
Stošedesát tisíc tun materiálu 
za rok. Tolik stavebních hmot 
plánuje vyrobit společnost 
PORR v přeštické obalovně.

Pracovat se tam má zhruba 
180 dnů v roce, nikoliv však 
v zimě. To zřejmě znamená, 
že obalovna bude v provozu 
nepřetržitě od jara do podzi-
mu. Měla by fungovat pouze 
přes den s tím, že by každý den 
mělo přijet a odjet 40 náklad-
ních vozů. Obalovna by měla 

zabrat plochu o velikosti zhru-
ba jednoho a půl hektaru.

Investor uvádí, že obalovna 
bude stát ve větší vzdálenosti 
od obytné zástavby. S tím ale 
někteří obyvatelé nesouhlasí, 
obávají se především zápa-
chu, prašnosti a hluku. „My 
ten hnus máme mít přímo za 
barákem,“ píše v diskuzi na 
Facebooku Staša K., která také 
podala námitky na Krajský úřad 
Plzeňského kraje. Podle dalších 
odpůrců je silně podhodnocena 

doprava a obávají se výrazného 
znečištění ovzduší. K záměru se 
vyjádřilo i město Přeštice. Sta-
rosta Karel Naxera Přeštickým 
novinám řekl, že pro danou 
lokalitu je neúnosný. „Neúměr-
ně zatěžuje životní prostředí, 
dopravní situaci ve městě a zne-
hodnocuje kvalitu bydlení.“

Podobná obalovna stojí na 
katastru Dobřan a je vidět nale-
vo od dálničního přivaděče ve 
směru z Přeštic na Plzeň. 

Několik let 
publikujete 
na Faceboo- 
ku historic-
ké fotogra-
fie Přeštice. 
Odkud je 
máte?

Někdy v roce 1992 při-
šel kamarád mého otce, pan 
Květoň a přinesl cédéčko. 

Tak jsem si ho s dovole-
ním přepálil, a to je základ. 
Z toho pochází většina 
obrázků, které publikuju. 
Něco jsem nafotil i já, ale při 
různém stěhování se většina 
poztrácela. 
Také objíždíte burzy?
To ne. Pohlednice nesbírám. 

To spíš hledám další snímky 
po internetu. 
Jak vás napadlo foto-

grafie publikovat?

Protože Přeštice jako takové 
spousta lidí nezná. Je tu hodně 
přistěhovalců, kteří sem přišli 
bydlet nebo za prací a nevědí, 
jak Přeštice dřív vypadaly. Tak 
to chci zájemcům přiblížit.
Fotografoval jste, když 

bourali staré domy tam, 
kde je dnes vnitroblok?

To nemám, ale dobře si to 
pamatuju.

Vážení čtenáři,
jaro je již 

v plném 
p r o u d u 
a doufám, 
že vám kve- 
toucí pří-
roda, její 

vůně i bzukot všech opylo-
vačů dělá stejnou radost jako 
mně. Pokud vám dobrá nálada 
chybí, jděte ven na procházku 
nebo za sportem. Je již dáv-
no prokázáno, že nám všem 
pohyb na čerstvém vzduchu 
pomáhá.

Stejně jako odchází chladné 
dny, zdá se, že i čínská chřip-
ka v našem kraji ztrácí na síle. 
Pomáhají tomu venkovní tep-
loty, naše zodpovědné chování 
a zvyšující se kolektivní imuni-
ta. Jak jistě víte, tu vytváří lidé, 
kteří si díky prodělané infekci 
vytvořili protilátky nebo se 
nechali naočkovat. Vhledem 
k tomu, že nikomu nepřeji, aby 
se nakazil, vřele doporučuji 
rozhodnout se pro očkování. 
Je mi známo, že i očkování 
s sebou může nést jisté kom-
plikace. Ty jsou ale nesrovna-
telné se samotným onemoc-
něním. Mnozí z vás však nyní 
namítnete, že byste se i očko-
vat nechali, ale nemůžete. Buď 
zatím nesplňujete patřičnou 
věkovou kategorii, nebo nejsou 
vakcíny. A že vás to štve. Nedi-
vím se. Mě také. Zvláště to 
druhé. Celkové dodávky vak-
cín jsou dosud nedostatečné, 
přístup k očkování je kompli-
kovaný. A ještě se kvůli tomu 
musí většinou někam jet. To by 
se však mělo již v brzké době 
změnit. Vakcíny do republiky 
budou přicházet stále ve větším 
množství a díky tomu se začnou 
konečně ve větší míře objevo-
vat u našich praktických léka-
řů, kam se dostaneme nejsná-
ze. Mám v tuto chvíli čerstvé 
informace, které mne naplňují 
nadějí. Již nyní by měly v Přeš-
ticích dokonce být i vakcíny 
jednodávkové. Od 23. dubna se 
mohou nechat očkovat občané 
starší šedesáti let a každý další 
týden by se mohla věková hra-
nice snižovat o 5 let. Bude-li 
čím očkovat, měl by být cíl pro-
očkovanosti 65-70 % populace 
v našem kraji dosažen někdy 
po prázdninách.

