
Vy jste se 
dostal do 
Přeštic na 
umístěnku. 
Jak to ten-
krát fungo-
valo?

Původně jsem měl jít do 
Nepomuku. O tom rozhodo-
val ředitel Okresního ústavu 
národního zdraví (OÚNZ). 
Ovšem asi dva týdny před 

mým nástupem mi okresní  
šéf nařídil, abych odjel do Přeš-
tic. Prý v Přešticích někdo one-
mocněl nebo šel do penze. Tak 
jsem řekl ano. Mně to bylo fuk.
Začínal jste rovnou jako 
samostatný zubař?

Jistě. To tak fungovalo. My 
všichni absolventi jsme tehdy 
šli rovnou do praxe. Moc jsme 

toho neuměli, pomalu jsme se 
učili za pochodu☺.
Nechtěl bych sedět na 
vašem křesle.

Dával jsem si pozor, a všichni 
přežili☺. Vlastně jsem začínal 
ve stejném domě, kde ordinuji 
dodnes. Jenom v jiné místnosti.
Kolik vás tu tenkrát bylo 
zubařů?

Myslím, že nás bylo stejně 
jako dneska, tedy šest. Vše-

chno to patřilo pod OÚNZ, měli 
jsme tu velkou laboratoř, labo-
ranty a celkem nás tu pracovalo 
víc. Já jsem dělal pod OÚNZ 
až do roku 1993. Teprve potom 
jsem si otevřel vlastní praxi.
Vy jste byl jeden čas šé-
fem přeštických zubařů. 
Co to obnášelo?

Já jsem dělal vedoucího 
oddělení snad dvacet let. 
Od roku 1974 právě do toho 

roku 1993. A nastoupil jsem 
v roce 1967. Pak jsem šel na 
rok na vojnu a zase jsem se 
vrátil zpátky na stejné místo. 
Byla to lehce úřednická práce 
navíc.
Takže pracujete celý 
život na jednom místě?

Přesně tak. Nikde jinde kro-
mě vojny jsem zubaře nedělal.
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Masarykovo náměstí

V Karlových Varech 
se uskutečnil 21. ročník 

celostátní 
pěvecké soutěže 

Karlovarský skřivánek, 
kterého se v letošním roce 

zúčastnilo 160 zpěváků 
z celé ČR, kteří soutěžili 
v 5 kategoriích. Plzeňský 
kraj reprezentovali jenom 
z Přešticka čtyři zpěváci 

ve svých kategoriích 
s velkým úspěchem. 

Jakub Písař a Václav Květoň 
ze ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, 

Václav Reitspies 
ze ZUŠ Přeštice – získal 
3. místo a Eliška Lexová 

ze ZŠ a MŠ Dolní Lukavice 
– získala 2. místo 

ve svých kategoriích.
Více články na str. 12

Skvělá kapela, skvělá zábava
Za vstupními dveřmi soko-

lovny stojí po levé straně sto-
lek a na něm skleničky se šam-
paňským. Hosté se ani nestačí 
rozhlédnout a odložit si kabáty 
do šatny a už drží v ruce číše. 
Přiťukávají si se starostou Kar-
lem Naxerou a místostarostou 
Markem Krivdou, kteří každé-
ho osobně vítají. V předsálí si 
ti, kteří přišli včas, ještě stih-
nou koupit lístky do slosování 
o ceny, obejdou na zemi leží-
cího kance a vstupují do sálu. 
Krátce po osmé hodině večerní 
je už plno. 

Z pódia zní kapela, o které se 
později všichni vyjadřují jen 
v superlativech. Simply Cover 
band se zpěvačkou Martinou 
Placrovou a kapelníkem a zpě-
vákem v jedné osobě Dušanem 
Radou byla vynikající volba. 
„Ani jsem nečekal, že to bude 
mít tak vysokou úroveň, vynika-
jící,“ chválil hudbu Dan Ježek, 

který to roztáčel s manželkou 
Lenkou ještě dlouho po půl-
noci. Bez pořádné hudby není 
pořádný ples a tak je třeba zdů-
raznit, že polovinu kapely tvoří 
muzikanti z přeštické Základní 
umělecké školy.

Zábava na plese se rychle 
rozjela na plné obrátky, kape-
la hrála bez pauzy až do dal-
šího bodu programu, kterým 
byla kadeřnická show. Laici 
neznalí účesů se domníva-
li, že to bude nuda, ovšem 
kadeřnice a několik tanečnic 
je vyvedly z omylu. „Skvě-
lé,“ libovaly si dámy u stolu 
číslo deset, zatímco pánové 
pokukovali po vystoupení od 
baru. Ten měla stejně jako 
celé občerstvení na starost 
přeštická restaurace Dirty 
Harry Burger a stejně jako 
vloni se to ukázalo jako dobrá 
volba. Kuchař Jiří se vyzná, 
plné stolky před bufetem toho 

byly důkazem, ozdobou jeho 
menu bylo uzené z přeštické-
ho kance. Servírky kmitaly 
po sále celý večer, a přestože 
sokolovna byla plná, stíhaly 
vyřizovat objednávky v řádu 
minut.

Zlatým hřebem Reprezen-
tačního plesu města Přeštice 
ale bylo vystoupení tanečníků 
ze StarDance Radka Bangy 
a Terezy Bufkové. Světlovla-
sá krasavice okouzlila mnohé 
z hostů a ani se nemusela pře-
vlékat. Poněkud tím vyved-
la z rovnováhy moderátora, 
který se domníval, že zatančí 
třikrát, nakonec se lehkono-
hý pár vznesl po parketu jen 
dvakrát. Většina hostů očeká-
vala mnohem delší vystoupe-
ní, profesionálové se ovšem 
nenechali vyvést z míry, na 
pódiu absolvovali rozho-
vor, Tereza se podepsala do 
památníčků, které s sebou 

přineslo několik matek, ještě 
společná fotografie a taneční 
pár po anglicku zmizel.

Fotografování bylo vůbec 
velkou zábavou plesu, protože 
organizátoři najali Smilebox. 
To je nápad založený na tom, 
že každý chce mít fotografii 
hned v ruce. Obsluha dovezla 
fotoaparát, speciální pozadí 
a plesové rekvizity, a jen co 
přístroj zapnula, už se u něj 
vytvořila fronta, která nebrala 
konce až do půlnoci. O půlno-
ci už také starosta vylosoval 
hlavní ceny a jako obvykle tu 
nejlepší, tedy kance v přeštic-
kých lesích uloveného, vyhrá-
la lékárnice Jana Kokošková. 
„Já už si příště snad žádné 
lístky nesmím koupit nebo zase 
vyhraju,“ řekla Jana, když její 
manžel s kolegou brali kance 
do teplých a odnášeli do auta. 
Šťastná výherkyně ale nemu-
sí mít obavy, cen bylo hod-

ně a stejně nejvíc vyhrávali 
zaměstnanci městského úřadu.

Reprezentační ples města 
Přeštic po půlnoci gradoval, jen 
co z parketu odplula vyšňořená 
děvčata z Hely studia, kapela 
začala hrát nejmodernější hity 
a mnohé ženy odkoply lodič-
ky, tančily na boso a mnoho 
mužů pro změnu roztáčelo nad 
hlavami saka a kravaty. Zvlášť 
jistý tanečník I. S. tančil tak 
divoce jako by ho kousla taran-
tule. Ples skončil oficiálně ve 
dvě hodiny ráno, ale šatnáři ze 
sokola vydávali kabáty ještě 
o hodinu později. Velká skupi-
na čtyřicátníků pak zamířila do 
nedalekého bytu, kde se vese-
lila až do rána. Řídké skupinky 
hostů se pak ještě nad ránem 
pohybovaly mezi náměstím 
a Přeštickou Stodolou. Pleso-
vý výbor se nemá za co stydět 
a příští rok na viděnou.

(red)

Vážení čtenáři,
neromanticky vynechám 

jarní úvod a půjdu rovnou 
k věci. Hned první téma je 
totiž vyloženě jarní, a tím je 
veřejná zeleň. Že se po této 
stránce nemají Přeštice pří-
liš čím chlubit, jsme všichni 
tušili. Z tohoto důvodu a po 
doporučení komise koncepce 
a rozvoje jsme nechali zpra-
covat profesionální pasport 
veřejné zeleně. Na základě 
dendrologického průzkumu 
vznikla dokumentace popi-
sující zhruba 1600 stromů. 
Travnatých ploch se posouze-
ní netýkalo. Výsledek nejspíš 
nepřekvapí. Naše stromy jsou 
podle všeho ve velmi špatném 
stavu. Dlouhodobá absence 
skutečně odborné zahradnic-
ké péče a přidružených aktivit 
(sečení trávníků atd.) ved-
ly k tomu, že většina našich 
stromů je buď ve špatném 
zdravotním stavu, anebo jsou 
díky špatným prořezům, pří-
padně nevhodnému umístění 
dlouhodobě neperspektivní. 
Vzhledem k rozsahu potřeb-
ných opatření se nenabízí 
žádné rychlé a levné řešení. 
Budeme si muset najmout 
profesionály v oboru a začít 
postupně řešit úpravy a rekon-
strukce jednotlivých ploch. 
V dalších číslech Přeštických 
novin se dozvíte detaily nejen 
o příčinách, ale také o mož-
nostech řešení.

V projektu protipovod-
ňové ochrany Přeštic jsme 
pokročili veřejnou prezenta-
cí projektu. V průběhu jeho 
tvorby došlo k několika drob-
ným a jedné velmi podstatné 
změně. Jádro tkví v tom, že 
místo původně zamýšlené 
sypané hráze (ochranného 
valu) by měla být postavena 
ochranná zeď. Hlavní výho-
dou je výrazně menší zábor 
pozemků potřebných pro 
stavbu a například také výraz-
ně vyšší ochrana majetku 
majitelů zahrad a nemovitostí 
u řeky. V hrubých rysech je 
tedy podoba ochrany jasná. 
Teď nás čeká nejdramatičtěj-
ší část projektu – dohodnout 
se s majiteli všech dotčených 
pozemků.

No a nakonec tady máme 
téma vonící jarem úplně nej-
víc, a tím je májka. Ta letos 
vyroste u loděnice KČT, kde 
je pro tuto atrakci zdaleka nej-
lepší zázemí. Není problém 
rozdělat zde oheň, opéct vuřty 
a posedět s přáteli v lůně pří-
rody.

Děkuji za pozornost a laska-
vému čtenáři přeji podnětné 
jaro!

Marek Krivda
místostarosta

Žhavý latinsko-americký tanec v podání Terezy Bufkové a Radka Bangy ozdobil Reprezentační ples města Přeštice.



Dokončení ze str. 1
Když už mě někdo někam 

postaví, tak tam zůstanu stát☺.
Kdo vrtá zuby vám?

Chodím ke kolegyni Daně 
Zoubkové. Už jsem tam ale 
dva roky nebyl.
To byste měl jít na kon-
trolu☺

To bych asi měl☺. Na svůj 
věk mám celkem dobré zuby. 
Ale mohl jsem mít lepší, kdy-
bych nebyl v mládí lajdák.
To jste si je v dětství 
nečistil?

Čistil, ale špatně. To se taky 
musí trochu umět. Když jsem 
byl malý kluk, tak jsme ani 
neměli samostatnou koupel-
nu, jenom umyvadlo. Všichni 
jsme bydleli v jedné místnosti, 
takže hygiena byla trochu jiná. 
Dneska jsou možnosti jiné, ale 
řada lidí na to stejně kašle.

Starají se lidé o zuby víc 
dneska než dřív?

Dneska je to lepší, podstatně. 
Dřív už padesátiletí lidé měli 
vyndavací protézy. To má 
dneska málokdo. Tenkrát to 
opravdu bylo běžné.
Je to stejné u dětí?

Ani bych neřekl. Děti měly 
skoro lepší zuby než dneska. 
To je asi tím, že chodily na 
pravidelné školní prohlídky 
a zuby jsme spravili včas. Teď 
to rodiče nezajímá a zuby po- 
dle toho vypadají. Popíje-
jí hrozné množství sladkých 
nápojů, které to zhoršují. Mys-
lím kolu, slazené nápoje, při-
slazené džusy. To je horší než 
čokoláda.
Proč?

Jsou to roztoky, které krásně 
obalí zuby a kazí je. K tomu 
děti konzumují hranolky, chip-
sy a pak to zapijí tím sladkým 
pitím. Pořád vidím děti, jak 
chodí po městě s lahví džusíku 
a popíjejí.
Co doporučujete lidem, 
když chtějí mít dobré 
zuby? Nechat si udělat 
umělé? Lidé dělají se 
zuby různé věci.

To je sice pravda, ale jednou 
říkal Jiří Sedelmayer, přednos-
ta konzervační stomatologie 
v Hamburgu, že čistý zub se 
nezkazí, a má pravdu. Čistit, 
čistit a zase čistit. Dentální 
hygienistky jsou dnes běžné, 
takže kdyby lidé chtěli, tak tři 
čtvrtiny z nich si ušetří trápení 
se zuby.
Vy máte jako zubař hy-
gienistku, je to běžné?

Tady v okolí moc ne, v Přeš-
ticích ji nikdo nemá, jenom já. 
Podobné je to v Chlumčanech 
nebo Dobřanech. Ale v Plzni 
už je to běžnější. Je to ale dob-
rá věc.
Máte nějakou představu, 
jak dlouho budete ještě 
dělat v Přešticích zubaře?

Ještě úplně přesně nevím. 
Ale už se tu zaučuje mladá 
dvacetipětiletá kolegyně, takže 
ji časem poznáte. Vloni skon-
čila medicínu. Zatím si dělá 
praxi v Plzni a je šikovná. To 
už jsem si ověřil.

Pak budete mít čas na 
běhání?

Když to půjde, tak si zabě-
hám, to určitě. Vždyť víte, že 
už se dneska jen tak ploužím, 
maraton jsem běžel před pěti 

lety a teď běhám maximálně 
kolem dvaceti kilometrů.
Jste jediný, kdo v Přeš-
ticích tak dlouho a vytr-
vale běhá?

Určitě, takhle dlouho už tu 
běhám jen já. Začal jsem s tím 
v pětatřiceti.
Dřív také lidi hodně 
běhali?

Dřív ne, to jsem tu byl takový 
exot. To bylo jen pár lidí. Tře-

ba Kuba Šperl, ten už zemřel, 
nebo Honza Kokoška a Honza 
Korec, co je u vodáků. Bylo 
nás pár a teď se podívejte na 
luka, kolik lidí běhá. To je 
samozřejmě dobře, aspoň se 
hýbou, dělají něco pro sebe.
Běhal jste taky závod na 
Ticholovec?

Vlastně až ty poslední roční-
ky, než to skončilo. To pořádali 
lidi kolem vodáků a většinou 
se účastnilo kolem čtyřiceti 
běžců. Obvykle místní nebo 
z okolních vesnic. Na Ticholo-
vec se běželo cestou, která už je 
dnes zarostlá. U Vojtěcha byla 
otáčka a zase zpátky. Dávalo to 
nějakých šest sedm kilometrů.
Vyhrál jste někdy?

Nikdy.
Jak to?

Protože jsem běhal poma- 
lu☺. Vyhrával Honza Korec, to 
vím. Já jsem začal vyhrávat až 
po čtyřicítce. Pravidelně jsem se 
pustil do běhání v roce 1981.
Proč? Co vás k tomu 
vedlo?

Protože jsem nechtěl být 
poslední. Sice jsem hrál volej-
bal, ale to nestačilo. Zpočátku 
jsem běhal na Ticholovec spíš 
z legrace, ale to mě porazil tře-
ba Honza Kokoška, který byl 
o patnáct let starší. Takže jsem 
vlastně začal běhat na truc.
Kolik kilometrů ročně?

Když mi bylo kolem čtyři-
ceti, tak jsem naběhal ročně 
i tři tisíce kilometrů. Včetně 
různých závodů. Pak už jsem 
nikdy tolik nenatočil. Většinou 
si dávám tak dvě stě za měsíc.
Co považujete za svůj 
největší úspěch?

Já si myslím, že největší 
úspěch bylo páté místo v hor-

ském běhu ve francouzské La 
Plagni. To bylo 55 kilometrů 
a převýšení tři tisíce metrů. To 
jsem si dal tenkrát k padesá-
tým narozeninám.
Dá se v padesáti dobře 
běhat?

To ještě jde (smích). Pak jsem 
tam byl ještě jednou s Mila-
nem Vozárem v roce 1998, ale 
to jsem se neumístil. Byl jsem 
asi třináctý.

Hodně lidí běhá a vši-
chni říkají, že to je zdra-
vý sport. Opravdu si to 
myslíte?

Myslím si, že je to zdravý 
sport, když se nedělá vrcho-
lově. Jinak to asi moc zdra-
vé není. A těch mých dvě stě 
měsíčně, to je vlastně sedm 
kilometrů denně, a to by měl 
každý zdravý člověk zvlád-
nout.
Když tedy běháte od 
svých 35 let, znamená 
to, že máte za sebou už 
dobrých sedmdesát tisíc 
kilometrů.

No jo, asi to tak vychází. 
Druhou půlku života jsem 
zkrátka proběhal. Ale je zají-
mavé na závodech, jak člo-
věku přepne mozek na jiný 
mód. Člověka něco bolí, pak 
si stoupne na start a nějak to 
překoná.
Které jsou vaše nejoblí-
benější závody?

Tradičně jezdím do Běcho-
vic, tam už jsem taky musel 
být nejméně třicetkrát. Jinak 
pak takové menší závody 
v okolí. Teď to byla třeba Kla-
tovská desítka.
Poběžíte 30. dubna Přeš-
tickou desítku, která tak 
trochu navazuje na Běh 
na Ticholovec?

Ano, půjdu. Doufám, že mi 
nic nebude. Tu možná vyhra-
ju, protože budu sám v kate-
gorii☺. To se mi občas stává, 
že ve své kategorii nad 70, ale 
i nad 60 let běžím sám.
Víte, jakou máte v Přeš-
ticích přezdívku?

Ne.

