 bodů s celko-
vým skóre 70:22.

Sýkorová, Taflíková – Strej-
cová, Havlíčková, Romová, 
Vávrová – Živná (15), Buber-
lová (15), Vrbová (6), Krsová 

(12), Kahánková (10), Peklová 
(12).

Hodnocení trenéra Karla 
Tuška: „Další akce družstva, 
která směřuje k vyvrcholení 
zimní přípravy – finále zimní-
ho poháru ČR 2017, které se 
letos koná v polovině břez-
na v České Skalici. Družstvo 
mělo možnost poznat další 
potenciální soupeře. Ač tento-
krát nebylo pro nemoci někte-
rých hráček kompletní, přesto 
potvrdilo své kvality a všechna 
ostatní družstva výrazně pře-
hrálo. S výkony děvčat jsem 
byl s kolegyní Janou Krsovou 
spokojen. Záviděli jsme děv-
čatům Staré Huti prostornou 
sportovní halu a podmínky, ve 
kterých se mohou přes zimu 
připravovat.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

Vítězství v Zimním halovém 
poháru oblasti starších 
žaček 2017 v národní házené

V neděli 8. ledna se uskuteč-
nil turnaj starších žaček, kte-
rého se zúčastnila tři družstva 
Přeštic. Suverenitu potvrdi-
lo mistrovské družstvo A, 
které ovládlo tento oblastní 
pohár a postoupilo na halo-
vé Mistrovství ČR do Litví-
nova. Nejlepší útočnicí byla 
vyhodnocena Klára Auberge-
rová z áčka. Kvalitní výkony 
předvedlo i družstvo B, kte-
ré získalo pěkné bronzové 
medaile a mělo ve své sesta-
vě nejlepší obránkyni Šárku 
Kalčíkovou. Starší žačky C, 
které hrají v této katego-
rii prvním rokem, získáva-
jí zde zkušenosti a obsadily  
6. místo z osmi účastníků.

Sestava vítězného družstva A:
Jelínková M. – Kamenová 

M., Tušková K., Dobrá V., 
Řezníčková L., Pelcová N. – 
Tremlová K. (7), Trávová M. 

(15), Ausbergerová K. (21), 
Schejbalová A. (11), Bezděko-
vá K. (2).

Sestava družstva B:
Hrabětová J. – Havlíčková 

M., Hrdonková N., Hodanová 
T., Kalčíková Š., Pelíšková N. 
– Havlíčková A., Krsová N. 
(1), Sedláčková P. (1), Šalo-
mová V. (1), Šteinerová B. (2), 
Voráčková H. (23), Voráčková 
S. (10).

Sestava družstva C:
Taflíková M. – Třísková 

K., Novotná A., Šilingová S., 
Kučerová D., Kokošková N., 
Holcová N. – Routová V. (6), 
Kokošková M. (6), Živná M. 
(5), Sedláčková E. (9), Sedláč-
ková K. (2), Pelíšková H.

Pořadí ZHP:
1. TJ Přeštice A, 2. Tymákov, 
3. TJ Přeštice B, 4. Blovice, 
5. Nezvěstice, 6. TJ Přeštice 
C, 7. Dobřív, 8. Litohlavy.
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Házenkářská přípravka také se zlatými medailemi
Tři družstva z přeštické 

národněházenkářské příprav-
ky se v polovině ledna zúčast-
nila zimního halového poháru 
v Plzni. Střetlo se postupně 
všech devět celků mezi sebou. 
Nejvíce se dařilo přeštickému 
„C“ – družstvu, které bylo 
složeno z nejlepších z příprav-
ky. Také to rychle protivníci 
poznali, když žádný nedoká-
zal vzdorovat déle než několik 
minut. Turnaj vyhrálo „céčko“ 
bez ztráty bodu (2. Tymákov, 
3. Božkov).

Výsledky vítězů:
Přeštice C – Kyšice 14:2, 

–  Nezvěstice 10:3, – Plzeň-
Újezd 15:2,  – Přeštice B 16:2,  
– Ejpovice 10:2,  – Božkov 
13:3, – Přeštice A 15:2,  – 
Tymákov 11:5. 

Další přeštický celek obsadil 
páté místo: Přeštice B – Přešti-
ce A 12:1,  – Tymákov 7:10,  – 
Kyšice 13:2,  – Nezvěstice 3:19,  
–  Přeštice C 2:16, – Plzeň- 
-Újezd 13:9,  – Ejpovice 4:6,  
– Božkov 5:9. 

„Áčko“ skončilo deváté, 
bez jediného bodu:  Přeštice 
A – Přeštice B 1:12, – Ejpo-
vice 3:7, – Božkov 1:10,  – 

Tymákov 7:14,  – Kyšice 4:9, 
– Nezvěstice 4:8, –- Přeštice C 
2:15,  – Plzeň-Újezd 9:12).