V posledních týdnech se na 
mne obrátilo několik rodi-
čů s dotazem, co si myslím 
o povinném testování jejich 
dětí, které si ani po něm nesmě-
jí z pusinek sundat během celé-
ho vyučování respirátor. Rodi-
če mne žádali, abych s tím jako 
zástupce zřizovatele něco udě-
lal. Bohužel to nejde, přestože 
se všemi starostlivými rodiči 
soucítím.
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Jak je to jinde

Lidé proti

Firma PORR ohlásila 5. března tohoto roku záměr postavit v Přešticích Obalovnu asfaltových směsí, a to zřejmě kvůli výstavbě dál-
ničního přivaděče a někdy v budoucnu i obchvatu Přeštic. Řada obyvatel ale s výstavbou nesouhlasí. Námitky podala desítka občanů 
a vyjádřilo se i město Přeštice. Obalovna by měla stát na soukromých pozemcích STS napravo od silnice z Přeštic do Žerovic. Krajský 
úřad Plzeňského kraje námitkám vyhověl a rozhodl, že je nutné vypracovat studii o dopadu stavby na životní prostředí.

Celý předposlední dubnový týden pobíhali kolem Přeštic i v širokém okolí nenápadní muži a ženy a málokdo asi poznal, že běží pro 
Nadační fond Šance onkoláčkům. Běžci si zaběhli trať podle vlastního výběru a potom KKC odeslali svůj výsledek a finanční dar ve 
výši 150 korun. Mezi účastníky Běhu pro onkoláčky byli i Simona s Jiřím (na snímku), kteří si vybrali správné počasí a ideální trasu 
s výhledem na kostel Nanebevzetí Panny Marie. Charitativní běh ale podpořily i celé firmy, školy, rodiny s onkologickým pacientem 
a také lidé, které média označují jako VIP: Maxim Turbulenc a Kroky Michala Davida nebo třeba plzeňský country hudebník Míša 
Leicht, který odehrál pro nadaci online koncert. Veškerý výtěžek z běhu byl věnován Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům, který 
vznikl v roce 2014 právě v Přešticích. Předáno bylo 149 341 korun!                                                      Text (red), foto Milan Janoch
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Pátrání po pohřešova-
ném chlapci se šťastným 
koncem

Dne 2. 3. 2021 po 17. hod. 
bylo prováděno společně 
s hlídkou PČR pátrání po 
desetiletém chlapci, který se 
nevrátil včas domů. Provede-
na kontrola na území města 
Přeštice na místech, kde by se 
mohl chlapec pohybovat. Pát-
rání mělo šťastný konec, před 
19. hodinou byl chlapec nale-
zen v obci Řenče, kam šel sám 
na výlet.
Porušení zákona 

o ochraně veřejného 
zdraví a krizového záko-
na v Přešticích

Dne 4. 3. 2021 bylo stráž-
níky zjištěno v ul. Veleslaví-
nova v Přešticích opakované 
požívání alkoholických nápo-
jů na veřejném prostranství 
osmatřicetiletým mužem 
z Přeštic. Ve dnech 12. až 30.  
března 2021 byl opakovaně 
zjištěn asistentem prevence 
kriminality devětapadesá-
tiletý muž z Přeštic, který 
soustavně po celém území 
města odmítal nosit ochran-
né prostředky dýchacích cest, 
ač byl na porušování zákona 
o ochraně veřejného zdraví 
upozorňován. Tímto došlo 
k porušení krizového zákona 
a zákona o ochraně veřejného 
zdraví. Porušení opatření bylo 
oznámeno k projednání na 
příslušné správní orgány. Dne 
10. března 2021 byl zjištěn na 
Masarykově nám. nedovolený 
prodej potravin z mobilního 
zařízení, což bylo potvrzeno 
i Krajskou hygienickou stani-
cí, která již obdržela tři ano-
nymní oznámení a požádala 
strážníky o vyřešení přestup-
ku. Na místě vyřešeno v pří-
kazním řízení s povinností 
prodej ukončit.
Jízda dvou řidičů 

a řidičky motorových 
vozidel pod vlivem 
návykových látek v Přeš-
ticích

Dne 14. 3. 2021 ve 02.16 
hod. při hlídkové činnosti 
v Přešticích v ul. Husova bylo 
strážníky zastaveno vozidlo 
VW, jehož čtyřiatřicetiletý 
řidič, pocházející z Maďar-
ska, nadýchal 1,58 promile 
alkoholu v dechu. Dne 16. 
března 2021 v 15.58 hod. zjiš-
těno při preventivním měření 
rychlosti na Tř. 1. máje vozi-
dlo peugeot, jehož třiadva-
cetiletý řidič byl podezřelý 
z požívání omamných látek. 
Tento byl zastaven na čerpa-
cí stanici v ul. Dukelská a byl 
mu proveden test na přítom-
nost OPL ze slin s pozitiv-
ním výsledkem. Dne 19. 3. 
2021 ve 22.39 hod. zjištěno 
při hlídkové činnosti v ul. 
K Cihelně vozidlo škoda, 
jehož čtyřiadvacetiletá řidič-
ka byla podezřelá z požívání 
omamných látek. Tato byla 
zastavena taktéž na čerpací 
stanici v ul. Dukelská a byl jí 
proveden test na přítomnost 
OPL ze slin s pozitivním 
výsledkem. Na místo byla 
ve všech případech přivolána 
hlídka Policie ČR, které byli 
řidiči předáni k dalšímu opat-
ření pro podezření z trestné-
ho činu „Ohrožení pod vli-
vem návykové látky“.