Říkají vám Pacička, to 
nevíte?

Nevím☺, ale mám hroz-
ný styl, to vím. To je ta moje 
levačka. Asi se s ní odrá- 
žím☺. Mně to nevadí. Když 
běžím pomalu, tak si na to 
dávám pozor, ale pak už je to 
hrozný styl.
Není to tak, že jste se 
běháním vyhnul domá-
cím povinnostem?

To asi ne, to určitě ne. Trénin-
ky sice narušují rodinný život, 
ale zase nechodím do hospo-
dy. Moje žena pro změnu celý 
život chodí hrát a zpívat, takže 
jsme se nějak domluvili.

Vy jste ale hráli spolu 
s manželkou v kapele…

Asi jen půl roku. To bylo 
s kapelou doktora Ivana Slabé-
ho, to byl napůl taneční, jazzo-
vě taneční orchestr v Plzni. To 
bylo někdy kolem roku 1972. 
Já hrál vždy jen na kytaru, nic 
jiného neumím.
S kým jste hrál a co?

Jmenovalo se to Blues ses-
sion. Hráli jsme spíše takový 
bluesový věci, občas nějaký 
rock and roll. Chodilo na nás 
obvykle pár set lidí, takže 
vlastně docela hodně. Hráli 
jsme na zábavách, většinou 
v Plzni, ale jeli jsme třeba 
Aš nebo Varnsdorf. V plzeň-
ské Elektře (bývalé kino a sál 
– pozn. red.) jsme hráli jako 
předkapela Rebelů. U nich 
hrál Jiří Korn, pamatuji se, že 
nám půjčili aparaturu, oni měli 
slušnou. V Přešticích jsme 
hráli párkrát ve Spoláku.
V Přešticích jste žádnou 
kapelu neměli?

Jenom taneční orchestr. Hrál 
jsem v něm s Pepíkem Žižkou, 
s Jirkou Žižkou. Dneska se to 
jmenuje Golf, ale tehdy nevím. 
To už jsem zapomněl, mám 
sklerózu☺. Už jsem si vzpo-
mněl. Akcent se to jmenovalo.
A s kým jste si ještě 
zahrál?

S Oldou Říhou. On hrál s námi 
a později založil Katapult. 
Kapely se pořád mlely mezi 
sebou, neměl kde hrát, tak hrál 
s námi. Přitáhl ho náš manažer, 
aby na nás chodilo víc lidí.
Už byl v té době známý?

To ano. Hrál ale takové ty 
pecky, spíš tvrdší big beat, 
on to uměl, kdežto my jsme 
experimentovali s takovými 
ptákovinami, jako že jsme 
hráli pětičtvrťovou věc a hroz-
ně jsme se smáli, když na to 
lidé nemohli tancovat Akcent. 
Mysleli jsme si, že to, co se 
líbí nám, že se líbí i ostatním. 
Bohužel z té kapely už dva lidé 
umřeli, bývalý bubeník Berta 
Tauber, to byl vynikající kluk, 
a zpěvák Standa Pilc.
Viděli jste se s Oldou 
Říhou od té doby?

Neviděli. Myslel jsem si, že 
ho půjdu pozdravit, když tu 
byl předloni. Ale než jsem se 
k němu dostal, tak byl pryč. 
Zajímalo by mě, jestli by si ješ-
tě vzpomněl na Blues session.
Teď už si hrajete u sebe 
doma?

Hraju pořád, většinou co 
mě napadne. Občas si pustím 
třeba Claptona a doprovázím 
ho, říkám si, tak jsem si zase 
zahrál s Ericem Claptonem.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

PŘEŠTICKÉ NOVINY | DUBEN ROZHOVOR | 2

Na kytaru
s Ericem Claptonem

Druhou půlku života jsem proběhal Seznámení občanů 
s činností městské policie 
za měsíc ÚNOR 2016 
Tel. 725 726 549

Výměna stráží

Zadržení pachatele 
ozbrojené loupeže 
v Přešticích

Dne 22. 2. 2016 ve 12.05 hod. 
byla hlídka MP v součinnosti 
s hlídkou Policie ČR vyslána na 
zadržení pachatele, který měl 
být ozbrojen nožem, podezře-
lého ze spáchání ozbrojeného 
loupežného přepadení. Pode-
zřelý pachatel, dvaatřicetile-
tý muž z Polska, zdržující se 
na ubytovně v Přešticích, byl 
zadržen v Husově ul. v Přeš-
ticích a převezen na služebnu 
PČR k dalšímu opatření.
Zjištěné krádeže v pro-

dejnách Penny Market 
a Billa

Dne 23. 2. 2016 v 7.31 hod. 
byla oznámena krádež zboží 
v prodejně Penny Market. Na 
místě byla zjištěna podezřelá 
šedesátiletá žena z Příbrami, 
která zde odcizila drogistické 
zboží ve výši min. 2500 korun. 
Jelikož tato žena byla při krá-
deži chycena opakovaně, byla 
převezena k dalšímu opatření na 
Policii ČR. Dále byla dne 26. 2. 
2016 ve 12.42 hod. oznámena 
drobná krádež zboží v prodejně 
Billa. Opět se jednalo o ženu, 
tentokrát o jednaosmdesátile-
tou důchodkyni z Horšic, která 
odcizila potraviny v hodnotě 
min. 75 korun. Tato žena byla 
vyřešena na místě blokovou 
pokutou.
Porušování veřejného 

pořádku v Přešticích
Dne 27. 2. 2016 ve 4.53 

hod. prováděla hlídka městské 
policie dohled nad veřejným 
pořádkem v prostoru Masa-
rykova náměstí v Přešticích 
a uslyšela z Jungmannovy ul. 
hlasitý křik. V této ulici byl 
spatřen hlídce známý jedna-
dvacetiletý muž bydlící na 
ubytovně v Žerovicích, který 
za hlasitého vykřikování vul-
gárních výrazů močil na budo-
vu KKC a přilehlý chodník. 
Mladík nechtěl vyřešit pře-
stupky proti veřejnému pořád-
ku MP na místě v blokovém 
řízení, neboť se zjištěnými pře-
stupky nesouhlasil. Vytěžením 
městského kamerového systé-
mu bylo dále zjištěno, že mla-
dík na Tř. 1. máje vzbuzoval 
veřejné pohoršení a v Rybově 
ul. úmyslně poškozoval keře 
městské zeleně. Věc ozná-
mena k projednání na správní 
orgán.
Vozidlo tvořící překáž-

ku na pozemních komu-
nikacích v ul. Na Chmel-
nicích

Dne 29. 2. 2016 v 10.27 
hod. přijala hlídka MP tele-

fonické oznámení od občana, 
že v ulici Na Chmelnicích 
v Přešticích parkuje osobní 
automobil, který mu brání ve 
výjezdu z garáže. Hlídka na 
místě zjistila, že před garáží 
je zaparkováno vozidlo zn. 
ford, které tvoří překážku na 
pozemní komunikaci. Hlídka 
se lustrací vozidla a cestou 
Policie ČR pokoušela kontak-
tovat provozovatele vozidla 
zn. ford, bohužel bezvýsledně. 
Jelikož vozidlo tvořilo pře-
kážku provozu na pozemních 
komunikacích, bylo rozhodnu-
to o jeho odstranění a na místo 
přivolána odtahová služba. Při 
nakládání vozidla se na místo 
dostavil jeho provozovatel, 
třiatřicetiletý muž z Lužan, 
kterého zaparkování vozidla 
na nedovoleném místě přišlo 
draho. Nejenže musel zaplatit 
náklady spojené s neúplným 
odtahem vozidla, pohybující 
se v tisícových částkách, ale 
i pokutu za špatné parkování.
Zjištění pachatelů krá-

deže vloupáním do pro-
dejny U Čermáků v ulici 
Dukelská.

Dne 28. 2. 2016 ve 3.36 
hod. zjistila hlídka MP při 
hlídkové činnosti naruše-
ní vstupních dveří prodejny 
U Čermáků v ulici Dukelská. 
U prodejny bylo zazname-
náno odstavené vozidlo zn. 
audi, do kterého nastoupil 
muž, který začal strážníkům 
ujíždět směrem na Klatovy. 
Strážníci věc oznámili Policii 
ČR a vozidlo i s podezřelými 
pachateli pronásledovali za 
město Švihov, kde vozidlo 
havarovalo a skončilo v míst-
ním potoku. Zde strážníci 
společně s policisty zabránili 
v útěku třiatřicetiletému muži 
a třicetileté dívce z Prahy, kte-
ré si na místě převzali policis-
té pro podezření z trestných 
činů krádeže a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vyká-
zání, neboť řidič má vysloven 
zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Vozidlo audi pachatelů krá-
deže vloupáním do prodejny  
U Čermáků „zaparkované“ po 
honičce v potoku za Švihovem.

Zveme Vás na

7. POUŤ 
KE SV. VOJTĚCHU
v neděli  24. dubna 2016 v 16.00 hodin

na vrch Ticholovec u Příchovic
Účinkuje ochotnický spolek Štědrý z Vrčeně,

dobová hudba Benedictus a ochotnický spolek Buřina,
který předvede komedii o sv. Vojtěchu.

Pořadatelem je obec Příchovice a město Přeštice.
V 15.15 hod. odjezd autobusu z přeštického náměstí
přes obec Kucíny, po skončení akce zpět do Přeštic

(jízdné hradí město Přeštice).

Exoti na trati

Sportem ku zdraví?



Motivační program spo-
lečnosti ELEKTROWIN je 
určený všem městům a obcím 
v České republice, které mají 
se společností ELEKTROWIN 
a. s. uzavřenou smlouvu na 
vytvoření místa zpětného 
odběru. Jeho cílem je obce 
motivovat, aby svým občanům 
co nejvíce usnadnily zpětný 
odběr elektrozařízení. V rámci 
Motivačního programu mohou 
obce čerpat odměny například 
na manipulační techniku, na 
kamerový systém, na stacio-
nární kontejnery, na zpevnění 
plochy, na shromažďovací pro-
středky, na rozšíření plochy, 
oplocení a elektronický alarm. 
Město Přeštice splnilo v prv-
ním a třetím čtvrtletí roku 2015 
kritéria pro získání odměny 
a mohlo se podáním žádosti 
zapojit do motivačního progra-
mu pro obce a města. Celková 
výše odměny činila 40 000 Kč 
a tyto finanční prostředky byly 
použity na elektronické zabez-
pečení (kamerový systém) 

sběrného dvora v Průmyslové 
ulici. Pořizovací cena kame-
rového systému činila 60 240 
korun, částku 20 240 Kč město 
hradilo ze svých prostředků. 
Pořízením kamerového systé-
mu se zajistila větší bezpeč-
nost sběrného dvora, neboť 
často docházelo k vloupání do 
buňky obsluhy i do uzamčené-
ho prostoru, kde je elektrozaří-
zení uloženo.

Jana Křenková
MěÚ Přeštice
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

VÝROČÍ (březen)

82 let 
Věra JÁNSKÁ (Skočice)

Jindřich PLOCAR

81 let 
Jaroslav BRUNÁT
Zdeněk VIKTORA
Václav BAŽANT
Slavomír HORA
Bohumil FAIT
Václav ČEJKA

84 let 
Václav BOUŘIL
Jaroslav KŘEN

Marie BALOUNOVÁ
Josef HARMÁČEK
Josef FORNOUZ

83 let 
Alena ŘEZNÍČKOVÁ
Marie POLÍVKOVÁ

86 let 
Marie HRUBÁ

Anna SOUKUPOVÁ
Bohumil SÝKORA

(1948)
(1934) – Skočice
(1948)
(1950)
(1937)
(1928)
(1966)

ÚMRTÍ (únor)

Jiří VLACH
Zdeňka PLAŠKOVÁ
Václav KRS
Jiří KOWALSKI
Jaroslava FIŠEROVÁ
Jaroslav KASL
Antonín KŘENEK
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavili

pan Oldřich PLUHAŘ
pan Ivo MRSKOŠ

paní Alena FOŘTOVÁ
paní Veronika ŠILHAVÁ 

(Zastávka)
pan Jan MRÁZ

pan Jan KACEROVSKÝ
paní Marie MORÁVKOVÁ 

(Žerovice)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

87 let 
Jiří ROUBÍK

– AKCE K OSLAVÁM
Karel IV. a… výtvarná soutěž vyhlášená Městskou knihovnou 
v Přešticích (ve spolupráci s KDK SKIP ČR), uzávěrka soutěže 8. dubna
Přeštická pouť
 výstava prací žáků ZUŠ – u DHP a na schodech u kostela
 U DHP – flašinetář
 Komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie
  14.00-17.00 hod.
Přednáška o Karlu IV. – Dr. M. Ottová z FF UK Praha od 18.00 hod., 
KKC – malý sál (Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)
Noc kostelů – kostel sv. Ambrože – Vícov (KKC)
 Vystoupení pěveckého sboru Carmina
 Divadlo o sv. Ambrožovi
Komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie
– 14.00-17.00 hod.  (DHP) 
Týdny západočeského baroka –„Barokní Přeštice“ (KKC)
Program:
 komentované prohlídky kostela NPM – 13.00-16.00 hod.
 odborný výklad na téma kostelní varhany s J. Doleželem 
  (vystudovaný varhaník)
 Benediktýnští mniši – fotografování s národní barokní památkou
  (figuríny s výřezem pro obličej)
 Dům historie Přešticka – oživlá řemesla, řezbářská barokní dílna 
– 13.00-17.00 hod.
 Masarykovo náměstí od 18.00 hod. – zábava, tanec, občerstvení
Dny evropského dědictví 
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 14.00 do 17.00 hod.
 Kostel sv. Ambrože na Vícově od 14.00 do 17.00 hod.
Den české státnosti – program bude upřesněn
Komentované prohlídky městem s arch. Petrem Domanickým
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice – výstava o Karlu IV.
Přeštický kanec ve staročeském duchu (KKC)
Výstava „Přeštice od první písemné zmínky“ 
– výstava trvá do 8. 1. 2017 (DHP)
Přednáška o historii Přeštic – Mgr. Tejček – malý sál KKC 
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)

Březen

15. 5.

 
19. 5. 

10. 6.

  5. 7.

  6. 7. 

  

11. 9. 

28. 9.
Září 

Říjen 
  8. 10. 
12. 10.

13. 10. 

PŘIPRAVUJEME

Srdečně vás zveme na

SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ PŘEŠTICKA
dne 23. dubna 2016 od 8.30 hodin

v kulturním zařízení Vodokrty 
Program:

8.30-9.00 hod. – prezence, příprava kronik
9.00-11.30 hod. – „Kroniky a jejich přílohy“

Jana Dienstpierová, metodik pro kroniky a dokumentátor 
Muzea a galerie v Mariánské Týnici, členka odborné poroty soutěže 

O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2015
11.30-12.00 hod. – oběd

12.00-12.30 hod. – „Písmák Václav Jan Mašek z Vodokrt“
Bc. Drahomíra Valentová, vedoucí muzea, Dům historie Přešticka

Čestným hostem bude paní Andrea Bauerová, 
kronikářka obce Štichov, oceněna druhým místem v soutěži 

O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2015.
Výše vložného činí 500 Kč.

Na seminář se můžete přihlásit na e-mailu:
 presticko@seznam.cz do 15. 4. 2016.

Prosíme, přineste s sebou Vaše kroniky a jejich přílohy! 

88 let 
Jaroslav ŠTRUNC
Anna BEŠTOVÁ

 (Skočice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní Irena BALOUNOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní Libuše JÄGEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní 

Marie AUSBERGEROVÁ

1. polovina února a 2. polovina března Město Přeštice 
získalo odměnu 
za zpětný odběr
elektrozařízení

Oznamujeme všem známým a přátelům, že dne 10. února 2016 
uplynul 1. smutný rok od úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky, paní 

Anny Čivišové z Přeštic.
Nikdy nezapomene dcera Alenka s manželem, vnučka Jana 

s manželem Vladimírem a pravnuci Davídek a Martínek.

VZPOMÍNKA

790 let od první 
písemné památky 
o Přešticích 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016
Zveme všechny dne 

30. dubna 2016 od 17.00 hodin do areálu KČT
Přijďte si s námi užít příjemné odpoledne. 

Ozdobíme a postavíme máj, opečeme buřty (každé dítě buřt zdarma), 
poslechneme si příjemnou hudbu a hlavně upálíme čarodějnice.

Občerstvení zajištěno na místě. S sebou si vezměte jen dobrou náladu.
Těšíme se na Vás!

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
1. 5. Májové hry, Nedělní jóga s Mílou Mrnuštíkovou

5. 5. Kurz sebeobrany – 2. díl
6. 5. Koncert maminkám

7. 5. Májové oslavy, příjezd historického konvoje
10. 5. Talkshow se Zuzanou Bubílkovou

15. 5. Přeštická pouť
19. 5. Přednáška o Karlu IV.

22. 5. Skočická pouť

Dne 3. dubna 2016 uplyne 10 let, kdy odešel 
náš syn, bratr, vnuk, synovec a bratranec 

Jeníček Šteffl.
Dne 10. února 2016 by oslavil 15. narozeni-

ny. Stále vzpomínají rodiče, bratr Ráďa, sestra 
Kačka a nejbližší rodina. 