Celý turnaj za všechny tre-
néry zhodnotila trenérka vítě-
zů Lucka Kačírková: „Jeli 
jsme se třemi družstvy. Ještě 
na poslední chvíli jsme dělali 
úpravy ve složení, když ně-
které děti onemocněly, zvláště 
v ´áčku´. To skončilo deváté, 
ještě se ukazovalo hodně chyb, 
zvláště v práci s míčem. ´Béč-
ko´ skončilo páté. Odehrálo 
hodně napínavých zápasů, kde 
se se soupeřem přetahovalo, 
ale bohužel prohrálo o jeden 
dva góly. Jak jsem říkala, 
kvůli marodce, která náš tým 
postihla, mělo toto družstvo 
pouze dva hráče na střídání. 
To se ukázalo jako rozhodu-
jící, hrát šestnáctiminutový 
zápas téměř bez střídání ke 
konci turnaje již nezvládali  
a  viditelně jim docházely síly. 
A ´céčko´ bylo naopak nej-
lepší, získalo zlaté medaile. 
Na turnaji tento tým nenašel 
žádného soupeře, po několika 
minutách v každém zápase si 
začal budovat náskok.  Hráči 
ukázali týmovou souhru, ale 

dokázali se prosadit i indivi-
duálně, což je v národní háze-
né velmi důležité.“

Součástí závěrečného cere-
moniálu s oceněním nejlep-
ších družstev bylo i vyhod-
nocení jednotlivců. Tady do 

Přeštic mimo zlatých medailí 
vítězného družstva putovaly 
dvě ceny, nejlepší brankářkou 
byla vyhlášena Barbora Luká-
šová a nejužitečnějším hráčem 
v poli Petra Kovaříková. 

 (šat)

Bronzový úspěch družstva
„COPR PŘEŠTICE A”
v Plzeňském kraji

V neděli 4. prosince 2016 se 
uslutečnilo v Chrástu slavnost-
ní vyhlášení již 16. ročníku 
Plzeňské amatérské ligy hor-
ských kol Becker Cup 2016. 
Tento den byl pro přeštické 
družstvo „COPR PŘEŠTI-
CE A” významnou událostí. 
Po loňském 5. místě obsadi-
lo naše družstvo v celkovém 
hodnocení krásné 3. místo 
v Plzeňském kraji v amatér-
ské lize horských kol Becker 
Cup 2016. Tohoto úspěchu 
bylo dosaženo díky individu-
álnímu umístění jednotlivých 
členů tohoto družstva. Po 
sečtení průběžných výsledků 
všech závodů Becker Cupu 
2016 vybojovali Daniel Kubě-

na a Zuzana Kroupová ve 
svých kategoriích 1. místa, 
Jolana Kroupová obsadila ve 
své kategorii 5. místo. Moc 
gratulujeme! Nyní již probíhá 
příprava na další sezónu, první 
závody začínají v dubnu. Pře-
jeme tedy našim závodníkům 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v nové sezóně 2017!

Jiří Kroupa
            COPR Přeštice

Po vítězství v oblasti jedou na finále
Naprosto jasného favorita 

mělo oblastní kolo Zimní-
ho halového poháru národní 
házené mezi mladšími žač-
kami. Turnaj se konal v hale 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
a zúčastnilo se šest družstev. 
Domácí hráčky potvrdily svo-
ji roli a neochvějně kráčely za 
svým cílem, vyhrát a postou-
pit na republikové finále. Ve 
všech zápasech soupeřky 
dokázaly „áčku“ vzdorovat jen 
několik minut, aby konečné 
výsledky hodně napovídaly 
o dominanci favorita. Postupně 
Přeštice „A“ porazily vlastní 
„béčko“ 20:2, – Kyšice 18:3, 
– Tymákov 16:3, – Nezvěstice 
16:3, aby v posledním zápase 
zvítězily nad Blovicemi 15:2, 
což znamenalo jen potvrzení 
prvního místa. Neztratilo se 
ani „béčko“, které po prohře 
s „áčkem“ porazilo Nezvěsti-
ce 7:6, – Kyšice  6:4, prohrá-
lo s Blovicemi 3:8 a remíza 

s Tymákovem 6:6 znamenala 
konečné čtvrté místo. 

Konečná tabulka:
1. Přeštice A, 2. Nezvěstice, 

3. Blovice, 4. Přeštice B, 5. 
Tymákov, 6. Kyšice. Součástí 
závěrečného vyhodnocení bylo 
i ocenění hráček na jednotli-
vých postech podle hodnocení 
trenérů. Všechny ceny zůstaly 
v Přešticích mezi hráčkami 
„A“ celku – nejlepší brankářka 
– Lenka Sýkorová, obránkyně 
– Olga Strejcová,  útočnice 
a střelkyně (35 branek) Kate-
řina Kovaříková. Tímto vítěz-
stvím si děvčata vybojovala 
právo účasti na republikovém 
finále v České Skalici.

Snadné hodnocení měl tre-
nér vítězek Karel Tušek: 
„Postavili jsme dvě družstva, 
chtěli jsme, aby si zahrá-
la všechna děvčata. ´Béčko´ 
jsme doplnili těmi nejlepšími 
z přípravky. Proto také vítěz-
ný tým hrál ve velmi ´okleš-

těné´ sestavě, v podstatě bez 
střídání. Praktikujeme rych-
lou a důraznou házenou a tím 
jsme ostatní družstva poměrně 
jasně přehrávali. Jsem rád, že 
všechna děvčata ´áčka´ celý 

turnaj odehrála v tempu a bez 
hluchých míst. Paradoxně 
slabším článkem se ukázala 
být střelba, která měla být dle 
mého názoru ještě přesnější.“                      

  (šat)   