Střípky měsíce 
března 2021

 5. 3. po 13.00 hod. oznámeno 
zaparkované vozidlo na parko-
višti v Městském parku, které 
má stažené okénko a nikdo ve 
vozidle není. Provedena lustra-
ce vlastníka, který byl o tomto 
vyrozuměn a zajistil vozidlo 
proti odcizení.
 9. 3. po 18.00 hod. výjezd 
do Městského parku na děti 
lezoucí po stromech, které by 
se mohly pádem zranit. Na 
stromech zjištěny tři děti, kte-
ré ze stromů slezly a bylo jim 
vysvětleno nebezpečí pádu 
a zranění.
 12. 3. před 9.00 hod. oznáme-
na krádež osobního automo-
bilu z parkoviště Městského 
parku neznámou ženou, která 
s ním odjela. Kontaktována 
oznamovatelka, která sdělila, 
že vozidlo bylo stříbrné barvy, 
typ ani RZ si nepamatuje. Jeli-
kož se jednalo o starší dámu, 
byl kontaktován její syn, jaké 
vozidlo vlastní jeho matka 
a zda je možné, že bylo odci-
zeno. Tento sdělil, že s jejím 
vozidlem odjel do zaměstnání 
on, tímto k žádné krádeži nedo-
šlo. O tomto byla žena infor-
mována. Po 10.00 hod. zjištěn 
asistentem prevence vysypaný 
odpadkový koš v areálu lodě-
nice na KČT, pomocí kamero-
vého systému zjištěno, že byl 
vysypán vlivem silného větru.
 13. 3. po 20.00 hod. byla 
hlídka požádána mužem 
z Chlumčan o pomoc při 
otevření vozidla mercedes, 
ve kterém si zabouchl klí-
če. Vozidlo je odstaveno na 
parkovišti u prodejny Billa. 
Na místě provedena kontrola 
vlastníka vozidla a následně 
přivolán pracovník, zabývající 
se touto činností. Po otevření 
muž odjel.
 14. 3. po 22.00 hod. ozná-
meno rušení nočního klidu 
v bytovce v ul. Slovenská, kde 
je slyšet křik a dupot dítěte. Po 
příjezdu na místo již zjištěno 
rušení nočního klidu nebylo, 
dítě bylo matkou uloženo ke 
spánku.
 16. 3. požádala řidička vozi-
dla renault strážníky o prově-
ření poškození jejího vozidla, 
které bylo odstaveno na parko-
višti Masarykova nám., neboť 
v servisu jí sdělili, že vozi-
dlo někdo úmyslně poškodil. 
Vytěžením kamerového systé-
mu nebylo zjištěno poškození 
vozidla na území města.
 17. 3. po 9.00 hod. nahlá-
šena znečistěná komunikace 
ve směru na obec Kucíny. Na 
místě zjištěn řidič nákladní-
ho vozidla, který zde zavážel 
zeminu, aniž by si před vjez-
dem na komunikaci očistil 
kola, popř. označil vozovku 
dopravní značkou. Věc řeše-

na jako přestupek v příkazním 
řízení, následně byla komuni-
kace uklizena.
 27. 3. po 20.00 hod. společ-
ný výjezd s PČR na ubytovnu 
v ul. Husova, kde má docházet 
k údajné rvačce mezi třemi 
cizinci – rvačce zabráněno, 
podezření z přestupků proti 
občanskému soužití si na mís-
tě převzali policisté.
 30. 3. po 22.00 hod. vrátný 
z továrny IAC v ul. Hlávkova 
oznámil, že za nákladním vozi-
dlem na místní komunikaci 
zastavil dodávkový automobil, 
někdo z něj vystoupil a svítil 
na nákladní automobil bater-
kou. Mohlo by docházet ke 
krádeži. Na místě zjištěn řidič 
dodávky, který si za náklad-
ním vozidlem vařil večeři.

Provedeno: 3x výjezd na na-
rušení objektu budov města  
a 3 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 6 psů bez závad.

V březnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) po 23. hod. oznámeno ruše-
ní nočního klidu v bytovce  
v ul. Rybova – nepotvrzeno
2) zjištěn vrak vozidla zn. VW 
na parkovišti Tř. 1. máje, který 
byl vyřazen z evidence vozidel, 
vlastník oznámen na správní 
orgán, vozidlo z komunikace 
odstraněno
3) nahlášeno odložení 5 ks 
pytlů a pneumatika před místní 
firmou v ul. Husova – zjištěno, 
že se jedná o odpadky z akce 
„UKLIĎME ČESKO“ – pře-
dáno na hospodářský odbor 
k odklizení
4) provedeno 9 výjezdů na 
oznámení občanů, týkající se 
špatného parkování vozidel 
v ul. Na Chmelnicích, Palac-

kého, Husova, 5. května, 
V Háječku, Slovenská a ve 
Skočicích
6) v rámci vyhlášení mimo-
řádného stavu z důvodu rozší-
ření onemocnění COVID-19: 
provedeno kontrol provozo-
ven: 26, provedeno kontrol 
dodržování omezení vyplý-
vajících z krizových opatření 
fyzickými osobami (nošení 
roušek atd.): 77, bylo zjištěno 
přestupců: 78.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) průjezd městem dvou odci-
zených vozidel od obce Sko-
čice
2) přestupky proti osobám 
porušujícím zákon o ochraně 
veřejného zdraví.