Zdroj BESIP                                        Pokračování na straně 5

Povinné reflexní prvky pro chodce



Příměstské tábory:
Jazykový příměstský tábor
„Tykejme si s angličtinou“
8.–12. 8. 2016
pro děti ve věku 7 až 12 let
8.00-16.00 hodin – strava zajištěna
Témata: In the supermarket, 
Going on holiday, In the town, 
At the doctor, At the zoo
Poplatek: 1200 Kč
Juniorfest filmový tábor – „Jak se dělá film“
22.–26. 8. 2016
pro žáky 4. až 9. třídy
8.00-16.00 hodin – strava zajištěna
Poplatek: 1200 Kč
Přihlášky zasílejte na e-mail:
miskova@prestice-mesto.cz nebo TIC Přeštice

Chráněné bydlení poskytuje 
bezpečný a příjemný prostor 
k žití lidem, kteří si samostat-
né bydlení z nějakého důvodu 
nemohou zařídit a sami v něm 
fungovat. Tím hlavním důvo-
dem je často zdravotní zne-
výhodnění, které je natolik 
omezující, že lidé potřebují 
v mnoha životních situacích 
pomoc, podporu a doprová-
zení, aby si mohli zajišťovat 
věci tak, jak fungují každé-
mu z nás. Chráněné bydlení 
je místem, kde člověk může 
žít svobodně a plnohodnot-
ně, i když má mnoho věcí ve 
svém životě uspořádaných 
velmi nestandardně a na růz-
né situace reaguje často jinak, 
než jak nám společenský úzus 
velí. Proto se stává, že situace, 
kterou většina lidí zvládá bez 
větší námahy a rutinně, může 
člověka se specifickým zdra-
votním znevýhodněním dostat 
do úzkostí nebo jedná příliš 
impulzivně s nepříjemnými 
následky, anebo se naopak 
uzavře do sebe a několik dní 
nekomunikuje. Chráněné by-
dlení umí upravit prostor a pří-
stup tak, aby lidé, kteří v něm 
bydlí, měli šanci tyto překážky 
překonat a dařilo se jim žít, jak 
chtějí a jak žije každý z nás.

V Přešticích poskytuje služ-
bu chráněného bydlení Diako-
nie Západ v zařízení, které se 
jmenuje Můj 1 + 0. Naše zaří-
zení má kapacitu poskytovat 
službu 14 lidem. Momentálně 
ji využívá šest lidí, kteří by-
dlí v malých domácnostech ve 
dvoupodlažním domě a další 
dva v bytě v jednom z přeš-
tických panelových domů. Jak 
v domácnostech v domě, tak 
v bytě si klienti s dopomocí 
uklízejí, perou, vaří, nakupují 
aj. Od minulého léta se klien-
ti rozhodli, že večeře, snídaně 
a případné svačiny nechtějí 
chystat dohromady s ostat-
ními, ale chtějí si vařit každý 
sám. Mají tak mnohem víc pod 
kontrolou své záležitosti a roz-
hodování sami za sebe. Učí se 
naplánovat si danou aktivitu, 
kdy jim se hodí a rovněž potře-
bují-li k ní naši asistenci.

Někteří chodí do práce, někdo 
do denního stacionáře a jeden 
klient si domluvil individu-
ální hodiny základů počítání 
a čtení s lektorkou. Podporu-
jeme je také ve volnočasových 
aktivitách, pomáháme klien-
tům objevovat jejich zájmy a 
možnosti, jak je naplnit. Jezdit 
pravidelně do antikvariátu zdá 
se být příjemně strávený volný 

čas pro jednoho obyvatele Můj 
1 + 0. Jiní si hledají různé kul-
turní akce, jezdí plavat nebo 
se navštěvují se svými zná-
mými. Podporujeme je v tom, 
aby využívali místních služeb 
a možností, které se v městě 
Přeštice nabízejí. Harmono-
gram dne si každý řídí sám. 
Jedním ze základních pilířů 
Můj 1 + 0 je, že není problém 
hledat možnosti fungování 
i pro ty, kteří mají v tom-
to ohledu velmi specifické 
potřeby. Tak například jeden 
z obyvatel má zcela obráce-
ný biorytmus spánku a bdění, 
což prakticky znamená, že spí 
do odpoledne a chodí spát ve 
tři ve čtyři ráno. V jedenáct 
hodin v noci teprve vyráží na 
procházku. Od pracovníků to 
vyžadovalo upravit a vyřešit 
několik věcí tak, aby i tento 
člověk mohl v chráněném byd-
lení fungovat, aby mu nehrozi-
lo nebezpečí při nočním pro-
cházení, vyřešit s lékaři změnu 
rozpisu medikace aj. Překážky 
lze odstraňovat a podmínky 
přizpůsobovat, pak teprve 
můžeme mluvit o rovných 
příležitostech. V chráněném 
bydlení upřednostňujeme 
zejména individuální podporu 
před skupinovou. Nenutíme 

klienty ke společným aktivi-
tám ve větší skupině. Chce-
me, aby se sami rozhodli, zda 
se chtějí družit či nikoliv. Na 
pracovníky to klade zvýšené 
nároky v tom, že musí svůj 
pracovní den pečlivě plánovat, 
aby se zvládli s jednotlivými 
klienty individuálně, podle 
jejich potřeb, věnovat růz-
ným činnostem. Máme ale za 
to, že takto to našim klientům 
vyhovuje a tento způsob práce 
zvyšuje kvalitu jejich života. 
Sama si neumím představit, že 
se můj život, od rána do veče-
ra, odehrává ve skupině lidí, 
všechno dělám společně s dal-
šími pěti šesti lidmi, a přitom 
nejsou moje rodina.

Štěpánka Nozarová
vedoucí a sociální pracovnice 

Můj 1 + 0 Přeštice

duben 2016 
 1. 4. 2016 
Soutěž „Moje nejoblíbe-
nější zvířátko“
Výstava výtvarných prací
Čas konání: 9.00-16.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma
 1. 4. 2016 
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma
 1. 4. 2016 
Tělocvičná akademie
V programu budou předvede-
ny ukázky ze skladeb nacvičo-
vaných pro všesokolské slety 
v podání cvičenců tělocvičné 
jednoty Sokol Přeštice. Ukázky 
své činnosti předvedou cvičenky 
a cvičenci oddílů rodičů s dětmi, 
moderní gymnastiky, aerobiku, 
žaček a žáků. Jako hosté vystou-
pí cvičenci tělocvičné jednoty 
Sokol Švihov, cvičenci tělo-
cvičné jednoty Sokol Koterov, 
moderní gymnastky TJ Slavoj 
Plzeň, pěvecké sbory Skaláček 
a Lukaváček, českou besedu 
zatančí žáci ZŠ Přeštice.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstup: zdarma
 2. 4. 2016 
Otevírání řeky Úhlavy
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: loděnice KČT
Vstupné: 50 Kč 
 7. 4. 2016 
Osobnosti na slovíčko…
Tentokrát do pomyslného 
křesla hostů přijaly pozvání 
tyto osobnosti: ředitelka Nada-
ce CHARTY 77 a ředitelka 
Nadace Konto bariéry paní 
Božena Jirků a europoslanec 
pan Jiří Pospíšil. Můžete se 
těšit na netradičně uzpůsobené 
prostředí.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: dobrovolné
 9. 4. 2016 
9. burza dětského zboží
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: 
velký sál Spolkového domu
Vstupné: zdarma
Pořadatel: Klub maminek při 
MŠ Gagarinova Přeštice 
 14. 4. 2016 
Charitativní bazárek
– 2. ročník
Nadační fond Šance onkoláč-
kům pořádá charitativní bazar. 
Výtěžek bude věnován těžce 
nemocným dětem, zejména 
s onkologickou diagnózou. 
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

1. 4. PÁ: TRHOŇ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, 
z Plzně 8.14 do Svojkovic. Zpět 
vlakem z Mýta 15.01 do Plzně, 
z Plzně 16.12 do Přeštic.
TRASA: Svojkovice – Hůr-
ky – Trhoň – Medový Újezd 
– Mýto.
(13 km vede J. Hošek)
9. 4. SO: ODEMYKÁNÍ  
STUDÁNKY
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.10 do Domažlic 
(9.25), z Domažlic 9.34 do 
České Kubice. Zpět 15.18 
ze stanice Pila do Domažlic, 
z Domažlic 15.33 do Klatov 
(16.26), z Klatov 16.46 do 
Přeštic. 
TRASA: Česká Kubice – Čes-
ká studánka – Čerchov – Trha-
nov.
(15 km (17 km) vede V. Řežá-
bek)
16. 4. SO: ZE  STRAHO-
VA  DO  KONSTANTINO-
VÝCH  LÁZNÍ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 9.05 do Strahova. 
Zpět z Konstantinových Lázní 
16.17 do Plzně (17.25), z Plz-
ně 18.11 do Přeštic.

TRASA: Strahov – Gutštejn 
– Dudákovský mlýn – Hlaváč-
kův mlýn – Kozí vrch (523 m) 
– socha P. M. Lurdské – Kon-
stantinovy Lázně.
(14 km vede V. Borovcová)
22. 4. PÁ: STAŇKOV –  
MERKLÍN
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.10 do Staňkova. 
Zpět bus z Merklína 14.22 do 
Přeštic.
TRASA: Staňkov – Mastník 
– Lacembok – Vytůň – Lhota 
– Drnovka – Kacerna – Klou-
šov – Merklín.
(15 km vede V. Čermák)
30. 4. SO: NA  RÝZMBERK
Vlakem z Přeštic 9.29 do Kla-
tov (9.52), z Klatov 10.23 do 
Kdyně. Zpět z Kouta na Šuma-
vě v 15.43 do Klatov (16.26), 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Kdyně – Rýzmberk 
– Kout na Šumavě.
(8 km vede F. Vokáč)
PROGRAMOVÁ   SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU  SPORT ve čtvrtek 
28. dubna 2016.

Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma
 15. 4. 2016 
Pražské pověsti
Opět po odmlce zajíždí sehrát 
představení pro dětské divá-
ky oblíbená dvojice herců 
Eva Hrušková a Jan Přeučil. 
Pražské pověsti svou koncep-
cí navazují na Pověsti čes-
ké a jsou vhodné pro děti od 
pěti do dvanácti let. Tentokrát 
potkáte Horymíra, Golema, 
čerta z Faustova domu a další 
slavné postavy české historie.
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
 15. 4. 2016 
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma
 21. 4. 2016 
Manželský čtyřúhelník
Divadelní představení s Mi-
chaelou Badinkovou, Danie-
lem Rousem, Martinem Krau-
sem a dalšími. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 250 Kč
 21. 4. 2016 
Kurz sebeobrany – 1. díl,
pro ženy a dívky
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstup: zdarma 
Podrobné informace viz leták
 22. 4. 2016 
Babouci 
– taneční zábava
K tanci i poslechu zahraje 
nejstarší jihočeská dechovka 
s kapelníkem Petrem Shýba-
lem.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč
 30. 4. 2016 
Přeštická desítka
Běh pro všechny nadšence 
nejen z Přešticka, pestrý luční 
kros údolím Úhlavy, skvělé 
zázemí, sprchy, bufet loděnice 
(KČT), dvě minuty chůze od 
parkoviště na náměstí, star-
tovné 50 Kč předem, 80 Kč na 
místě, detaily a registrace na 
webu: http://behprestice.cz/
Čas konání: 10.30 hodin
Místo konání: KČT Přeštice
Vstupné: 50 Kč/80 Kč
 30. 4. 2016 
GRAND PRIX 
města Přeštice 
Exhibice, ukázky, show a závo-
dy STIHL®   TIMBERSPORTS® 

SERIES
Čas konání: 12.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

Chráněné bydlení poskytuje domov lidem se zdravotním 
znevýhodněním v Přešticích již třetím rokem

Dědek Favorit
Šestadvacet let poctivě 

a s minimálními poruchami 
sloužil, až najednou svoje služ-
by odmítl a rozhodl se, že svoji 
činnou éru skončí. Začal častěji 
zlobit, až jsem se rozhodla, že 
ho dám k ekologické likvidaci. 
Řeč je o mém automobilu zn. 
Favorit. Zavolala jsem tedy do 
ČSAD v Přešticích, kde jsem 
se dozvěděla, že mi ekologic-
kou likvidaci bezplatně prove-
dou, abych přijela. Když jsem 
ale chtěla auto do likvidace 
odvézt, jen škytlo a nic. Už 
jsem se děsila okamžiku, že 
se budu muset nechat odtáh-
nout, koho asi požádám, kdo 
to pro mne udělá? Zvládnu 
to? Ještě nikdy jsem „v tahu“ 
nejela. Ani nevíte, jak se mi 
ulevilo, když mě pracovník 
ČSAD v Přešticích pan Cink 

ujistil, abych byla v klidu, že 
do patnácti kilometrů od Přeš-
tic pro auto dojedou a sami ho 
dopraví do likvidace. Jak slíbil, 
tak také učinil. Navíc když pro 
mého „miláčka“ s kolegou pa-
nem Pfeiferem jeli, zastavili se 
u mne v práci pro klíče od auta 
a technický průkaz. S odvozem 
jsem neměla žádné starosti. 
Mám v ruce protokol o předá-
ní auta k ekologické likvidaci, 
obě poznávací značky, a teď 
už jen s technickým průka-
zem auto odhlásit. Dovolte mi,  
abych pracovníkům ČSAD 
Přeštice pánům Cinkovi a  Pfei-
ferovi vyjádřila uznání za jejich 
profesionální a vstřícné jednání 
a touto cestou jim poděkovala. 
Takoví zaměstnanci jsou pro 
svoji firmu požehnáním.

Václava Klepsová

Výstavy: 23. 3. – 8. 5. 2016
Sběratelé mezi námi: A přece se točí...

Netradiční výstava pohybujícího se nábytku a náhledů do inte-
riérů 20. stol. (art deco, funkcionalismu, brusel) ze sbírky Aleše 
Sedláčka z Přeštic.
9. 4. – 8. 5. 2016
Lampy s vůní petroleje M. Szewczyka z Přeštic
Krása vějířů
Přednáška: 28. 4. od 17 hod.
PLZEŇSKÉ POMNĚNKY KARLA SCHWARZE    
(Plzeň v letech 1875–1939)

Přeštický rodák Karel 
Schwarz psal fejetony o živo-
tě v Přešticích, ale také Plzni. 
Nově vydanou knihu fejetonů 
bude v Domě historie Přeš-
ticka prezentovat její autorka  

PhDr. Jitka Janečková, Archiv 
města Plzně. Prezentace a čet-
ba z knihy – Mgr. Jana Horá-
ková, Knihovna města Plzně 
a Jiří Ševčík, Ševčík naklada-
telství Plzeň.



Pozvánka
na 3. setkání zaměstnanců 

bývalé čistírny a prádelny 

8. dubna 2016 
ve 14 hodin

Spolkový dům v Přešticích
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REFERENT  VÝSTUPNÍ KONTROLY

Baráčníci hodnotili rok 2015
Přeštičtí baráčníci měli  

13. února valné volební sezení. 
Zprávy o činnosti obce si při-
jeli poslechnout členové obcí 
Zpč. kraje, které jsou sdruženy 
pod XII. Župou Jana S. Koziny 
se sídlem v Plzni. To znamená, 
že se dostavili sousedé a tetič-
ky z obcí baráčníků Plzeň 1, 
Plzeň-Božkov, Plzeň-Letná, 
Starého Plzence a z Boru 
u Tachova. Členové obce 
Přeštice mezi sebou rovněž 
přivítali starostu města Přeštic 
pana Karla Naxeru, předse-
du Svazu tělesně postižených 
pana Josefa Šobra, a zástupce 
Svazu zahrádkářů pana Jana 
Kovaříka. Akce se konala ve 
velké klubovně Hotelu Sport 
od 14.00 hodin. Program schů-
ze byl obohacen o kulturní 
vložku dětí ze Základní školy 
Přeštice pod vedením učitelek 
Mgr. Velíškové a Mgr. Mrsko-
šové. Jejich pásmo básniček 
bylo velice hezky přednesené. 
Po kulturním vystoupení jsme 
si vzpomněli na ty, kteří mezi 
námi již nejsou. Následovaly 
zprávy činovníků obce, usku-
tečnily se volby konšelstva 
na rok 2016. Akci korunova-
la bohatá tombola, na kterou 
přispěli následující sponzoři: 
Ideax Skočice, Auto Krs Hor-
ní Lukavice, Tomáš Aulík, 
Instalatérství Černý, Michal 
Hodaň, Cukrárna u Baxů, 

Pekárna Pocinovice, Volfo-
vá oděvy, Tykal + Tykalová 
oděvy, Česáková Levný tex-
til, firma Vishay, Stavebniny 
Karpem, řeznictví Brejcha, 
řeznictví Gruszka, Elektro 
Klasna, Labužník Janoušek, 
Vacíková Roupov, ING Teze-
li, Elastoform Přeštice, ČSAD 
Přeštice, Potůčková Obuv, 
Königsmarková Květinářství, 
Václav Blažek, sklenářství 
Hurt, JZD Příchovice, Luk-
rena Dolní Lukavice, Komo-
rous J., Aromia L. Živná, Jiří 
a Hana Aulíkovi, kadeřnictví 
Kozlová, kadeřnictví Kabáto-
vá, Lékárna Mgr. Vladařová, 
Jäger Gestellbau s.r.o Ticho-
ta, Kosmetické studio Ště-
pánková, LADA secondhand, 
Francouzská pekárna, Textil 
Soukupová, Naďa Wagenpfeit 
a MěÚ Přeštice.

Všem výše uvedeným spon-
zorům děkujeme za sponzor-
ské dary.

Na závěr mé zprávy bych 
ráda poděkovala také činovní-
kům obce baráčníků Přeštice, 
kteří se podíleli na zabezpe-
čení této akce, hlavně tetičce 
Růženě Tykalové, díky níž 
byla tombola opravdu boha-
tá. Tetičky připravily pěkné 
pohoštění, upekly chutné cuk-
roví a tak celé sezení mělo 
důstojný průběh.