Provedeno výjezdů na vol-
ně pobíhající psy – 1x v ul. 
V Háječku – majitel řešen 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

Na území města nalezeny: 
klíče na Masarykově nám. 
– předány na ztráty a nálezy 
MěÚ, svazek klíčů v ul. Huso-
va, mobilní telefon na Masa-
rykově nám., klíče od vozidla 
v ul. Husova – vráceno majite-
lům, na žádost správního orgá-
nu provedeno doručení jedné 
písemnosti.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivní-
ho měření v obci Přeštice– 
–Zastávka – 74 km/h, Přeštice 
Tř. 1. máje – 72 km/h, Hlávko-
va – 70 km/h, v ul. Na Borech, 
kde je dovolená rychlost 30 
km/h – 66 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Městská policie v březnu 2021
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Městská policie
v roce 2020
   725 726 549

Na městskou policii bylo 
oznámeno občany nebo zjiš-
těno strážníky 4268 událostí.
Celkem zjištěno 1486 přestup-
ků:
• projednáno příkazem na mís-
tě – 949
• oznámeno správnímu orgánu 
– 159
• projednáno domluvou – 379
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 360

• zjištěno podezření ze spáchá-
ní trestného činu – 12
– ohrožení pod vlivem návy-
kové látky – 2
– poškození cizí věci – 1
– krádeže – 2
– obecné ohrožení z nedbalos-
ti – 1
– poškození a ohrožení provo-
zu obecně prospěšného zaříze-
ní – 1
– maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání – 5
• počet fyzických útoků na 
strážníky – 0
• předvedeno osob – 5
• použití donucovacích pro-
středků (hmaty, chvaty, pouta) 
– 3
• pomoc kamerového systému 
– 80
• nalezeno pohřešovaných/hle-
daných osob – 3
• převezeno osob do záchytné 
stanice – 4
• asistence záchranné službě 
– agresivní osoby – 3
• spolupráce s hasiči – 3
• pomoc osobám v nouzi – 49
• výjezdy na narušené objekty 
– signály – 56
• výjezdy na oznámení občanů 
na narušení veřejného pořádku 
– 89
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 85
• výjezdy na ostatní oznámení 
občanů – 124

• zjištěno řidičů pod vlivem 
alkoholu a omamných látek 
– 2
• jízda bez řidičského opráv-
nění – 2
• počet výjezdů na žádost PČR 
+ společné akce – 128
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 1/12
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 1
• zjištěno znečištění komuni-
kace – 30

• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno – 65/46, (psi, 
kočky, kachny s mláďaty, mlá-
ďata poštolek, užovky), nale-
zeno kadáverů zvířat – 11
• na území města nalezeno 
věcí: 41 (injekční stříkačka – 
2, mobilní telefon – 3,  RZ – 1, 
svazků klíčů – 10, peněženka 
s doklady včetně fin. hotovosti 
– 7, fin. hotovost v bankomatu 
– 2, OP – 3, ORV – 1, plateb-
ní karty – 3, jízdní kolo – 2 
a dále taška s oděvy, sluchát-
ka, hokejka, brýle, ruční pilka, 
hodinky, zámek na kolo)
• zjištěno poškozených do-
pravních značek, komunikace, 
nefunkčnost veřejného osvět-
lení, nesjízdnost komunikací + 
chodníků – 57
• na žádost stát. orgánů doru-
čeno písemností – 16
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 5
• provedeno kontrol chatových 
oblastí – 64
• provedeno kontrol hřbitovů 
– 63
• provedeno kontrol – volný 
pohyb psů – 43
• provedeno kontrol pískovišť 
detektorem kovu APK – 5
• provedeno kontrol parků na 
území města – 481
• v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven/ 
/zjištěno nedodržení: 141/6, 
dohled nad dodržováním naří-
zení města na MěÚ: 44, pro-
vedeno výjezdů na oznámení 
občanů: 37, provedeno kontrol 
dodržování omezení vyplý-
vajících z krizových opatření 
fyzickými osobami (nošení 
roušek atd.): 278, bylo zjiště-
no přestupců: 181, provedeno 
doručení roušek z MěÚ seni-
orům – 52
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 105
– nejvyšší rychl. v km/h: 80 – 
Přeštice–Zastávka, 86 – Huso-
va, 80 – Skočice, 91 – Nepo-
mucká, 69 – Na Borech, kde je 
dovolená rychlost 30 km/h
• výjezdů na rušení noč. kli-
du, veřejného pořádku, občan. 
soužití, výtržnosti, rvačky 
– 108
• nalezeno podnapilých osob 
ležících na silnici či v parku 
– 9
• zajištění veřejného pořádku 
na 11 akcích

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník



Dokončení ze str. 1
Jaká byla atmosféra, 

když to bourali? Lidé 
byli rádi, že se toho zba-
vili, že mají nové byty, 
nebo obráceně?

Ze začátku dostávali lidé za 
domy hodně peněz. Tím jak 
se to ale rozjíždělo víc a víc, 
tak se peníze ubíraly a nálada 
mezi lidmi už nebyla dobrá.  
Na nějaké protesty to tenkrát 
nebylo. Byl nějaký zákon, kte-
rý říkal, že veřejný zájem je 
veřejný zájem a tím to haslo.
Proč jste začal publiko-

vat snímky právě na Fa-
cebooku?

Ani nevím. Vždy jsem inkli-
noval k těmto technologiím. 
Když se to sem dostalo po 
revoluci, tak mě to děsně bra-
lo. Já jsem domácí ajťák, hroz-
ně se mi to líbí, ale je to žrout 
času. Toho teď zrovna nemám 
moc, ale jedna věc mě na tom 
štve. Na facebookovém profilu 
je 191 lidí a to není málo, je 
tam dokonce i někdo z Quebe-
cu a ví něco o Přešticích. Jenže 
nikdo o tom nediskutuje, 
nikdo nepřidá fotku, málokdo 
se zapojí.
Třeba lidé nemají fotky.
Vezměte si První máje 

v Přešticích, vždyť tam se foti-
lo o sto šest a nikde nic.
Třeba to mají lidé 

někde zahrabané a ještě 
to nevytáhli.

Já jsem mockrát psal, aby mi 
to lidé přinesli. Já bych to na-
skenoval, zdigitalizoval.  Je to 
škoda. Vím, že mezi lidmi fotky 
jsou a že by se nechalo ukázat 
ještě více. Nedávno se mi stalo, 
že o deset mladší paní nevědě-
la, že v Přešticích byl mlýnský 
náhon, náhon na turbínu. Našel 
jsem staré mapy a maloval jsem 
to tam, kde ten náhon byl. Lidi 
ani nevědí, kde byla vyhlášená 
hospoda u Brčků.
Do kterého roku fungo-

vala?
Asi do roku 1992, ještě tam 

založili Občanské fórum. Byla 
naproti kostelu. 

Ještě mi vysvětlete, 
jak se z vás stal tako-
vý patriot a sběratel, to 
souvisí s nálezem toho 
cédéčka?

To mám zřejmě po tátovi. 
Ten mi vždycky vyprávěl, kdo 
kde měl krám. Taky mě ovliv-
nil fotograf pan Běl, ten je pro 
mě taková nebeská svátost.
Táta byl z Přeštic?
Byl Švihovák, ale 1955 se 

přiženil. Dělal vedoucího 
v dnešní drogerii U Mrskošů, 
tenkrát to bylo Drobné zboží 
Cheb. Maminka je z místní-
ho rodu Frouzů, její dědeček 
byl mistr pokrývač, to bývalo 
něco. Je to zájem přebraný po 
otci, ten byl také takový.
Během pandemie jste 

měl asi čas, rozvíjet své-
ho koníčka…

Ani ne. Dělal jsem do pod-
zimu ve firmě na tři směny. 
Po noční neuděláte nic, to jste 
mrtvý člověk. Taky proto jsem 
šel do předčasného důchodu. 
V tomhle věku dělat noční 
a směny, to už je moc. Teď 
jsem teda půl roku na penzi, 
ale času nazbyt taky nemám.
Jak vás napadlo udělat 

z této místnosti pivo-
var?

To nenapadlo mě, ale děti. 
Já pivo vařím krátce, ale tepr-
ve teď jsem si udělal domácí 
pivovar. Někdy před deseti 
patnácti lety jsem se dostal 
do hotelu Belveder v Železné 
Rudě a tam mají malý pivovar. 
Majitel nám o tom vykládal 

a mě to vzalo. Pomalu jsem 
začal a rodina mě v tom různě 
podporuje. Třeba vloni jsem 
dostal k narozeninám nádobu 
na vaření piva.
Jak je velká?
Objem 40 litrů, reálně se tam 

dá uvařit 30 litrů. Když vařím, 
tak tu není vidět, to je jako 
kdyby přišla mlha.
Zajímavé je, že tu necí-

tím slad.
Zase to nejsou hektolitry, to 

vyvětrám. Vařím drobet, mláta 
je tak do deseti litrového kýble.
Jak často vaříte?
Naposledy před 14 dny. 

Manželka bude mít šedesát-
ku, tak tu mám něco nachys-
táno. Hledám recepty v téhle 
pivovarnické knize, učím se, 
studuji.
Když jste vařil první 

pivo, jaké bylo?
Vynikající. To se musím 

pochválit.  Teď tu mám na 
čepu pět druhů piv.

Dáváte jim názvy?  
Nedávám, zatím ne. Prostě  

se jmenují podle stylu. Mám 
ležák, vařím dvě piva typu Ale, 
potom černé a dvakrát jsem 
vařil Bohemian Dunkel. To 
je pivo, které přitáhnul nějaký 
Čech z Rakouska z dovolené. 
Navštívil jakýsi klášterní pivo-
var, pivo mu zachutnalo, řekl 
si o recept, a oni mu ho dali. Je 
v této knize.
Takže jedete podle ma-

nuálu.
Samozřejmě si netroufám 

dělat si své recepty, protože 
každý slad má jiné vlastnosti. 
Všechny ingredience si nechá-
vám posílat z e-shopů a musím 
si je postupně osahat. 
Na kolik vás vyjde pivo?
Půllitr kolem jedenácti 

korun. 
Bez elektřiny?
To nespočítáte. Lidi, kteří 

vaří pivo podobným způso-
bem, prodávají kolem sedmde-
sáti korun za půllitr. To se ale 
musí zaplatit na celním úřadu 
spotřební daň. Já to dělám jen 
pro sebe, rodinu a kamarády 
a mohu vyrobit do 2000 litrů 
i to se hlásí. 