Syndik Marie Jančárová

Povinné reflexní prvky 
pro chodce
Výdej reflexních prvků pro seniory
na služebně městské policie 
v Přešticích 

Od 20. února 2016 zača-
la platit změna podle novely 
zákona č. 361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu, který zavádí 
novou povinnost pro chodce 
mít na sobě reflexní prvky.  
§ 53 odst. 9 tohoto zákona 
zní: „Pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené vidi-
telnosti po krajnici nebo po 
okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvět-
lením, je povinen mít na sobě 
prvky z retroreflexního mate-
riálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komu-
nikacích.“ Tedy například 
za tmy, soumraku či v mlze. 
Toto opatření by mělo přispět 
ke snížení počtu nehod mezi 
vozidly a chodci na místech 
bez veřejného osvětlení. Lidé 
s reflexními prvky budou lépe 
vidět. Při pohybu na silnicích 
jsou nejzranitelnější, a proto 
by měli dbát na to, aby byli 
dobře vidět na dostatečnou 
vzdálenost a řidiči motoro-
vých vozidel se jim tak moh-
li včas vyhnout a předešli tím 
tragickým střetům. Předměty 
z reflexních materiálů je nej-
lepší umístit ke konci rukávů, 
blízko ke kolenům a do úro-
vně pasu na straně přivrácené 
do středu vozovky. Tak, aby 
řidič, který proti chodci nebo 
i zpoza něj přijíždí, viděl, kam 
až chodec, který jde po okraji 
vozovky nebo na místě kraj-
nice, zasahuje. Dětem pak lze 
pořídit oblečení, které je již 
vybaveno prvky z reflexních 
materiálů, stejně jako jsou tak-
to vybaveny již i školní brašny. 
Nechtějte se dostat do statis-
tik! V období let 2012-2015 
zemřelo na silnicích 523 chod-
ců, z toho 303 v noci. Na noční 
nehody připadá více než polo-
vina smrtelných nehod chodců. 
Mimo obce je to alarmujících 
79 %. V roce 2014 zahynulo na 
českých silnicích 112 chodců,  
65 (58,04 %) v noci. 27 chod-
ců přišlo o život na silnicích  
II. třídy, 12 na silnicích III. tří-
dy. Zbytek připadá na ostatní 
druhy komunikací včetně dál-
nic (5 obětí). Když řidič nevi-
dí, nic nenadělá. Při rychlosti 

75 km/h potřebuje nejméně 
1,5 sekundy na to, aby si uvě-
domil nebezpečí a odpovída-
jícím způsobem zareagoval 
– za tu dobu ujede 31 metrů. 
A než začne s vlastním vyhý-
bacím manévrem, ujede od 
zpozorování chodce více než 
150 metrů. Na dokončení 
celého manévru pak potřebuje 
další čas a ujede další metry. 
Na tento celkem jednoduchý 
úkon, kterých se na silnicích 
děje denně nepočítaně, tak 
potřebuje řidič zhruba 200 
metrů. A právě na takovou-
to vzdálenost může chodce 
spatřit, jen pokud má na sobě 
reflexní doplňky.

Za porušení povinnos-
ti nosit reflexní prvek není 
stanovena žádná speciální 
sankce. Stejně jako v jiných 
případech, kdy chodec poru-
ší pravidla silničního provo-
zu, můžou policisté na mís-
tě udělit pokutu v rozmezí  
0-2000 Kč, ve správním 
řízení pak je sankce 1500 až 
2500 Kč. Nicméně mají mož-
nost řešit přestupek na místě 
domluvou. Hlavním smyslem 
nového pravidla je prevence, 
nikoliv represe. Proto se 
městská policie ve spoluprá-
ci s městem Přeštice rozhod-
la přispět k ochraně zdraví 
a života chodců. Bude se jed-
nat o nejrizikovější skupiny 
osob, a to malé děti a seniory. 
První akce u ZŠ Rebcova již 
proběhla počátkem měsíce 
března 2016 a děti dojíždějící 
z okolních obcí a docházející 
pěšky do školy byly vybave-
ny reflexním páskem. Další 
akce budou následovat.

Vyzýváme tímto seniory 
z Přeštic, Skočic, Žerovic 
a Přeštic-Zastávky, kteří bu-
dou mít zájem se vybavit na 
cesty za snížené viditelnos-
ti reflexními prvky, aby se 
v měsíci dubnu 2016 dosta-
vili na služebnu městské 
policie v Přešticích na adre-
su: Masarykovo nám. 311. 
Reflexní materiály jsou také 
běžně dostupné v obchodní síti 
v Přešticích.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Tel. 725 726 549

Herečka Kamila Kikinčuková 
v ZUŠ Přeštice zavzpomínala 
na své pěvecké začátky

Hostem letošního 5. roční-
ku finálové pěvecké soutěže  
DO-RE-MI žáků školní druži-
ny ZŠ Josefa Hlávky Přešti-
ce byla a pozvání do odborné 
poroty přijala herečka Kamila 
Kikinčuková, za což patří velké 
poděkování panu Bc. Mirosla-
vu Vackovi, řediteli Základní 
umělecké školy Přeštice, který 
tak připravil všem v sále milé 
překvapení.

Další poděkování patří odbor-
né porotě, ve které zasedli výše 
jmenovaní, a dále pak ředitel 
Základní školy Josefa Hlávky 
Přeštice pan Mgr. Petr Fornouz, 
jemuž patří dík i za finanční 
příspěvek na zakoupení odměn 
pro vítěze celé soutěže, a pan 
Dušan Rada, učitel Základní 
umělecké školy v Přešticích. 
Pozvání na akci přijala i zástup-
kyně ředitele pro 1. stupeň paní 
Mgr. Pavlína Křenová.

Velká kytice díků náleží také 
paní učitelce Mgr. Nadě Kvě-
toňové, která celé pěvecké 
klání moderovala a s dětmi si 
i zazpívala.

A ten největší dík patří všem 
malým zpěvačkám a zpěvá-
kům, nejen za interpretaci písní 
různých žánrů, ale rozhodně si 
zaslouží obdiv za odvahu, se 
kterou vystoupili před zaplně-
ným sálem v Základní umělec-
ké škole. Hlavním cílem pořá-
dání této soutěže zůstává nejen 
podpora dětských pěveckých 
talentů, ale i skutečná radost ze 
zpěvu vlastního i ostatních spo-
lužáků. A právě o to se snažili 
všichni organizátoři celé akce. 
Jim i všem přítomným divá-
kům patří společný dík, protože 
tahle práce má skutečný smysl. 

„Konec světa bude, až přesta-
nou lidé ZPÍVAT.“

Albert Einstein
Helena Macháčková

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

Výsledková listina finále 
pěvecké soutěže DO-RE-MI
žáků školní družiny – 4. března 2016
Kategorie žáků 1. třídy
dívky:
1. Jolanka Kroupová
 – „Černé oči“
2. Terezka Straková
– „Pod našim okýnkem“
3. Terezka Taliánová
– „Na tom pražským mostě“
kluci:     
1. Martin Skála
– „Běžela ovečka“
2. Pavel Fritsch
– „Hore bratři“
3. Jakub Kubát
– „Rybička maličká“
kategorie žáků 2. třídy:
dívky:
1. Nicol Matasová
– „Ježibaba“
2. Trink Mai Ank (Míša)
– „Když jde malý bobr spát“

3. Adéla Zemanová
– „Pod našim okýnkem“
kluci:
1. Jan Kříž
– „Měla jsem malého sokolíka“
2. Václav Strejc – „Toulavá“
3. Filip Skála
– „Hvězdičky dobrou noc“

Cena hosta poroty Kamily 
Kikinčukové – Matěj Škala 
– „Willy Fog“

Cena ředitele ZUŠ – Nikolka 
Benediktová – „Černé oči“

Cena ředitele ZŠ Josefa 
Hlávky – Veronika Lecjak-
sová – „Září“

 Vítězům ještě jednou blaho-
přejeme a zpívejte si všichni  
určitě pro radost! 

Helena Macháčková
ŠD Josefa Hlávky Přeštice

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

Dne 29. ledna 2016 se 
v cukrárně U Baxů sešli čle-
nové Spolku pro záchranu 
historických památek Přeš-
ticka, aby na výroční členské 
schůzi shrnuli svou činnost 
za rok 2015 a připravili si své 
letošní aktivity. Jako již tra-
dičně spolek v loňském roce 
zajišťoval provázení návštěv-
níků v přeštickém kostele, 
spolupořádal Noc kostelů na 
Vícově, členové se účastnili 
čistící brigády na hradě Ská-
la, spolupracovali na tvorbě 
a otevření svatovojtěšské 
stezky, v rámci rybovské-
ho výročí spolek uspořádal 
zájezd do Rožmitálu pod 
Třemšínem, Marta Šetková 
se postarala o zvelebení okolí 
pomníku Karla Hynka Máchy. 
V plánu práce na letošní rok 

bylo schváleno zejména za-
jištění knihy Počátky Přeš-
tic, kterou vydá město Přeš-
tice u příležitosti letošního  
790. výročí od první zmín-
ky, dále mapování a podíl na 
opravě křížků a Božích muk 
v Přešticích a okolí, zajištění 
čištění a úklidu na hradu Skála 
a ve vícovském kostele, obno-
va svatých obrázků v okolních 
lesích, průvodcování v koste-
le a zajištění prohlídky města 
na Dny evropského dědictví, 
připomenutí letošního výročí 
Karla IV. formou přednášky 
atd. Spolek rovněž letos osla-
ví 20. výročí svého založení. 
Pro zájemce o další činnost 
spolku odkazuji na naše webo-
vé stránky www.spolek-pres- 
tice.cz

Mgr. Michal Tejček

Počet dětí zapsaných do 1. tříd 
pro školní rok 2016/2017
ZŠ Dolní Lukavice – 20 dětí
ZŠ Horšice – 2 děti
ZŠ Chlumčany – 22 dětí
ZŠ Lužany – 6 dětí
ZŠ Merklín – 23 dětí
ZŠ Přeštice – 120 dětí

ZŠ Řenče – 11 dětí
ZŠ Skočice – 6 dětí
ZŠ Štěnovice – 85 dětí

Celkem zapsáno v obvodu 
295 dětí, z toho 154 dívek.

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče  

MěÚ Přeštice

Zápisy do MŠ 
zřizovaných 

městem Přeštice 
na školní rok 2016/2017

7. dubna 2016 od 8.00 do 16.00 hodin 
MŠ Přeštice, Dukelská

MŠ Přeštice, Gagarinova

13. dubna 2016 od 15.00 do 16.30 hodin
MŠ Skočice
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Eliška JANEČKOVÁ, Eliška KREYSOVÁ, Jan CUBR, Adam ČEPICKÝ, Jan TOLAR,  
Tereza BERANOVÁ, Jakub SIGMOND (zleva)

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

Dne 30. ledna 2016 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Amálie PROKOPOVÁ, Linda RYBÁROVÁ, Emma TURKOVÁ, Jan MACHÁČEK, Josef 
ŠAUR (zleva)                                                                                           Matrika MěÚ Přeštice

Foto Josef Kubát

PŘIPRAVUJEME

Foto Josef Kubát

Módní show aneb 
Pomůžeme Janině zpět do života

Příběh paní Jany Bendové 
z Klatov, která po neúspěšné 
operaci zůstala na invalid-
ním vozíku, nenechává niko-
ho chladným. Každý se snaží 
nějak pomoci, hlavně finančně, 
neboť částky za rehabilitač-
ní pobyty jsou velmi vysoké. 
Naše modelingová agentura JM 
models se rozhodla také pomo-
ci, proto uspořádáme další ze 
svých módních show na vodním 
hradě Švihov, právě na pomoc 
paní Janě Bendové. Tuto show, 
která bude doplněna o filmo-
vý dokument z jejího života, 
připravujeme na 21. května od 
15.00 hod. na špýcharu vod-
ního hradu Švihov. Akce plná 
zajímavých hostů jako je např. 
skupina MASH, bojové umě-
ní, finalista SuperStar, taneční 
vystoupení, ale hlavně nikoho 
nenechá chladným rozmanitost 
módních novinek v oblékání 
pro celou rodinu a pro každou 
příležitost. Nebudou chybět ani 
plesové či svatební šaty, šatičky 
pro družičky a pánské obleky.

Pro horké letní dny, čas 
dovolených a prázdnin, máme 
připravenou kolekci plavek, 
sportovního oblečení, nočního 
a spodního prádla, slunečních 
brýlí, kabelek či kloboučků. 
Nejnovější módní trendy pro 
muže, děti, teenagery či exce-
lentní dámy předvedou model-
ky JM models, nositelky titulů 
krásy, ale předvádět budou také 
modelky kroužku modeling. 
Závěrem se bude dražit svateb-
ní kytice a dort.

Aby celá akce byla co nejví-
ce zajímavá, je pro diváky při-
pravena i jízda na čtyřkolkách 
kolem hradu před zahájením 

od 14.00 do 14.30 hod. Přímo 
na špýcharu si budete moci 
zakoupit i nějaký upomínko-
vý předmět buď z keramiky 
či bižuterie. Nebudou chybět 
ani cukrovinky, prodej kabe-
lek a parfémů. Zkrátka akce 
pro dámy, pány i děti, každý si 
přijde na své. Hlavně je ovšem 
důležité, že svojí přítomností, 
zakoupením vstupenky na tuto 
Módní show pomůžete i právě 
Vy Janině zpět do života. Těší 
se na Vás modelingová a pro-
dukční agentrura JM models 
Klatovy.

Děkujeme všem partnerům, 
kteří se do této akce již zapoju-
jí a tím podporují tento projekt 
pomoci. Za propagaci děkuje-
me reklamní ag. BABKA, fir-
mě Eurobillboardy, regionální 
TV Film pro, MKS Klatovy, 
KKC Přeštice, dále bezpeč-
nostní službě JARA Kdyně, 
MK – Auto Kopecký Švihov 
a Šifra módě Klatovy. 

Více na www.jm-models.
com nebo www.hradsvihov.cz, 
fb JM models, fb Pomůžeme 
Janině zpět do života!

(red)

Přeštická desítka už 30. dubna
Běžeckých nadšenců přibý-

vá téměř geometrickou řadou 
a kolem Úhlavy jsou vidět 
už častěji než rybáři. Proto 
se parta místních nadšenců 
rozhodla uspořádat běžecký 
závod. Aby se lidé společně 
proběhli, aby se seznámili 
běžci, kteří se jenom potká-
vají, a také aby ti nejlepší 
vytvořili nový traťový rekord. 
„Pozvánky jsme už rozeslali 
do okolních obcí i městeček, 
máme nové webové stránky 
a pomalu se nám v garáži vrší 

zajímavé věcné ceny včetně 
poháru pro absolutně nejlep-
šího běžce,“ říká zakládající 
člen Běžeckého klubu Přešti-
ce Oldřich Lukáš.

Dlouho jsme hledali nejlepší 
trať a našli jsme ji. Poběžíme po 
měkkém povrchu přes Ostrov 
u Příchovic, kolem Sladovny 
a zpátky. Popis trati hledejte 
na webu behprestice.cz

Místo startu a cíle je v lodě-
nici, kterou nám laskavě 
poskytli přeštičtí vodáci. Ti 
také v minulosti pořádali Běh 

na Ticholovec. „Vlastně tak 
navazujeme na dlouholetou 
tradici,“ říká další člen běžec-
kého klubu Petr Velkoborský. 
V KČT bude skvělé zázemí 
včetně bufetu.

Běh slibuje zábavu i pro děti. 
Mohou běžet všechny a každé 
vyhrává nějakou cenu. Děti 
startovné neplatí.

Počasí je domluvené, a kdy-
by nevyšlo přesně podle plánu, 
žádná náhradní varianta není. 
Běží se za každého počasí!

(red)

Dne 8. března 2016 se konalo 
Veřejné fórum Zdravého měs-
ta Přeštice. 

Ve velkém sále Kulturního 
a komunitního centra přiví-
tal starosta města Mgr. Karel 
Naxera 64 účastníků, kteří 
přišli diskutovat o aktuál-
ních problémech města a jeho 
občanů. V úvodu veřejného 
fóra vystoupili žáci ZUŠ Přeš-
tice, kteří zahráli na akordeony 
několik pěkných skladeb.   

Zdravé město Přeštice před-
stavil starosta města Mgr. Ka-
rel Naxera. Součástí prezentace 
bylo především vyhodnocení 
řešení „10 P“ roku 2015 a plně-
ní Komunitního plánu zdraví 
a kvality života v Přešticích. 
Za účasti zástupkyně Národ-
ní sítě zdravých měst, faci- 
litátorky Dany Divákové 
a pověřeného politika ZMP, 
MUDr. Richarda Hájka, sezná-
mil koordinátor ZMP Bc. Ond-

řej Kokoška všechny přítomné 
s programem fóra, představil 
diskuzní témata a garanty šesti 
tematických pracovních sku-
pin, přičemž jednou skupinou 
bylo letos také „mladé fórum“, 
zastoupené žáky II. stupně ZŠ 
Josefa Hlávky v Přešticích.

Účastníci veřejného fóra 
v tematických skupinách disku-
tovali především o problémech, 
které v dané oblasti jsou z jejich 
pohledu nejdůležitější. Zároveň 
během diskuze navrhovali jejich 
řešení. Mluvčí jednotlivých 
skupin pak přítomným účastní-
kům fóra představili ty problé-
my, které byly během diskuze 
vyhodnoceny jako nejpalčivější 
v dané oblasti života ve městě. 
Z vlastních pracovních disku-
zí byly následně vybrány nej-
palčivější problémy a tradičně 
formou plebiscitu seřazeny do 
seznamu tzv. „10P“. 

Doprovodným programem 
Veřejného fóra byla výstav-
ka fotografií z akcí zdravého 
města v roce 2015, z kampaně 
„Dny ETM 2015“. Během celé 
akce bylo přítomným podává-
no zdravé občerstvení.

Naléhavost témat „10P“ 
bude předmětem ověřova-
cí ankety, která proběhne od  
1. do 15. dubna 2016. Anket-

ní dotazníky bude možné 
vyzvednout a odevzdat na 
těchto místech:
1. Městský úřad Přeštice, 
Masarykovo nám. 107 a Huso-
va 465
2. Kulturní a komunitní cen-
trum Přeštice – Informační 
centrum
3. Městská knihovna Přeštice, 
Husova 1079
4. Dům historie Přešticka, Tře-
bízského 24
5. Pečovatelská služba Přešti-
ce, Máchova 556
6. Základní škola Přeštice,  
Na Jordáně 1146
7. Mateřská škola Přeštice, 
Dukelská 959
8. Mateřská škola Přeštice, 
Gagarinova 202

Anketní dotazník je mož-
né stáhnout na internetových 
stránkách www.prestice-mes- 
to.cz v části Samospráva/
Aktuální informace/Aktu-
ality a zaslat e-mailem na 
adresu: podatelna@pres- 
tice-mesto.cz

Výsledky ankety budou zve-
řejněny v květnovém vydání 
Přeštických novin a na inter-
netových stránkách města.