Kolik má tak odhadem 
procent alkoholu?

Kolem pěti procent. Někdy 
4,8, někdy 5,1.
Nemáte chuť, až skončí 

protiepidemická opatře-
ní, přihlásit se na nějakou 
pivní soutěž?

Na to já ještě nedosáhnu, 
dělám to krátkou dobu. Taky 
mám jeden handicap, a to je 
angličtina, která se v odbor-
né literatuře používá. To mě 
ale také rozčiluje, že se pořád 
používají anglické názvy. My 
už přestáváme být Češi. Já si 
spoustu věcí najdu, doučím se, 
ale otravuje mě to. 
Říkal jste, že nejste 

sám, kdo to v Přešticích 
vaří.

Znám tu ještě jednoho mla-
dého muže, ale jen po interne-
tu. Osobně jsme se nepotkali. 
Na mapě domácích pivovarů 
je v Přešticích ještě třetí, ale 
ten jsem nedohledal. To je 
mapa, kterou zpracovává Cech 
domácích pivovarníků. Jsem 
členem.
Jak se člověk stane čle-

nem cechu?
Stačí zažádat. Když nic 

neděláte, tak zůstáváte čle-
nem, což je nejnižší kategorie 
v hierarchii. Vyšší úroveň je 
tovaryš.
Nechcete být tovaryš?
Nechci. To bych musel sklá-

dat zkoušky a na to nemám.  Já 
chci vařit dobré pivo, aby mě to 
bavilo.  Naštěstí mě baví i řada 
jiných věcí. Já měl strach, co 
budu dělat v důchodu, abych 
neskákal jen kolem chalupy.
Žena s vámi pivo neva-

ří?
Ne. Ale dá si ráda. Dělá třicet 

let pečovatelku, což není jed-
noduché povolání, ale asi to 
bude dělat pořád, protože bez 
toho nemůže být. Řekl bych, 
že je asi služebně nejstarší 
pečovatelka v Přešticích.

Jak jsem pochopil, vy 
jste tak trochu samozá-
sobitel, protože si vyrá-
bíte sám spoustu věcí. 
Udíte si, vyrábíte šunky, 
sušíte maso. 

Když jsem dělal za býva-
lého režimu v JZD, fasovali 
jsme naturálie. Naturálie jsem 
vyměnil za prase, ale neměl 
jsem mrazák. To se dost špat-
ně shánělo. Tak jsem maso 
zavařoval. Všechno jsem si 
dělal sám a postupně jsem 
došel k tomu, že je potřeba mít 
i udírnu. Tak jsem si jí posta-
vil. Teď mám teda elektrickou, 
ale v té udím jen ryby, sýry 
a kuřata. Ale vepřové tam ne-
jde, žádné klobásy, nic. Prostě 
to tam nepasuje. 
Takže kvůli tomu vepřo-

vému je potřeba posta-
vit klasickou udírnu na 
dřevo?

Ano. Klobásy, párky a podob-
ně. Já moc nevěřím masu, co se 
dělá ve velkovýrobnách. Jako 
dělám dětem párky, dělám jim 
i dušenou šunku. Tu si doma 
uděláte snadno. Stačí forma, 
na kostky nakrájené maso, 
které necháte dva dny uležet 
v lednici. Natlačíte do formy 
a uvaříte. Každý má svůj ide-
ální recept, někdy přidávám 
feferonky, dával jsem i ořechy 
nebo olivy. 
Kdy jste naposled jedl 

maso z černostrakatého 
přeštického prasete?

Nepamatuji si. Tady se to 
moc nevyrábělo. Možná jsem 
ho nejedl vůbec, a to jsem 
dělal dlouho v zemědělství. To 
mě hrozně bavilo. Neměl jsem 
z něj odcházet do průmyslo-
vé výroby. JZD se jmenovalo 
Velký říjen. 
Ten název vůbec ne-

znám. Kolik tam praco-
valo lidí?

To si nedovedete představit, 
co tam bylo lidí, v těch mašta-
lích. Krmičky chodily na dvě 
směny, v jedné maštali jich 
bylo osm, tak jich tam bylo 16, 
dneska je to vše prázdné.
Co máte ještě v plánu? 

Nějaký další koníček?

Já bych chtěl hlavně udržovat 
to, co mám, to, co mě baví. To 
je fotografování samozřejmě. 
S manželkou jsme si koupili 
elektrokola a vyrážíme tady po 
okolí.  Vepředu mám batoh na 
foťák, aby byl po ruce.
A košík na pivo a šunku 

taky?
To ne, když jedu na kole, to 

je jako bych řídil auto. Žádné 
pití alkoholu.

Co fotografujete nejví-
ce?