Ondřej Kokoška
Koordinátor projektu 

Zdravé město Přeštice

Veřejné fórum Přeštice 2016
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Jak už jsme uvedli minule, kla-
drubský klášter se stal v roce 1238 
de facto přeštickou vrchností. 
Král Václav I. odebral Přešti-
ce pražským johanitům, jimž je 
původně odkázal Svatobor z Přeš-
tic, a v zastoupení za svou sestru 
sv. Anežku Českou je i s přileh-
lým panstvím prodal benedikti-
nům za 1200 hřiven stříbra. De 
iure se staly Přeštice klášterním 
majetkem až po zaplacení kupní 
ceny v roce 1245.

Nová, tentokrát církevní vrch-
nost, si v Přešticích zřídila své 
vlastní sídlo, tzv. proboštství. 
Přeštické proboštství jako pojem 
znamenalo zároveň zvláštní 
správní jednotku v rámci celého 
klášterního panství (kladrubské 
opatství). Proboštství jako budo-
va se bezpochyby nacházela na 
Pohořku, přičemž kladrubští mni-
ši mohli teoreticky využít budovu 
bývalého Svatoborova šlechtic-
kého dvorce. Nic bližšího o tom 
však nevíme. Jedinou zprávu 
o poloze starého proboštství nám 
přináší barokní kronikář Mikuláš 
Sexstetter, který tvrdí, že podle 
tehdy (v roce 1741) dosud viditel-
ných trosek, stávalo na Pohořku, 
na pozemku krejčího a kostelní-
ka Tomáše Schmidta (dnešní čp. 
58), po levé straně cesty, když se 
sestupuje k městu. Tuto zprávu 
nelze nijak ověřit, jasno by mohl 
přinést jedině archeologický 
průzkum. Dům čp. 58 se nachá-
zí o něco níže pod současným 
barokním chrámem a stával zřej-
mě naproti původnímu gotickému 
kostelu, jehož polohu předpoklá-
dáme někde mezi dnešním koste-
lem a Domem historie Přešticka. 
Odmyslíme-li si dnešní silnici, 

která v té době Pohořkem ještě 
nevedla, bylo by z hlediska sta-
vebního logické, kdyby starý kos-
tel a staré proboštství stálo naproti 
sobě a tvořilo souvislý komplex 
budov. Proto lze Sexstetterovu 
zprávu považovat za pravděpo-
dobnou hypotézu.

Stavbu starého přeštického kos-
tela Panny Marie, který musel 
později ustoupit novému pout-
nímu chrámu a byl v 70. či na 
počátku 80. let 18. století zbořen, 
provází řada otazníků. Krom již 
zmíněného problému jeho přesné 
polohy např. nevíme, kdo a kdy 
jej postavil. Není vyloučeno, že 
tak učinil již Svatobor z Přeštic 
někdy před rokem 1238, ale jako 
mnohem pravděpodobnější se 
jeví v literatuře často opakované 
tvrzení, že byl kostel postaven 
roku 1245 kladrubskými bene-
diktiny. Datum příliš spolehlivé 
není, vychází ze zprávy jedné 
kompilace Neplachovy kroniky, 
že roku 1145 opat Reiner zřídil 
poustevnu v Přešticích. Je patrné, 
že se kronikář spletl o století a že 
použil datum předání Přeštického 
újezdu benediktinům. Ale celkově 
je nejsnáze představitelná hypoté-
za, že si kladrubští mniši vystavěli 
na Pohořku proboštství (popří-
padě použili Svatoborův dvorec) 
a k němu přistavěli nejspíše již 

raně gotický kostel Panny Marie. 
První písemná zmínka o přeštic-
kém kostele pochází ovšem až 
z roku 1359.

Stejně tak je velmi pravděpodob-
né, že teprve benediktini vystavě-
li u osady Vícov románsko-raně 
gotický kostelík svatého Ambrože. 
Dendrochronologická metoda ne-
dávno odhalila, že stavba mohla 
probíhat někdy mezi lety 1236  
a 1247. To by jako stavebníka sice 
nevylučovalo Svatobora z Přeštic, 
spíše však to byl až kladrubský 
klášter, který se rozhodl vysta-
vět na území Přeštického újezdu 
druhou svatyni, zřejmě jako farní 
kostel pro osady na pravém bře-
hu Úhlavy. Napovídá tomu i raně 
gotická podoba lodi, která data-
ci stavby posouvá spíše k roku 
1250.

Přeštické proboštství se stalo 
záhy nejvýznamnějším v rámci 
všech proboštství náležejících 
pod kladrubské opatství (Přeštice, 
Touškov, Svatá Kateřina a Paseč-
nice). Svědčí o tom jméno přeš-
tického probošta v kladrubských 
listinách, které následovalo zpra-
vidla hned za jménem kladrub-
ského opata před jmény ostatních 
proboštů. Jako první se v listinách 
objevuje roku 1328 probošt Jin-
dřich. Roku 1359 založil přeštic-
ký probošt Dětřich z odkazu své 
sestry Sudky v přeštickém farním 
kostele oltář 11 tisíc sv. panen, ke 
kterému byl určen zvláštní kaplan. 
Zajímavá je rovněž postava přeš-
tického probošta Wernera, který 
se roku 1393 zúčastnil slavné vol-
by opata Olena, která, jak známo, 
stála život Jana Nepomuckého, 
a roku 1397 byl sám zvolen klad-
rubským opatem.

Pokud můžeme v něčem nedostat-
ku písemných pramenů obzvláště 
litovat, pak v souvislosti s tím, za 
co jsme kladrubským benediktinům 

obzvláště vděčni, totiž za založení 
města Přeštic. Bohužel neznáme 
pohnutky, dobu ani průběh tohoto 
obvykle dosti složitého procesu. 
Původní Přeštice si lze představovat 
zhruba tak, že stará osada, pocháze-
jící snad už z 11. století, se rozklá-
dala u řeky, nad ní se tyčilo návrší 
Pohořko původně s pohřebištěm, 
poté se Svatoborovým dvorcem 
a nakonec s benediktinským pro-
boštstvím a gotickým kostelem 
Panny Marie. Osada byla centrem 
přeštického panství a nacházel se 
zde trh. Benediktini se pravděpo-
dobně někdy ve 14. století rozhodli 
trhovou ves Přeštice přeměnit na 
město. V její těsné blízkosti vymě-
řili podle dobových zvyklostí velké 
obdélníkové náměstí, z jehož rohů 
vycházejí rovné a rovnoběžné uli-
ce (Červenkova a Veleslavínova, 
Komenského a Mlýnská, Rybova 
a Hlávkova) s pravidelnými bloky 
domů: jedním mezi dnešními uli-
cemi Komenského a Červenkovou 
západně od náměstí, druhým mezi 
ulicemi Mlýnskou a Jungmanno-
vou naproti a konečně dalšími dvě-
ma dnes již neexistujícími bloky 
domů na severní straně, ohraničené 
náměstím, ulicí Rybovou, třídou  
1. máje a zaniklou ulicí zhruba 
v místech dnešního chodníku od 
náměstí přes vnitroblok. Otázkou 
zůstává, zdali se město mělo dále 
rozrůstat, nebo i podle původního 
plánu mělo zůstat pouze u těchto 
několika domovních bloků, ke kte-
rému přiléhal shluk domů původní 
osady u řeky.

Někdy ve 14. století se tedy 
Přeštice stávají městem. Bohužel, 
k podrobnostem o jeho založení 
a vývoji a vůbec k prvnímu pano-
vání kladrubských benediktinů 
v Přešticích (1238-1420), nemá-
me skoro žádné písemné pra-
meny. Mnohé k poznání tohoto 
období dějin města budou moci 
říci archeologové.

O privilegiích a právním statutu 
města a o tom, kterak benediktini 
o Přeštice přišli a co bylo dál, si 
povíme v příštím čísle Přeštických 
novin.

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Benediktini 
zakládají město

Přeštické probošství

Starý přeštický kostel

Kladrubští benediktini 
a založení města Přeštic
Benediktini se ujímají 
panství

Přeštičtí probošti

Kostel na Vícově

Město Přeštice



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

V podstatě od roku 1994, 
ovšem s jednou tříletou pře-
stávkou, kdy jsem pracoval na 
ministerstvu dopravy. Podruhé 
jsem na Městský úřad Přeštice 
nastoupil v lednu 2004, poté 
co bylo zrušeno detašované 
pracoviště ministerstva v Plzni 
a já jsem odmítl přejít do Pra-
hy. Takže ve veřejné správě 
(což je širší pojem zahrnující 
státní správu a samosprávu) 
působím již 23. rokem. Od led-
na 2004 do konce června roku 
2008 jsem na Městském úřa-
du Přeštice vykonával funkci 
interního auditora a od 1. čer-
vence 2008 jsem se stal vedou-
cím živnostenského úřadu.
Mohl byste našim čte-

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

Kromě obecných úkolů 
každého vedoucího jako je 
přidělování práce, kontro-
la a hodnocení podřízených, 
podepisování prakticky všech 
výstupů z odboru, účast na 
poradách a vedení porad odbo-
ru, se podílím na registraci 
podnikatelů, zpracovávání 
avíz z jiných informačních 
systémů státní správy, vypra-
covávám zprávy o činnosti 
odboru a povinně zveřejňo-
vané informace o výsledcích 
kontrol, které vykonáváme. 
Kromě toho dělám naprostou 
většinu tzv. sankčních říze-
ní, prováděných naším odbo-
rem, kdy ve správním řízení 
buď ukládáme pokutu, nebo 
rušíme živnostenská oprávně-
ní. Také pokud má zájemce 
o podnikání záznam v rejst-
říku trestů, obracejí se na mě 
kolegyně, abych posoudil, zda 
existuje překážka provozování 
živnosti či nikoliv. Podnikatel 
totiž musí splňovat podmínku 
bezúhonnosti, což však nezna-
mená, že musí mít tzv. čistý 
trestní rejstřík. Zaznamená-
vám také údaje o insolven-
cích, kdy rovněž musím posu-

zovat, zda nedošlo k překážce 
provozování živnosti. Kromě 
toho domlouvám spolupráci 
s ostatními úřady státní správy 
např. s Inspektorátem práce 
nebo Celní správou, s nimiž 
občas máme společné kont-
roly. Pokud mi to čas dovolí, 
zúčastňuji se kontrol podni-
katelů v provozovnách nebo 
v jejich sídlech.
Kde sídlí odbor živno-

stenský úřad?

Dětské oddělení knihovny je 
naším nejbližším sousedem, 
takže u nás na chodbách to 
až tak moc úředně jako jin-
de nevypadá. To prostředí je 
takové lidštější, ovšem záslu-
hou knihovnic.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce?

Původně odbor začínal s pěti 
lidmi včetně vedoucího. Když 
jsem na něj nastupoval já, už 
měl pouze čtyři zaměstnance 
a na tom se nic nezměnilo. To 
znamená, že mám tři podříze-
né. Co je náplní práce celého 
odboru lze stručně říci několi-
ka slovy: evidence a kontrola 
živnostenských podnikatelů 
a evidence zemědělců. Pod 
tím si však nikdo nepředstaví, 
co všechno ta práce obnáší. 
Zatímco na některých odbo-
rech si vystačí se znalostí 
správního řádu a několika 
odborných předpisů, v našem 
případě je ten výčet výrazně 
vyšší. Například když jdete 
na kontrolu běžné provozovny 
s potravinami, musíte kromě 
živnostenského zákona, záko-
na o kontrole a správního řádu 
znát nebo mít alespoň povědo-
mí ještě o zákonu o ochraně 
spotřebitele, zákonu o spotřeb-
ních daních, zákonu o cenách 
a zákonu o povinném značení 
lihu. Podobné je to i s regis-
trací podnikatelů, kdy mnoh-
dy není úplně zřejmé, zda to 
v čem chce zájemce podnikat, 
ještě spadá do oblasti upravené 

živnostenským zákonem, nebo 
už je nutná registrace někde 
jinde, a to nemluvím o posu-
zování odborné způsobilosti.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Na té práci mě baví právě ta 
různorodost a šíře záběru, jak 
už jsem řekl před chvílí. Potom 
také práce se zákony, proto ta 
sankční správní řízení dělám 
já. Samozřejmě, že se nevy-
hnu ani rutině, ale tu se z větší 
části snažím přenechávat pod-
řízeným. Naštěstí se u nás moc 
nesetkáváme s problémovými 
lidmi jako třeba na sociálce, 
takže mě baví i práce s lidmi, 
to bych jinak to, co dělám, 
dělat nemohl. Při kontro-
lách zase máte možnost vidět 
i zákulisí různých provozů 
a mluvit se zajímavými lidmi, 
což vás vždy obohatí. Navíc na 
tomto odboru musí být člověk, 
použiji-li citát z filmu Adé-
la ještě nevečeřela: „Furt ve 
střehu!“ Živnostenský zákon 
je totiž neustále měněn a od 
nabytí jeho účinnosti 1. ledna 
1992 byl 140krát novelizován. 
To je v průměru skoro šestkrát 
za rok a už se připravují dal-
ší novely. To zároveň vidím 
jako stinnou stránku. My se 
s tím ještě nějak vypořádáme, 
ale podnikatelé a živnostníci 
nemají šanci všechny změny 
sledovat, byť ne každá změna 
se jich bezprostředně dotýká. 
Když k tomu připočtete ne-
ustálé změny daňových záko-
nů, tak stabilita podnikatelské-
ho prostředí je u nás tristní.
Je něco, co byste ještě 

chtěl ve své funkci změ-
nit?

Určité organizační změny, 
týkající se rozdělení práce 
nebo toho, abychom požado-
vali a zakládali co nejméně 
„papírů“ už jsem udělal, takže 
v následujících letech bych 
se chtěl zaměřit na postupnou 
obnovu nábytku, který je ve 
všech našich kancelářích přes 
dvacet let starý.
Jak vidíte vývoj Vaše-

ho oddělení za poslední 
léta?

Ministerstvo průmyslu, pod 
které metodicky spadáme, je 
progresivní, takže již mnoho 
let vedeme veškerou agendu 
on-line na serverech MPO. To 
umožnilo jako první oblasti 
veřejné správy zrušit pro pod-
nikatele místní příslušnost.

Podnikatelé si tak mohou 
vyřizovat své záležitosti na 
kterémkoli živnostenském 
úřadu v republice. To vidím 
jako velmi pozitivní i v tom, 
že se zavádí jakási konkuren-
ce mezi úřady. To neznamená 
se podbízet – zákony dodržo-
vat musíme – ale když bude-
te komisní a nepříjemný, tak 
se klient příště obrátí jinam 
a vy přijdete o práci a časem 
i o místo. Takže to je pro 
úředníky dostatečná motivace 
k tomu, aby se snažili. K urči-
tému úbytku podání vlivem 
legislativních změn sice dochá-
zí, ale v rámci kraje si stojíme 
velice dobře. Navíc kterýko-
liv dokument, který v tomto 
systému vytvoříte, si může 
kdykoliv libovolný živnosten-
ský úřad přečíst, takže i to je 
motivace, abyste svoji práci 
dělal co nejlépe a nebyl za blb-
ce. Na to navazuje digitalizace 
některých dokumentů. Aby 
podnikatelé nemuseli opako-
vaně předkládat např. doklady 
o vzdělání, když budou jinou 
živnost ohlašovat na jiném 
úřadu, musí se tyto dokumenty 
skenovat a vkládat do infor-
mačního systému. Tím jsem 
se dostal k další změně, a tou 
je propojení i s jinými infor-
mačními systémy. Samozřejmě 
to není tak, že bychom mohli 
nahlížet třeba do systémů vede-
ných finančními úřady nebo 
některými jinými státními insti-
tucemi, ostatně ani oni takovou 
možnost nemají. Dostáváme od 
nich pouze předem zákonem 
definované údaje. Vše je velice 
pečlivě ošetřeno, aby nemohlo 
docházet ke zneužití osobních 
údajů. Podnikatelé již nemusí 

všechny změny hlásit a my je 
zpracováváme sami na základě 
došlých avíz. 

Ostatně proto také právě 
v oblasti živnostenského pod-
nikání probíhá tzv. modelová-
ní agend, z něhož by měl vzejít 
nový systém příspěvků státu 
obcím na výkon státní správy. 
Náš odbor byl jediný obecní 
živnostenský úřad v Plzeň-
ském kraji, který se v loňském 
roce tohoto modelování aktiv-
ně účastnil. Já jsem v zásadě 
šetrný člověk, takže se snažím 
snižovat náklady i u svého 
odboru. Omezili jsme tisk 
podkladů, s nimiž pracujeme 
a také zbytečně nekopírujeme. 
Když jsem nastoupil na místo 
vedoucího, bylo zvykem kopí-
rovat předkládané smlouvy 
celé. Nám přitom mnohdy sta-
čily jen dvě maximálně tři stra-
ny. Někdy se tak dělo dokonce 
opakovaně. Nejen, že tak zby-
tečně rostly provozní náklady, 
ale ještě jsme si zbytečně zabí-
rali místo ve spisovně. Dnes 
si kopírujeme a tiskneme jen 
to, co skutečně potřebujeme. 
Možná se tady projevila i moje 
auditorská minulost.

Kde bydlíte, jaké máte 
koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Od narození bydlím v Přeš-
ticích. 

Při editaci videa trávím 
spoustu času, přesto mám 
doma hodiny nezpracovaných, 
zejména rodinných záznamů. 
Takže i nadále budu tomu-
to koníčku věnovat svůj čas. 
Zajímá mě i historie a není mi 
lhostejné, co předáme našim 
dětem. Proto jsem se stal jed-
ním z prvních členů Spolku pro 
záchranu historických památek 
Přešticka, přestože nepatřím 
k těm několika zakládajícím. 
Mimochodem tento spolek 
v prosinci letošního roku osla-
ví své 20. výročí trvání. Rád 
také chodím na houby, přitom 
si krásně vyčistím hlavu. Už od 
dětství také rád pozoruji ptáky, 
což se nelíbí mojí ženě, pokud 
tak činím při řízení auta.
Co se Vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí, kam 
rád chodíte?