Přírodu. Hodně často jezdím 
od Střížova, jak je tam ta ply-
novka. Jezdím po cestě naho-
ru směrem k Prioru a odtud 
je krásný pohled na Přeštice. 
Město máte jako na dlani. 
Jinak zbožňuju Šumavu, ale tu 
naší, tu západní.  Pak zbožňu-
ju Chorvatsko. Máme tam své 
domácí, dnes už jen paní, její 
manžel Rade už zemřel.
Jezdíte pořád na jedno 

místo?
Pořád do Biogradu na Moru, 

byli jsme tam asi dvacetpět-
krát. My tam přijedeme, str-
čím auto pod třešeň a stojí tam 
14 dní. Máme tam spoustu 
známých, ještě když byl Rade 

živ, tak nás pravidelně někam 
vyvezl, k jeho kamarádům, na 
různá místa, kam se normálně 
turisté nedostanou. Rád bych 
se tam ještě podíval.
To jméno Rade vy také 

používáte?
To je na jeho počest, měl 

jsem ho hodně rád.
Vloni jste v Chorvatsku 

nebyl?
Nebyl. Sice jsme stále v kon-

taktu, ale vloni to tam neby-
lo úplně akorát. Vím, že by 
byli rádi, abych přijel, jim 
jde o peníze, ale proč já se 
budu vystavovat nebezpečí. 
Jestli budu naočkovaný proti 
covidu, tak bych se tam letos 
rád podíval, bez očkování ale 
nepojedu.
Takže Chorvatsko je 

pro vás druhá země 
zaslíbená.

Určitě, kdybych měl dost 
peněz, tak bych tam mož-
ná trávil podstatně víc času, 
třeba dva, tři měsíce. Mně se 
tam hrozně líbí, lidé jsou tam 
fajn, nejsou tak kyselí jako my 
Češi.  
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Kdo nic nedělá, nic nezkazí

REFERENTKA OBCHODU

OPERÁTOR SKLADU 

Na tovaryše se necítím

Pivovar za dveřmi

Co je doma, to se počítá

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

K moři…
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/
/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

Škola opět ožila, 
i když jen částečně

Kromě historického data letu 
prvního člověka do vesmíru 
měl pro nás 12. duben v naší 
současné době také historický 
význam. Po delší době se do 
školních lavic vrátili žáci. Ne 
všichni, ne najednou. Naříze-
ný způsob rotační výuky na  
1. stupni není v žádném přípa-
dě ideální, nenahrazuje plnou 
prezenční výuku, ale… Je to 
velký posun oproti předchozí-
mu stavu, kdy žáci byli pouze 
na distanční výuce. Bez kon-
taktu s učitelem, bez kontaktu 
se spolužáky, pouze s moni-
torem počítače a veškerou 
zátěží pro rodiče. Jistě všichni 
chápeme, že epidemiologická 
situace vyžadovala maximální 
omezení kontaktů. Postupné 
uvolňování, i ve škole, je ces-
tou k návratu do normálu.

Při organizaci rotační výu-
ky musela škola splnit mnohá 
omezení a nařízení. K tomu 
jsme museli přidat i omeze-
ní v provozu školní družiny, 
omezení v provozu školní 
jídelny. I když některým z vás 
připadá rozdělení ročníků do 
skupin rotační výuky nelogic-
ké, při zohlednění všech výše 
zmíněných, i nezmíněných, 
skutečností je tento systém 
organizačně pro obě strany nej-
jednodušší. Byl nastaven sys-
tém, který poběží beze změn 
po dobu rotační výuky. Možná 
vyvstala otázka, proč nemohli 
nastoupit všichni žáci, když je 
volná budova Na Jordáně. Prv-
ní překážka je, že se mohly pro 
všechny žáky 1. stupně otevřít 
školy do 75 žáků. Pominu- 
-li první podmínku, je další, 
zatím neznámá, otázka, kdy 
se alespoň částečně otevře  
2. stupeň. Pak bychom opět 
dělali změny, rodiče by si 
museli opětovně přeorganizo-
vávat svůj volný čas či uvol-
nění ze zaměstnání. Osobně 
věřím, že i 2. stupeň bude ote-
vřen také co nejdříve.

Ano, stávající systém není 
ideální, a ideální nebude. Přes- 
to návrat k částečné prezenč-
ní výuce je velké pozitivum. 
Prezenční výuka v nejkratší 

době byla i přáním rodičů, 
především nižších ročníků. 
Částečné otevření školy je 
možnén za přijetí určitých 
kompromisů. I proto, aby 
děti alespoň tímto způsobem 
dokončily školní rok. K tomu 
slouží i testování a nošení rou-
šek či respirátorů. Můžeme si 
o tom myslet své, ale sobecký 
zájem jednotlivce by neměl 
být upřednostňován před 
ochranou celého kolektivu ve 
třídě. Z dosavadních poznat-
ků dělá testování spíše větší 
starost rodičům, než dětem. 
K těmto starostem přispívají 
i média, o sociálních sítích 
a jejich vlastním životě ani 
nemluvím. Autoři různých 
příspěvků či petic na sociál-
ních sítích, případně následně 
i v reálu, si kolikrát bohužel 
nezjistí ani základní infor-
mace. Škola nikomu neode-
bírá DNA, nikoho nenutí se 
testovat. Pokud nechce žák 
nosit roušku či respirátor, je 
to rozhodnutí rodičů. V sou-
časné situaci má každý rodič 
možnost výběru. Buď přijme 
předepsaná opatření sou-
visející s prezenční účastí 
žáka ve škole, nebo z růz-
ných důvodů zvolí omluve-
nou neúčast dítěte na pre-
zenční výuce.

Je mi zcela jasné, že mnohé 
článek naštval. S tím počí-
tám. Všichni však tušíme, 
že v dohledné době nebude 
vše tak, jak jsme byli zvyklí 
před pandemií. A myslím si, 
že snahou všech stran je, aby 
děti mohly maximálně využí-
vat prezenční výuku, učit se, 
navazovat a rozvíjet sociální 
kontakty a prožívat vše, jako 
jejich spolužáci v době před 
covidem. I za cenu určitých 
kompromisů.