Přeštice jsou sice po architek-
tonické stránce paskvil, přesto 
je mám rád. 

Pokračování na str. 12
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To, co je u nás běžné,
s tím se jinde
teprve začíná

Elektronizace státní
správy je v naší oblasti
asi nejdále

 inzerce

Od podzimu 2007 nás
najdete v 1. patře budovy
městské knihovny

Již od dob školní
docházky mě baví
filmování

Otázky pro Václava Süsse, vedoucího odboru živnostenského úřadu

 inzerce



Ta má doma kance. Lékárnice Jana Kokošková už ví, co s ním...
(red)

SLOVO DO PRANICE
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JAKO Z DIKOBRAZU

PŘIPRAVUJEME

Velký úspěch 
dolnolukavického občana

V rámci 24. ročníku veletrhu 
AMPER proběhla tradiční sou-
těž o nejpřínosnější exponát 
veletrhu – ZLATÝ AMPER 
2016. Slavnostní vyhláše-
ní výsledků se uskutečnilo  
15. března na Výstavišti Brno. 
V soutěži je exponátům, které 
jsou svými parametry srov-
natelné se světovou úrovní 
a reflektují současné trendy 
vývoje ve svém oboru, udíleno 
pět čestných uznání „ZLATÝ 
AMPER 2016“. Jedno z nich 
obdrželi od náměstka minis-
terstva průmyslu a obchodu 
za výrobek 3G/4G Solární 
IP kamera Anbash NC 336  
Ing. Václav Turek a Mgr. La-
dislav Kulatý za společnost 
ELETUR s.r.o. Dolní Luka-
vice.

Z dojmů Ing. Turka:
„Poskytovali jsme rozhovor 

pro Český rozhlas, zítra by-
chom měli poskytovat rozho-
vor i pro regionální televize, 
které mají nasmlouvané vysí-
lání z výstavy. Dále s námi 
povedou rozhovor Hospodář-
ské noviny. Zajímavé bylo stát 
vedle firem jako jsou Siemens, 
DENH+SOHNE, ZPUE S.A. 
– asi se nám to již nikdy nepo-
vede. Zajímavostí bylo, že oce-
nění mi předával můj bývalý 
děkan z FEL ZČU, na jehož 
přednášky jsem při studiu na 
ZČU docházel. Poznal mne.“

Za rodnou obec Vaškovi 
a jeho týmu k tomuto úspěchu 
blahopřejeme! 

Vítězslav Opálko
starosta obce

Díváte se na fotografii, která je reálná nebo je to 
podfuk? Lze takový snímek Přeštic s Radyní pořídit? 

Vaše názory posílejte na adresu: 
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice

V dalším čísle přineseme odpověď.

Otevřené školní „brány“ lákaly
Mezi velké akce přeštické 

školy Josefa Hlávky patří jar-
ní Den otevřených dveří. Jako 
předchozí roky i tentokráte se 
uskutečnil v polovině března 
a „dveře dokořán“ otevřely 
obě budovy přeštické školy. 
Podívat se přišli nejen rodiče 
současných žáků, ale do „staré 
školy“ i rodiče budoucích prv-
ňáků, aby si s dětmi prohlédli, 

kam od září začnou jejich rato-
lesti chodit.

Učitelky se žáky, zvláště na 
prvém stupni, připravily zají-
mavý program, kdy vše bylo 
připraveno tak, aby si rodi-
če mohli vyzkoušet, zda jsou 
šikovní jako jejich děti. V nové 
budově Na Jordáně to byly 
ukázky moderních výukových 
programů, otevřena byla také 

školní jídelna. Tato akce pat-
ří mezi tradiční, největší svou 
návštěvností, kdy dochází 
i bývalí žáci již hodně starších 
ročníků narozené, kteří mohou 
srovnávat, jaký obrovský krok 
školství udělalo a srovnávat 
vlastně nesrovnatelné.

K budově v Rebcově uli-
ci patřila ještě závěrečná 
poznámka ředitele Petra For-

nouze: „Kdo přišel, měl mož-
nost naposledy vidět školu v je-
jí původní, téměř nezměněné 
podobě. V létě o prázdninách 
dojde k rozsáhlé změně, cel-
kové přestavbě. Největší část 
prací musí být hotova během 
prázdninových měsíců, dodě-
lávky budou pokračovat ještě 
dva další měsíce.“                             

 (šat)

Součástí dne otevřených dveří bylo ukázkové cvičení při hudbě.

Při dni otevřených dveří se prezentoval také pěvecký soubor 
Skaláček pod vedením učitelky Nadi Květoňové.

Do práce se zapojili i rodiče, aby si vyzkoušeli, zda dovedou to 
co jejich děti.                                                                 Foto (šat)

Děkujeme našim občanům, že mají strach o naše prasátka 
a krmí je.                                                                               (red)

Foto Milan Janoch
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Představila se ZUŠka
V polovině března patřil 

velký sál KKC v „hotelu“ 
na náměstí vystoupením čle-
nek, tanečních oborů přeštic-
ké ZUŠky. Návštěvníkům se 
představily jak mažoretky, ať 
již s batony či pompony, tak 
i příslušnice tanečních obo-
rů. Od těch nejmenších, které 
dělaly na jevišti první krůčky 
a bylo to pro ně první vystou-
pení, až po zkušené „harcov-

nice“ mažoretkových soutěží. 
Celkem devatenáct jednotli-
vých vystoupení obsahoval 
více než hodinový program, 
při kterém diváci ´neskrbli-
li´ potleskem, byl připraven 
pod vedením Marie Sudkové 
a Lenky Kašparové. A zde jen 
malá douška nakonec – škoda, 
že si čas nenašlo více diváků 
a účastníci vystupovali pro 
zpola zaplněné hlediště.   (šat)

V rámci Světového dne Zdraví 7. dubna
Vás srdečně zveme na

SEZNÁMENÍ S RAW (ŽIVOU) STRAVOU
(jak ozdravit svůj jídelníček, jaké přínosy má pro nás živá 

strava, jak si vyrobit smoothie a další + ochutnávky)

„Přirozená cesta ke zdraví a k životu bez nemocí“
Vstup dobrovolný.

9. 4. 2016 od 16.00 hodin
 v čajovně „Sedmé Nebe“, Přeštice

(Hlávkova 22)
REZERVACE MÍST NUTNÁ na tel. č. 739 886 626!

Environmentální pořad 
pro žáky 1. stupně

Mezi žáky 3. až 5. ročníku 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
zavítali zástupci záchranné 
stanice pro volně žijící živo-
čichy občanského sdružení 
Penthea z Prahy-Modřan 
s pořadem „Smysly živo-
čichů“. Tento pořad pro 
žáky vybrala a uhradila ško-
la v rámci environmentální 
výchovy (tj. výchovy k odpo-
vědnému zacházení s život-
ním prostředím) za účelem 
zpestření výuky a názorného 
výkladu. Děti se dozvěděly 
spoustu zajímavostí z živo-
čišné říše, zhlédly několik 
videoukázek a v neposlední 
řadě mohly vidět i živé exem-
pláře jako pavouka sklípka-
na, užovku červenou či sovu 

pálenou. Děti se tak mohly 
seznámit s dalšími neuvěři-
telnými schopnostmi zvířat, 
např. mohly porovnat výkon-
nost zraku ptáků a následné 
reakce nás, lidí. V závěru si 
žáci mohli své znalosti ověřit 
ve vědomostní soutěži a za 
odměnu si odnést i upomín-
kové předměty. Všem se pro-
gram velice líbil a již nyní se 
mohou i žáci 1. a 2. ročníku 
těšit na přednášku sdružení 
Penthea. Proběhne v červnu, 
bude na téma „Mláďata“ a žá-
ci se v ní dozví zajímavosti 
o vývoji mláďat i o tom, co je 
důležité pro jejich přežití.

Mgr. Naďa Květoňová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Rozloučení s paní Zimou
Rok s rokem se sešel a máme 

tu dobu, kdy odzvonilo vánoč-
ním zvonečkům a paní Zima 
sem tam nadělila alespoň na 
pár dní svou bílou peřinu pro 
radost dětí, které si užily sáň-
kování, bobování a poznaly, 
jak umí mráz kouzlit. Ale je 
čas loučení, a jak jinak než 
masopustním rejem. Školka 
se stala pohádkovým králov-
stvím. Tak jako v pohádkách, 
tak i u nás jsme se těšily na 
slavnostní bál, kde se děti 
představily ve svých mas-
kách a zatančily na písně Inky 
Rybářové či Dády Patraso-
vé. Odměnou jim byly nejen 
soutěže v jejich třídách, ale 

i sladké koblížky z cukrárny 
U Baxů. Za zpěvu písně „Já 
jsem muzikant“ jsme uložily 
basu k odpočinku a nastalo 
tím období půstu a čekání 
na jaro, které nám začíná ťu-
kat do oken. A aby se k nám 
i přes veškeré výkyvy poča-
sí dostalo, přivoláváme ho 
nejen jarní výzdobou, písně-
mi a básněmi, ale i účastí na 
vynášení Morany, kterou již 
po několikáté pořádá škol-
ní družina ZŠ Na Jordáně ve 
spolupráci s vedením města. 
Přejeme Vám všem hezké 
svátky jara a se sluníčkem 
i spousty úsměvů.

MŠ Dukelská, Přeštice

Morana
Dne 21. března se děti ze 

školní družiny a mateřských 
škol sešly u kašny na přeštic-
kém náměstí, aby vyprovodily 
zimu z města. Po uvítací řeči se 
za doprovodu řehtaček, starosty 
města, ředitele školy, městských 
strážníků a hostů vydal průvod 
k řece, kde se děti s Moranou 
rozloučily básničkou. Starosta 
města a ředitel školy zapáli-
li dvě Morany a vhodili je do 
řeky. Jaro děti přivítaly rozfou-
káním vody v kašně a předáním 
věnečků hostům. Poděkování 
patří všem zúčastněným a spo-
luorganizátorům.

Pavlína Kmochová
Šárka Kokošková

Mgr. Jindřiška Kaslová
vychovatelky školní družiny

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Kreativní dílna
Dne 22. března 2016 se žáci 

školní družiny při ZŠ Jose-
fa Hlávky Přeštice zúčastnili 
kreativní výtvarné dílny 
v KKC Přeštice, kde vyráběli 
velikonoční dekorace.

Pod vedením L. Hausnerové 
a M. Bártové žáci strávili pří-
jemné odpoledne a domů si 
odnášeli krásné výrobky.

Vychovatelky a žáci ŠD
J. Hlávky Přeštice

Úspěšná zimní sezóna
lyžařského oddílu

Po oslavách 30 let fungování 
oddílu lyžování, které proběh-
ly na podzim loňského roku 
se od poloviny ledna roku 
2016 naplno rozjela činnost 
oddílu zaměřená především 
na výuku a zdokonalování 
lyžování a snowboardingu. 
Letošní sezóna však byla 
oproti předcházejícím v mno-
ha věcech jiná. Nejvýznam-
nější změnou bylo, že jsme 
výuku i výcvik organizovali 
ve dvou střediscích. V are-
álu Nad nádražím probíhala 
výuka od nejmladších lyžařů 
po středně pokročilé, pokro-
čilí jezdili na Belvederu na 
pomě. Bohužel sněhové pod-
mínky nám oproti předpokla-
dům zamezily přesunout vše-

chny účastníky na Belveder, 
neboť nebyla v provozu kotva 
a sjezdovka. Zima si s námi 
trošku zahrávala, ale přesto 
jsme absolvovali všech sedm 
nedělí včetně závěrečného 
maškarního reje na lyžích. 
Více než 120 účastníků kur-
zu si poslední neděli opravdu 
užilo. Tímto bych chtěl podě-
kovat rodičům dětí za podpo-
ru oddílu lyžování a řidičům 
ČSAD Plzeň, pobočka Přeš-
tice, za trpělivost a bravurní 
zvládnutí změn v dopravních 
podmínkách.

Užijte si léto a jistě se uvidí-
me v zimní sezóně 2017!

Skol!
Mgr. Petr Fornouz

předseda oddílu lyžování

Maškarní rej na lyžích není zábavou jen pro děti, ale dobře se 
baví i instruktoři.

  Foto (šat)

  Foto (red)

  Foto Ing. Jiří Běl



Ano, hlaso-
val bych pro 
omezení pro-
vozu a hlu-
ku v neděli 
a o svátcích 
také v Přešti-
cích.
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Začíná jaro a aktivita na zahrádkách stoupá, a tím pádem začínají vrčet všechny 
možné pily a brzy se přidají i sekačky. V některých  obcích vydali vyhlášku, která 
zakazuje nedělní provoz takových strojů. Hlasovali byste pro omezení provozu 
a hluku v neděli a o svátcích také v Přešticích? 

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

Myslím si, 
že dobu záka-
zů a tvrdých 
příkazů jsme 
si s vůdčí 
stranou do 

roku 1989 užili dost a dost. 
Nechápu, proč bych měl něko-
mu zakazovat sekání trávníku 
nebo přípravu dřeva na zimu. 
Se sousedy vycházím dobře, 
a pokud vím, že budu prová-
dět činnost, která by je mohla 
nějak rušit, seznámím je pře-
dem. Stejně to funguje obráce-
ně. Pokud se však nepříjemná 
a rušivá činnost opakuje se 
stálou pravidelností, je potře-
ba to řešit. Nehnal bych to 
do extrémů a nevydával další 
vyhlášku. Vše je o vzájemné 
ohleduplnosti a toleranci. Po 
čase bychom mohli dojít do 
extrému a zakázat vyhláškou 
dětský křik u bazénů, letní 
grilování atd. Už teď máme 
městských vyhlášek poměrně 
dost, ale i tak je jejich uplat-
ňování dost bezzubé. Viz můj 
zážitek z předminulého týdne. 
Předesílám, že nemám nic pro-
ti pejskařům, o spoustě z nich 
vím, že jsou pečliví, ale upo-
zornil jsem mladou, brýlatou 
slečnu u paneláku na Pohořku, 
zda by mohla uklidit tu „věc“, 
která vypadla z jejího psa na 
městský trávník u obřadní síně. 
Kolega z práce je mi svědkem, 
že mi nekompromisně sdělila, 
ať se nestarám a jedu už do 
pryč. V tuto chvíli není potře-
ba tuto vyhlášku řešit, neboť 
i nadále je spousta palčivějších 
problémů.

Velice zají-
mavá otázka. 
Téma by se 
mohlo stát 
námětem pro 
nově vzniklý 

návrhový a koordinační tým, 
který by se následně změnil 
na tým realizační a případně 
i kontrolní. Námětem pro dal-
ší návrhy a inspiraci různých 
zákazů a omezení by se jistě 
staly vládní návrhy či návr-
hy z ministerstev, které se 
v poslední době objevují čím 
dál více. Studium pohádky 
Pyšná princezna by bylo také 
velmi inspirativní. U obča-
nů by se jistě setkaly výstupy 
z koordinačního týmu s vel-
kým úspěchem. Vždyť vyhláš-
ka o omezení provozní doby na 
venkovních terasách u restau-
rací je přínosem pro zdraví 
občanů, kdy v parném létě, jako 
bylo to loňské, se musí přesu-
nout do uzavřených místností, 
aby nebyli nadmíru ozařováni 
kosmickým zářením. Pro tým 
bude důležitá i finanční otáz-
ka. Vytýčení hranic katastru, 
kde se musí dodržovat záka-
zy, kontrola dodržování, zří-
zení horké linky pro všímavé 
občany upozorňující na poru-
šení, případně zřízení hlídek, 
rozšíření přestupkové komise 
apod. Témat pro tým bude vel-
ké množství a jistě by to bylo 
i časově náročné. Jenom tako-
vá SWOT analýza! To je vytý-
čení cílů, silných a slabých… 

Dále je to podobné jako ve 
filmu Na samotě u lesa. Jsem 
zásadně proti. Stačí používat 
selský rozum a k tomu troš-
ku tolerance ke svému okolí 
a nemusíme vymýšlet neustálé 
zákazy kvůli několika stěžova-
telům.

Nehlasova-
la bych pro 
omezení. To 
si dovedu 
p ř e d s t a v i t 
v civilizo-

vaných zemích, jako je třeba 
SRN, Švýcarsko, Francie atd., 
kde má vůle občanů a dodržo-
vání zákonů a vyhlášek 
nějakou váhu. Ale ve městě, 
kde je možné stavět továrnu 
přes zákaz ve dnech pracov-
ního klidu, a dokonce i v noci 
(bez náležitého postihu), a kde 
denně hlomozí přes celé měs-
to nepřetržitý proud dopravy, 
bych takové omezení považo-
vala za diskriminační. Zatím. 
Možná se jednou naše děti 
dočkají, že se poměry v Přeš-
ticích změní. Doprava půjde 
jinudy, o víkendech „nirvána 
na zahrádce“, klid a ticho... 
Vím, že to v některých měs-
tech u nás jde už teď. Mají tam 
asi víc štěstí.

Byl bych 
pro nějakou 
veřejnou dis-
kuzi na toto 
téma, aby se 
ta problema-

tika prodiskutovala ze všech 
možných úhlů pohledu a kon-
čin našeho města. A pak by se 
zvážilo, jestli by to mohla řešit 
vyhláška města či nikoliv. 
Mně například nevadí sekání 
trávy. Já sekám trávu jednou 
za týden o víkendu a občas 
i v neděli, podle počasí a ča-
su, jak to vyjde. A udělat se 
to někdy musí! Vadí mi však, 
když někdo začne v neděli 
odpoledne řezat dříví moto-
rovou pilou a má v plánu to 
dělat několik hodin. Vadí mi, 
když už je osm hodin večer 
a pila ještě hučí. Určitě tako-
vý hluk je problém. A našel 
bych asi i jiné příklady. Mož-
ná by stačilo nějaké veřej-
ně známé nepsané pravidlo 
„o nedělním klidu“ a častější 
diskuze v novinách na toto 
téma. I když vím, že někteří 
lidé nejsou soudní. Ale v tuto 
chvíli netuším, jak moc je 
to velký problém v našem 
městě. Je asi potřeba i určitá 
míra tolerance k lidem, kteří 
řeší mimořádně svůj naléha-
vý problém. Takže, na řešení 
tohoto problému si nechávám 
zatím otevřené všechny mož-
nosti.

Na otázku 
neodpověděl.

Na otázku 
neodpověděl.

I když ctím 
a uznávám 
náboženský 
(i ekonomic-
ký) význam 
třetího Boží-

ho přikázání („Pomni, abys 
den sváteční světil.“), nemys-
lím si, že v současné době je 
nutné vydávat výše uvedenou 
zákazovou vyhlášku. Jednak 
současné pracovní režimy 
u některých profesí způsobu-
jí, že někdy část běžných pra-
covních aktivit prostě zbyde 
i na neděli, resp. její část (tím 
nemyslím workholiky, kteří 
i bez nutnosti či ze zištných 
nebo jiných umanutých důvo-
dů věnují prakticky veškerý 
čas – a tedy i nedělní – prá-
ci). Jednak pokud bude větši-
na občanů ctít a respektovat 
výše uvedené třetí přikázání 
nebo neděli jako čas převáž-
ně odpočinkový a regenerač-
ní, pak není nutné vydávat 
vyhlášku, neboť rozhodující 
většina ctí tento úzus. Zákazo-
vá vyhláška má být vydávána 
jen v případech kategorických 
zákazů či v případech, kdy 
vzniká výrazná menšina, která 
přestává ctít a porušuje ostat-
ními uznané nepsané dohody. 
Čili: vydávat teď preventivně 
zákazové vyhlášky znamená 
podporovat byrokracii, které 
máme v tomto státě více než 
dost, nezvětšujme ji! Pokud by 
však byla zákazová vyhláška 
reakcí na projevy oné popsané 
nepřizpůsobivé menšiny (či 
většiny), pak má smysl.

Ne. Leda 
by mě oslo-
vilo význam-
né množství 
občanů s tím, 
že o tako-

vé omezení mají eminentní 
zájem. Pak bych se nad tako-
vou věcí alespoň zamyslel. 
Takto, na první dobrou, se mi 
to zdá jako dost podivná myš-
lenka, vedoucí ke stavům jako 
v Orwellových románech.

Ř e š e n í 
problemati- 
ky sekání 
a řezání bě-
hem víkendů 
a svátků bude 

vždy dvousečné. Budou ti, kte-
ří nemají jindy čas na tyto čin-

nosti, a ti, kteří chtějí mít klid. 
Nadměrný hluk však způso-
bují i motorkáři či čtyřkolká-
ři, zesílená reprodukce hudby 
atd. Další nešvar, sice nehluč-
ný, ale hodně nepříjemný pro 
sousedy, je pálení trávy, větví 
nebo křoví. Záleží na každém 
jednotlivci, jak ohleduplný 
chce být vůči svému oko-
lí, a to zejména při nedělích 
a svátcích. Mezi občany by 
měla existovat nepsaná doho-
da o dodržování klidu v nedě-
li. Osobně nejsem pro žádnou 
zakazující vyhlášku, zákazů 
máme z minulého volebního 
období dost.

I když jsem 
zatím neza-
z n a m e n a l 
stížnosti nebo 
připomínky 
občanů k této 

problematice (např. na webo-
vých stránkách města, na veřej-
ném zasedání zastupitelstva 
a ani na Veřejném fóru Zdra-
vého města), myslím, že by 
bylo vhodné užívání hlučných 
strojů a zařízení v nevhodnou 
dobu omezit, a to např. zcela 
vyloučit v ranních a večerních 
hodinách v pracovních dnech 
a v jeden den pracovního kli-
du pak po celý den nebo jen 
od oběda do večera (zřejmě ta 
neděle a svátek). Zároveň by 
bylo vhodné řešit tuto proble-
matiku v rámci novely již plat-
né vyhlášky č. 1/2011 o zabez-
pečení veřejného pořádku,  
tj. např. definovat dobu ruše-
ní nočního klidu a stanovit po 
tuto přiměřená omezení, a dále 
pak stanovit při zachování 
principu rozumnosti úpravy 
povinností k zabránění nepři-
měřeného obtěžování obča-
nů veřejnou produkcí hudby. 
Nesouhlasím tedy s paušál-
ním omezením provozu např. 
předzahrádek restaurací v mís-
tech, kde k obtěžování občanů 
nemůže docházet, tj. např. na 
fotbalovém hřišti nebo nově 
na KČT.

Osobně se 
n e p o v a ž u j i 
za žádné-
ho velkého 
z a h r á d k á ř e 
ani kutila, 

pár desítek čtverečních metrů 
trávníku sekám zhruba 4x roč-
ně. Během týdne mám času 
málo a využívám proto téměř 
výhradně víkend. Někdy je to 
sobota, jindy neděle. Jsem si 
jistý, že většina pracujících 
tyto činnosti také směřuje na 
víkend. Kromě toho, že akti-
vity zmíněné v otázce jsou 
nezbytnou součástí údržby 
zahrady, jedná se dle mého 
též i o určitý způsob relaxa-
ce. Vím, že se určitě najdou 
výjimky a mnozí by raději 
dělali něco jiného nebo nej-
raději vůbec nic. Pokud má 
však ,,zahradník“ tolerant-
ní sousedy a nehlomozí ve 
chvíli, kdy za plotem spí dítě 
v kočárku nebo visí prádlo, na 
které se práší, nemyslím si, že 

by mohlo docházet k narušení 
sousedských vztahů. Mít mož-
nost sekat jen někdy mně při-
jde zbytečně svazující a prá-
vě víkend je tou menší částí 
týdne, kdy si můžeme sami 
určovat svůj program. Dosud 
jsem nezaznamenal v našem 
městě či jeho místních čás-
tech žádosti o tuto regulaci. 
Vždyť mnohdy právě práce na 
zahradě mohou být příležitos-
tí k setkání a rozhovorům 
se sousedy. Já osobně mám 
takové chvíle rád. Návrh na 
omezení provozu z výše uve-
dených důvodů nepodpořím.

Soudný člo-
věk respektu-
je právo dru-
hých na klid 
i bez potřeb-
né vyhlášky. 

Ve svém okolí neregistruji 
dramatické narušování neděl-
ního a večerního klidu. Jsou 
zde obyvatelé Přeštic, kteří 
zkrátka nemají možnost kvů-
li pracovní vytíženosti pose-
kat zahradu jindy než o víken-
du. Pokud to není pravidelně 
v neděli či záměrné provo-
kování souseda, nevidím zde 
důvod k zavedení vyhlášky. 
Jistě se ale najdou i tací, kteří 
jsou lhostejní ke svému okolí. 
Za zmínku stojí rostoucí počet 
nečekaných soukromých 
ohňostrojů, které značně na-
rušují noční klid.

Během tý-
dne se lidé 
vracejí z prá-
ce domů poz-
ději, než tomu 
bývalo kdysi 

a je samozřejmostí, že se vět-
ší pracovní činnosti nechávají 
na dny volna. Osobně s tím-
to nemám problém. Vše je 
o toleranci, sousedských vzta-
zích a o domluvě. Jisté ome-
zení bych uvítala minimálně 
na nedělní odpoledne.

Nemys l ím 
si, že se dá  
jednoznačně 
o d p o v ě d ě t . 
D o m n í v á m 
se, že se 

především jedná o soused-
ské vztahy, popřípadě vzta-
hy v jednotlivých městských 
částech. Hluk vydává stroj 
– sekačka apod. – relativně 
krátkou dobu, ale i celý den 
nahlas hrající rádio může být 
nepříjemné a omezuje. Zkus-
te například tomu, kdo má 
rád dechovou hudbu, pouštět 
střední proud. Pes zavřený do 
ohrady, dokáže také několik 
hodin vydávat nepříjemný ště-
kot. Co je horší? Domnívám 
se, že hluk sám o sobě dokáže 
být nepříjemný. Pokud bych 
se měl rozhodnout, tak tedy 
úplný zákaz. Jak ale budeme 
řešit výjimky = jarmarky, 

poutě, hluk hrajících si dětí 
v okolí KČT či dětských hřišť 
nebo občasné zaštěkání psa 
a kdo by kontroloval a sank-
cionoval?

Zastupitelů se můžete 
ptát i Vy.  

Neváhejte a posílejte otázky.
Dotazy zasílejte na adresu: 
miskova@prestice-mesto.cz 

nebo poštou na 
KKC Přeštice

Masarykovo nám. 311
334 01 Přeštice
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Samozřejmě se rád
kochám pohledem
na kostel

Otázky pro Václava Süsse Žáci přeštické školy uspěli 
v pěvecké soutěži

Soutěžící z 1. stupně Helena Bečvářová, Pavel Vacek a Stela 
Peklová s paní učitelkou N. Květoňovou.

 inzerce

Dokončení ze str. 8
Je zde pár zajímavých staveb. 

Ten je krásný v kteroukoliv 
roční dobu – ráno, v poled-
ne, večer i v noci. Neprávem 
opomíjeny pak zůstávají naše 
průmyslové památky cihelna, 
sladovna a budova bývalé-
ho Hospodářského družstva. 
Nakonec i vlakové nádraží 
má něco do sebe. Mojí srdeční 
záležitostí je však Vícov. Tam 
mám přírodu i historii pěkně 
pohromadě. Dnes to tam na 

vás dýchá mírem a pohodou, 
ale to je pouze dobou. Když 
si uvědomíte, jakého utrpení 
musel být kostelík mnohokrát 
svědkem, ale zároveň jaké 
touze po životě a lepším živo-
tě, vedoucím k jeho vzkříšení 
z trosek, tak mě to naplňuje 
nadějí i do budoucna.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

To se nedá říci, ale utkvě-
lo mi v paměti, co měl kdysi 
prohlásit Albert Einstein: „Je 
mnohem snazší rozbít atom 
než pomluvu.“

Text a foto 
Milan Janoch

Stříbro v celostátním kole
Karlovarského skřivánka

Loňský úspěch Elišky Lexo-
vé (3. místo v kraji s postupem, 
čestné uznání za výkon v celo-
státním kole) nás ve škole veli-
ce potěšil. Obhájit umístění 
v dalším ročníku není jedno-
duché. Eliška to nejen doká-
zala – podařilo se jí dosáhnout 
příček nejvyšších. Děkuji za 
přípravu na soutěž Mgr. Nadě 
Květoňové, Vaškovi Květoňo-

vi za klavírní doprovod. Děkuji 
rodičům Lexovým za podporu.

Děkujeme za skvělou repre-
zentaci naší školy.

Eliška slaví úspěchy i jinde. 
Ve škole má výborný pro-
spěch, je na ni spolehnutí. 
Zvítězila ve výtvarné soutěži 
o logo obce Dolní Lukavice, 
kterou obec pořádala.

Mgr. Ivana Kvíderová
ředitelka ZŠ a MŠ 

Dolní Lukavice

Eliška ve škole.

Každým rokem se žáci naší 
školy účastní celostátní pěvec-
ké soutěže Karlovarský skřivá-
nek v kategorii žáků nestudují-
cích sólový zpěv. V letošním 
roce se školního kola zúčast-
nilo 58 zpěváků a zpěvaček 
vybraných ze všech tříd 1. stup-
ně a jen 3 žáci mohli postoupit 
do krajského kola a soutěžit 
ve zpěvu ve své kategorii A1. 
Ve středu 17. února 2016 naši 
školu reprezentovali v kraj-
ském kole v Plzni tito žáci 
a takto uspěli:
Pavel Vacek (4. D) – 7. místo
Stela Peklová (4. D)
– 13. místo
Helena Bečvářová (5. A)
– 15. místo

Na klavír je doprovázel Vác-
lav Květoň z 9. B a pan učitel 
Dušan Rada.

Z 2. stupně naší školy si nej-
prve 22 žáků zazpívalo také ve 
školním kole a 2 žáci postoupili 
do krajského kola, kategorie B.

Václav Květoň (9. B) –  
1. místo a Jakub Písař (8. E) 
–  2. místo.

Oba postoupili do celostátní-
ho kola, kterého se zúčastnili 
23. března 2016 v Karlových 
Varech. Na klavír je dopro-
vázeli Alena Trachtová z 8. D 
a pan učitel Dušan Rada.

Všem zpěvákům blahopře-
jeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci nejen přeštické 
školy!

Mgr. Naďa Květoňová
(1. stupeň ZŠ)

Mgr. Vladislava Straková
(2. stupeň ZŠ)



Farní charita Přeštice pořá-
dala 18. března 2016 před-
nášku s promítáním zeměmi 
Latinské Ameriky, Bolívií 
a Peru. Přednášející Pablo 
Chacón Gil je rodilý Španěl, 
který přišel do České repub-
liky učit španělský jazyk 
a v Diecézní charitě Plzeň 
vede také Středisko roz-
vojové spolupráce. Náplní 
střediska je podpora pro-
jektů, které zlepšují životní 
podmínky osob postižených 
různými živelnými katastro-
fami a chudobou, budování 
infrastruktury pro zlepšení 
životních podmínek potřeb-
ných osob a podpora vzdělání 
jako nedílnou součást projek-
tu Adopce na dálku v Bolívii, 
Peru, Praguayi a Ekvádoru.

Pablo Chacón nás pouta-
vým způsobem a svojí bez-
prostředností provedl sním-
ky, které pořídil v oblasti 
pralesů poblíž města Trini-
dad v samotném Trinidadu 
a v Bolívii, kde je největší 
počet dětí adoptivních rodičů. 
Po velkých záplavách v roce 
2008 v Trinidadu, kdy stovky 
rodin přišly o všechno, byla 
zde jako jeden ze základních 
projektů zbudovaná škola.

Středisko má další projekty 
v oblasti peruánských prale-
sů Igitos, kde působil známý 
jezuitský misionář Samuel 
Fritz. Narodil se 9. 4. 1654 
v Trutnově a ve 30 letech 
natrvalo odešel do misij-

ní služby v Amazonii mezi 
domorodé indiány. Jezuitský 
misionář cestoval „z Čech až 
na konec světa“, několik let 
šířil víru i vzdělání a ve ves-
nicích, které tehdy založil, se 
o něm dodnes zpívají oslavné 
písně. Na důkaz úcty k velké-
mu krajanovi jsou umístěny 
stejné pamětní desky záro-
veň v Andách i na trutnov-
ském náměstí. A také o tom 
je dokument České stopy na 
březích Amazonky.

Z promítnutých materiálů 
také z této peruánské oblasti 
poznáváme život domoro-
dých lidí, kteří žijí ve vel-
ké nouzi, jejich obydlí jsou 
často jen chatrče zhotovené 
z různého odpadu, nemají 
například to základní, pitnou 
vodu, ale jen splaškovou, na 
jejich tvářích, zejména dětí, 
však vidíme radost a spoko-
jenost.

Pablo Chacón se setkal 
v těchto zemích s konkrétní-
mi dětmi z projektu Adopce 
na dálku, které v dopisech 
vyjadřují velký vděk těm, 
kteří jim pomáhají.

Marie Sedláčková
Farní charita Přeštice

PŘEŠTICKÉ NOVINY | DUBEN  | 13

Spisovatel Vlastimil Vondruška na besedě v městské knihovně.                    Foto Ing. Jiří Běl

Foto Stanislav Morávek

Putování po Jižní Americe

Církevní restituce v Přešticích
Církevní restituce souvisí 

s majetkem, který církev po 
staletí nahromadila, aby mohla 
plnit všechny své úkoly. Počí-
naje starostí o chudé a nemoc-
né, konče třeba vysokými ško-
lami. Po roce 1948 komunisté 
většinu majetku církve zabavi-
li. Stát církev nezrušil, ale měl 
nad ní dozor a vyplácel mzdu 
kněžím. Na opravy kostelů se 
konaly sbírky mezi věřícími, 
církevní školy byly zrušeny, 
stejně tak charitní činnost.

Od roku 1989 se život cír- 
kve obnovil, ale nebylo zásad-
ně vyřešeno financování. 
V privátním sektoru je schvá-
leno navrácení původního 
majetku jeho vlastníkům, pra-
vidla k navrácení církevního 
majetku se ale nepodařilo sta-
novit. Proto parlament schválil 
tzv. blokační paragrafy, které 
zakázaly převádět bývalý cír-
kevní majetek na jiné subjek-
ty, dokud nebude rozhodnuto 
o církevních restitucích. To se 
stalo v roce 2012. Zákonodár-
ci stanovili, že církvím bude 
navrácena část původního 
majetku, který je ve vlastnic-

tví státu. Na část původního 
církevního majetku, která se 
dostala do vlastnictví jiných 
osob než státu díky porušení 
např. blokačních paragrafů, 
může církev podat tzv. žalobu 
o určení vlastnictví.

V katastrálním území Přeštice 
vlastnila původně římskokato-
lická církev zhruba 33 hekta-
rů zemědělské a lesní půdy. 
Farnosti v Přešticích zůstal ve 
vlastnictví kostel s přilehlými 
pozemky a hřbitov. V restitu-
cích jí bylo vráceno 4,6 hekta-
ru. V rámci kontroly historic-
kého církevního majetku bylo 
zjištěno, že 10,7 ha z původ-
ního historického majetku far-
nosti je nyní napsáno na listu 
vlastnictví města. Odpověď 
na otázku, proč tomu tak je, 
je velmi komplikovaná a je 
mimo možnosti této základní 
analýzy. Faktický dopad držby 
historického majetku církve 
městem je však jednoznačný: 
o tuto držbu, pokud by věc 
nebyla řešena soudní cestou, 
se krátí rozsah majetku, který 
byl či je církvi ze strany státu 
postupně předáván.

I proto nastala pro církev 
nechtěná situace a z časových 
důvodů jsme museli v polo-
vině prosince loňského roku 
podat žalobu. Jde o nouzové 
řešení a soudu jsme sdělili, že 
povedeme mimosoudní dia-
log s městem, abychom věc 
vyřešili. Mezi radnicí a farou 
panují tradičně dobré vzta-
hy. Chceme jen, aby resti-
tuční pozemkový spor byl 
věcně a spravedlivě vyřešen 
a naše vztahy nepoškodil. Za 
restituční oddělní plzeňské-
ho biskupského úřadu bych 
se tak ráda omluvila všem 
občanům města Přeštice, kteří 
se cítili být zaskočeni zprá-
vou o podané žalobě a ujis-
tit vás, že za církev budeme 
vést korektní a věcný dialog, 
jehož cílem rozhodně nebude 
připravit město neoprávněně 
o nabyté pozemkové parcely. 
Věřím tak, že se podaří celou 
záležitost rozumným způso-
bem vyřešit.

Ing. Iva Fictumová
restituční referát

Biskupství plzeňského
(redakčně zkráceno)

Dostaveníčko s dechovkou
Již jednou jsem se na strán-

kách Přeštických novin 
zamýšlel nad malou účastí 
na koncertu v rámci pořadu 
Dostaveníčko s dechovkou, 
tenkrát se jednalo o Netoličku 
z jižních Čech.

V pátek 18. března jsem na-
vštívil vystoupení další jiho-
české kapely Božejáci a ná-
vštěvnost byla bohužel stejná, 
ne-li ještě horší. To je zklamá-
ním nejen pro pořadatele, ale 
i pro samotnou kapelu, lépe se 
jistě hraje před alespoň z vel-
ké části vyprodaným sálem. 
Malou příčinou tentokrát mohl 
být podobný pořad Večer plný 
písniček ve vedlejších Pří-
chovicích, kde shodně s tímto 
koncertem vystupovala mys-

livecká kapela Atlas a harmo-
nikové duo manželů Pospíši-
lových. Možná by stálo za to 
lépe spolupracovat a termíny 
shodných akcí domlouvat, ale 
je otázka, jestli by to dopadlo 
lépe. Svůj podíl na tom má 
částečně i TV Šlágr, kdy si 
raději sedneme v klidu doma 
u televize, nic nás to nestojí 
a zájem o koncertní vystou-
pení tak pomalu upadá.

I přesto se tak malé publikum 
snažilo Božejáky v Přešticích 
co nejvíce podpořit a každou 
skladbu odměnilo potleskem. 
Hrály se známé i méně známé 
české a moravské písničky, 
k tomu pár tanečních melodií, 
bez kterých se v dnešní době 
žádná dechovka na plesech 

a zábavách neobejde. Po závě-
rečné směsi této hasičské kapely 
Pro hasiče si posluchači vytles-
kali přídavek, při němž vši- 
chni muzikanti, kromě bubení-
ka a tubisty, sestoupili pod pódi-
um, kde udělali za tímto dalším 
pěkným koncertem definitivní 
tečku. Snad bude příště účast 
větší, všichni jste na Dostave-
níčko srdečně zváni.

Co se týče občerstvení 
v KKC a na přeštickém náměs-
tí vůbec, doufám, a se mnou 
jistě i většina veřejnosti, že 
do konce roku bude po třech 
letech zprovozněna restaurace, 
jak slibují zastupitelé. Zatím to 
moc nevypadá, ale silvestrov-
ské oslavy jsou ještě daleko.

Radek Pěchouček

Děti z MŠ Dukelská na besedě se spisovatelkou Jitkou Vítovou.
Text a foto Mgr. Jindřiška Červená, MK Přeštice

Veselé zoubky v naší škole
Prvňáčci naší školy se  

2. března 2016 opět zúčastnili 
úspěšného projektu „VESELÉ 
ZOUBKY“, který již několik 
let organizuje dm drogerie.

Všechny děti nejprve zhléd-
ly krátkou pohádku „Jak se 
dostat Hurvínkovi na zou-
bek“ a pak si společně s paní 

učitelkou povídaly o tom, jak 
mají o své zoubky pečovat. 
Dozvěděly se o nutnosti pra-
videlné péče o chrup, o zása-
dách prevence vzniku zubní-
ho kazu a ukázaly si pomůcky 
potřebné k ústní hygieně. Na 
závěr si vyplnily úkoly v pra-
covních listech. Všechny se 

do práce s nadšením zapo-
jily a všechny úkoly zodpo-
vědně plnili. Odměnou za 
vynaloženou snahu a aktivitu 
při projektu jim byly pěkné 
dárečky, které věnovala dm 
drogerie.

Mgr. Lenka Vodičková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Pro zářivé úsměvy dostaly děti dárečky motivující k ústní hygieně.

V úterý 19. dub- 
na Vás srdeč-
ně zveme na 
Den otevřených 
dveří v Hospici 
svatého Laza-
ra, který slaví 
již osmnácté 

narozeniny. Provedeme Vás 
po hospici, zodpovíme Vaše 
otázky týkající se zdravot-
ní, sociální i spirituální péče 
o naše pacienty a jejich rodiny. 
Ukážeme Vám Kapli sv. Laza-
ra, podívat se budete moci na 

krátké filmy na téma hospico-
vé péče, fotografie z hospiců 
v zahraničí i na dokumentární 
film, který o našem hospici 
natočila režisérka Ljuba Vác-
lavová. V přízemí hospice Vás 
bude čekat trocha hudby i malé 
občerstvení. Těšíme se na Vás 
mezi 10.00 a 17.00 hodinou, 
Sladkovského ulice 66a (vchod 
z vnitrobloku), Plzeň-Slovany; 
www.hsl.cz. Hospic svatého 
Lazara v Plzni je specializo-
vané zdravotnické zařízení  
s 28 lůžky. Pobyt v hospici 

je určen pro umírající nemoc-
né, u kterých byly vyčerpány 
všechny ostatní možnosti léč-
by. Nejčastěji se jedná o onko-
logicky nemocné, u nichž byla 
ukončena léčba a nastává léč-
ba paliativní (léčba příznaků 
doprovázejících pokračují-
cí nemoc). Hospic nemoc-
nému garantuje, že nebude 
trpět nesnesitelnou bolestí, 
v posledních chvílích nezů-
stane osamocen a za každých 
okolností zůstane zachována 
jeho lidská důstojnost.

Den otevřených dveří v Hospici 
svatého Lazara v Plzni
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Basketbalová sezóna 
starších minižáků

V sezóně 2015/2016 se naši 
žáci zúčastnili oblastního pře-
boru Plzeňského kraje, kde 
se utkali s týmy BK Klatovy, 
BK Lokomotiva Plzeň, TJ 
Thermia Karlovy Vary a BK 
Mariánské Lázně. Hrál se tzv. 
„polák“ tzn. s každým soupe-
řem v jeden den dva zápasy. 
Celkem nás tedy čekalo 16 
zápasů. Věděli jsme, že soupe-
ři nebudou lehcí, ale šli jsme 
do toho s cílem, aby si pokud 
možno zahrály všechny děti, 
které byly v den zápasů k dis-
pozici. Také jsme věděli, že 
s týmy Klatov a Plzně budeme 
hrát jen druhé housle, protože 
náš tým se skládá z hochů roč-
ník 2003-2006, kdežto týmy 
Klatov a Plzně jsou ročník 
2003. Ale v utkáních s týmy 

Karlových Varů a Marián-
ských Lázní jsme mysleli na 
vítězství, což se nám, bohužel, 
povedlo jen s týmem Marián-
ských Lázní. A tak je na konci 
sezóny bilance zápasů 4 výhry 
a 12 proher. Oproti loňské 
sezóně je vidět mírné zlepšení, 
ale stále je mnoho práce před 
námi. Našim hlavním cílem 
je, aby děti měly radost ze 
hry a získaly další zkušenosti 
v utkáních s jinými týmy a tzv. 
„se otrkaly“. Jinak stále přijí-
máme nové hochy, které by 
bavila hra pod bezednými koši. 
Tréninky probíhají v úterý a ve 
čtvrtek od 17.30 hod. v hale TJ 
za městským úřadem.
Trenéři:  Brada, Šmíd, Dobez.

Václav Šmíd
trenér 

Tabulka
1.   BK Klatovy                            16  16  0   1824:318     32 
2.   BK Lokomotiva Plzeň          16  11  5   1357:499     27 
3.   TJ Thermia Karlovy Vary  16   8   8    821:1060    24 
4.   BK Přeštice                            16   4  12   299:1580    20 
5.   BK Mariánské Lázně           16   1  15   351:1195    15 

Velké finále a medaile na krku
Fotbalová starší přípravka 

TJ Přeštice se koncem úno-
ra zúčastnila velkého finále 
Zimní halové ligy mládeže ve 
Štěnovicích, kam se nomino-
vala na základě výsledků dvou 
předchozích turnajů (viz Přeš-
tické noviny 3/2016). Velké 
finále bylo obsazeno 8 nejlep-
šími družstvy, a to Stráží, Zru-
čí, Stříbrem, Sencem Plzeň, 
Smíchovem A Plzeň, Košut-
kou A Plzeň a TJ Přeštice. 
Náš tým byl losem zařazen do 
druhé skupiny s Košutkou A, 
Smíchovem A a Zručí. K prv-
nímu utkání s Košutkou A 
chlapci nastupovali s lehkou 
nervozitou, patřící k finálo-
vým bojům, která se ovšem na 
jejich hře neprojevila a utkání 
vyhráli skórem 2:0. V dru-
hém utkání se Zručí si chlap-
ci vybrali všechnu střeleckou 
smůlu, tolik neproměněných 
šancí ovlivnilo výsledek 
zápasu 0:1, který ale probíhal 
s výraznou herní převahou 
našeho týmu. Soupeřova brána 
zůstala pro naše střelce až do 
konce utkání zakletá. Pokud 
by se hrálo na břevna a tyče, 
byli by útočníci Adam Čon-
ka, Jéňa Kříž, Honzík Frančík 
a Honzík Chadt králi střelců 
skórem 15:0. Bohužel se ale 
potvrdilo pravidlo „NEDÁŠ, 
DOSTANEŠ“ a v posledních 

vteřinách a nevinné střele 
soupeře na naši bránu jsme 
inkasovali rozhodující bran-
ku. Poslední utkání ve skupině 
se Smíchovem A jsme potře-
bovali vyhrát. To se nám za 
velké podpory publika podaři-
lo skórem 2:0 a umístili jsme 
se tak na 2. místě ve skupině. 
Poté už nezbývalo nic jiného, 
než počkat na soupeře, vítěze 
první skupiny, kterým se sta-
la Stráž. Na turnaj jsme přijeli 
s velkým nasazením a odhod-
láním poprat se o nejvyšší 
medailové umístění, což bylo 
na našich chlapcích při finá-
lových bojích znát. Vyhroce-
ný zápas se Stráží, která po 
celý turnaj předváděla velmi 
kvalitní výkon, sliboval zají-
mavé fotbalové okamžiky. To 
se velmi projevilo na atmo-
sféře celého utkání. Podpora 
fanoušků byla až neuvěřitelná. 
První půle utkání byla velmi 
vyrovnaná až do chvíle, kdy 
po faulu na našeho hráče byl 
odpískán nepřímý kop a míč 
po teči hlavou Adama Čonky 
skončil v bráně soupeře. Roz-
hodčí ale bohužel gól neuznal. 
Nervozita na hřišti i v publiku 
zhoustla. Ke zlepšení nepři-
spělo ani druhé sporné roz-
hodnutí, kdy nám nebyl uznán 
druhý, podle nás regulérní gól 
Jéni Kříže, který padl po faulu 

na našeho hráče. Zbytek utká-
ní se dohrával pod velkým 
tlakem a s velkými emocemi 
hráčů i publika. V poslední 
minutě utkání soupeř vstřelil 
rozhodující gól a ukončil toto 
náročné utkání skórem 0:1. 
Po tomto utkání padla nálada 
v našem týmu na bod mrazu. 
Nicméně toto všechno patří ke 
krásám fotbalu a chlapci už po 
15 min. nastupovali k posled-
nímu utkání o bronz se vztyče-
nými hlavami proti týmu Stří-
bra. Utkání s převahou vyhráli 
1:0. Na závěrečném vyhlášení 
výsledků si kluci hrdě došli za 
bouřlivé podpory publika pro 
bronzové medaile a pohár za  

3. místo v celkovém pořadí. 
Také jsme obdrželi individu-
ální ocenění, a to pro Adama 
Čonku za nejlepšího hráče 
turnaje.

Závěrem chci poděkovat 
všem zúčastněným hráčům, 
rodičům, trenérům Karlu Fran-
číkovi, Pavlu Papovi a vedou-
cí Zdeňce Frančíkové. Děkuji 
také Andree Kulové, která 
s kluky vede kondiční trénin-
ky. A nyní už mi nezbývá nic 
jiného než popřát klukům hod-
ně vítězných utkání v nastáva-
jící jarní sezóně, která začne 
již 31. března.

Miroslav Kříž
hlavní trenér

Vítězství mladších žáků 
na turnaji v Mostě

V neděli 13. března se 
zúčastnili mladší žáci TJ Přeš-
tice turnaje v národní házené v 
překrásné sportovní hale Baní-
ku Most. Turnaje se zúčastnili 
starší žačky domácích, mlad-
ší žáci pořádajícího oddílu a 
družstvo přípravky Baník Lou-
ka. Hrálo se systémem každý 
s každým 2x20 min. Přeštice 
nenašly přemožitele a suve-
rénně ovládly tento turnaj.

Výsledky Přeštic:
– Most B starší žačky 20:12 
(12:4), – Most A mladší žáci 
16:11 (8:5), – Louka 26:4 
(12:1)

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice 6 b., 2. Most B 
4 b., Most A 2 b., 3. Baník 
Louka 0 b.

Sestava Přeštic:
Kulla M., Bartoň V. – Schrei-

ber D. (1), Košař M. (1), 
Buberle D., Kubeš J., Hranáč 
J. (1), Štengl Jiří (23), Brada J. 
(19), Stehlík R. (10), Wiesner 
J. (7).

Trenéři: m. n. h. Zadražil S., 
Albl F.

Hodnocení turnaje trené-
rem m. n. h. Stanislavem 
Zadražilem: „Turnaj neměl 
takové obsazení jako v pro-
sinci v Málkově, ale splnil 
naše záměry, kdy se do zápasů 
dostali všichni hráči, kteří na 
závěr zimní přípravy předvedli 
pěkné výkony. Nejlepší utká-
ní jsme ale předvedli na úvod 
turnaje proti starším žačkám 
domácích.“

Stojící zleva: trenérka Eva Krouparová, Denisa Kučerová, 
Veronika Routová, Kateřina Třísková, Michaela Živná, Adéla 
Novotná, Michaela Kokošková, trenérka Adéla Moravcová. 

Klečící zleva: Evelína Sedláčková, Nela Krsová, Nela Kokoš-
ková, Nicole Holcová, Karolína Sedláčková, Sára Šilingová.

Ležící zleva: Michaela Jelínková, Ella Romová.

Úspěch mladších žaček 
ve Finále zimního 
halového poháru 2016

V sobotu 12. března 2016 
absolvovaly mladší žačky 
TJ Přeštice v národní házené 
celostátní finálový zimní halo-
vý pohár, kam se kvalifikovala 
vítězná družstva z oblastních 
pohárů. Turnaj se hrál ve 
sportovní hale Česká Skalice 
u Náchoda. S děvčaty Přeš-
tic se střetly celky Chropyně 
(SM), Března (SČ), Lázně 
Bělohrad (VČ), Krčína (VČ 
– pořadatel), Vracova (JM), 
Litvínova (SČ). Hrálo se sy-
stémem každý s každým 2x10 
min. Přeštice našly přemožite-
le pouze v Chropyni a získaly 
stříbrné medaile.

Výsledky Přeštic:
– Vracov 6:2, – Krčín 10:6, 
– Březno 6:4, – Chropyně 1:9, 
– Litvínov 7:1, – Lázně Bělo-
hrad 3:1

Pořadí Finále ZHP:
1. Chropyně 11 b., 2. TJ 

Přeštice 10 b.,  3. Březno 
9 b., 4. Krčín 4 b., 5. Lázně 
Bělohrad 4 b., 6. Vracov 4 b.,  
7. Litvínov 0 b.

Sestava Přeštic:
Jelínková M. (nejlepší bran-

kářka), Romová E. – Třísková 
K., Novotná A., Šilingová S., 
Holcová N., Kokošková N. 
– Routová V. (21), Kokošková 
M. (4), Krsová N. (1), Sedláč-

ková E. (4), Sedláčková K. (1), 
Kučerová D. (2).

Trenérky: Krouparová Eva, 
Moravcová Adéla.

Hodnocení trenérky Evy 
Krouparové: „Stříbrná  medai-
le pro mě má cenu zlata. Když 
jsem se prakticky pár hodin před 
odjezdem dozvěděla, že Finále 
ZHP se nemůže kvůli nemoci 
zúčastnit naše nejlepší střel-
kyně Helena Voráčková a již 
dříve jsme věděli, že další útoč-
nice základní sestavy, Michaela 
Živná, je zraněná, byla ve mně 
opravdu malá dušička plná 
obav, jak v celorepublikové 
konkurenci uspějeme. Holky 
ale bojovaly doslova na hrani-
ci svých sil. Udělaly nám všem 
ohromnou radost. Je to úspěch 
celého kolektivu a pochva-
lu si za předvedené výkony 
zaslouží všechny hráčky, nic-
méně vyzdvihnout musím výkon 
brankářky Michaely Jelínkové, 
která byla po právu vyhodnoce-
na nejlepší brankářkou celého 
turnaje, a útočnice Veroniky 
Routové, která na sebe, při neú-
časti Heleny Voráčkové, vzala 
úlohu střelkyně a zhostila se jí 
na výbornou.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

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

Farní charita Přeštice
pořádá 

dne 9. dubna 2016 
od 14.00 hodin

ZŠ Josefa Hlávky 
Na Jordáně Přeštice

Setkání se seniory