Vycházejícím žákům držíme 
palce k úspěšnému zvládnutí 
přijímacích zkoušek a přijetí 
na vysněnou školu či učeb-
ní obor. A všem, abychom se 
v posledních dvou měsících 
školního roku potkávali při 
prezenční výuce co nejvíce.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Jak Plamínek 
nad dřevomorkou vyhrál

Naše země se už přes rok 
potýká s dopady pandemie. 
Diakonie Západ i přes tyto 
mimořádné okolnosti nadále 
a dokonce ve zvýšené míře 
poskytuje své sociální služby 
seniorům, lidem s postižením 
a ohroženým dětem a rodinám, 
a to jak v přímé a často každo-
denní podpoře, tak nezapomí-
ná ani na zázemí služeb. Již 
více než rok řeší dlouhodobě 
plánovanou rekonstrukci den-
ního Stacionáře Plamínek pro 
osoby s postižením v Merklíně 
s cílem zajistit klientům bez-
pečné a bezbariérové prostory. 
Rekonstrukce však přinesla 

nečekané danajské dary – dře-
vomorku a červotoče. Z dí-
ry ve stropě se tak stala díra 
v rozpočtu o rozměru téměř 
160 tisíc korun. Pište s námi 
příběh s dobrým koncem a při-
spějte prostřednictvím portálu  
Donio.cz https://www.donio.cz/ 
/Plaminek na pokrytí vícepra-
cí spojených s odstraněním 
důsledků působení nezvaných 
návštěvníků. Předem děkuje-
me za vaši podporu a rádi vás 
brzy přivítáme v nově zrekon-
struovaných prostorech. 

Více o Diakonii Západ 
a jejích službách najdete na 
www.diakoniezapad.cz

Vážení občané,
od loňského roku umožňuje 

město Přeštice občanům zdar-
ma svoz biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu (dále 
jen BRKO) přímo od Vašeho 
domu.

Doposud byla možnost bez-
platné zápůjčky nádob na BRKO 
pouze pro občany Přeštic. Po 
dohodě se ZKS lze tuto služ-
bu rozšířit také na místní části 
Skočice, Žerovice a Zastávku, 
přičemž jsme limitováni mini-
málním počtem nádob, aby bylo 
možné pro ně zajíždět. Zájemce 
z městských částí tedy prosíme 
o trpělivost, než se nám sejde 
potřebný počet nádob v obci.

Nádoby na BRKO mají 
objem 120 litrů a jsou určeny 
na odpad rostlinného původu 
z domácnosti a ze zahrádky. 
Svoz všech nádob je reali-
zován pro občany zdarma, 
od dubna do září každý sudý 
týden ve čtvrtek a od října do 
března první čtvrtek v daném 
měsíci. Pro získání nádoby 
na BRKO přímo pro Vás nás 
kontaktujte osobně na adre-
se: Husova 465, Přeštice, 
v kanceláři číslo 111, telefo-
nicky na číslech 379 304 504, 
379 304 508 nebo e-mailem 
karaskova@prestice-mes-
to.cz, draska@prestice- 
-mesto.cz

Co je biologicky rozložitelný odpad 
a co do něj patří?

Biologicky rozložitelné od-
pady jsou součástí našeho 
každodenního života.

Do „hnědých popelnic“ pat-
ří výhradně rostlinné odpa-
dy. Jedinými výjimkami jsou 
skořápky od vajec a papírové 
čajové sáčky. Do bioodpadu 
nepatří nic, co je živočišného 
původu – maso, kůže, kosti ani 
zvířecí trus. Rovněž je třeba 
brát na vědomí, že biologicky 
rozložitelné odpady mají být 
uloženy do nádoby bez sáčků 
a tašek.

Biologicky rozložitelné odpa-
dy jsou významnou složkou 
směsného komunálního odpa-
du, která tvoří zhruba 40 % 
jeho celkového množství. 
Kromě všeobecně známých 
ekologických přínosů recykla-
ce a zpětného využití odpadů 
je město Přeštice motivováno 

především strmě vzrůstajícími 
cenami za likvidaci směsného 
odpadu. Obce, kde se netřídí 
vůbec nebo málo, budou pla-
tit výrazně vyšší poplatky než 
doposud, což se nakonec pro-
mítne zvýšenou sazbou pro 
obyvatele. Tam, kde se bude 
třídit více, budou tabulkové 
poplatky téměř stejné nebo jen 
o málo vyšší než je tomu nyní.

Cílem města Přeštice je 
udržet pro své občany poplatky 
za svoz komunálního odpadu 
na co nejnižší úrovni. Pomozte 
nám s tím.

Sběrný dvůr – změna 
provozní doby
Provozní doba od 1. 5. 2021
PO:                     13.00–17.00 hodin
ST: 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
ČT:                     14.00–17.00 hodin
SO: 8.00–12.00 hodin

Průmyslová 454
334 01 Přeštice

Provozovatel: 
Západočeské komunální služby a. s., Koterovská 522, Plzeň
Telefon 493 647 150

Občané s TP v Přešticích mají odložení odpadu do 50 kg 
měsíčně ZDARMA. Podmínkou je předložení občanského prů-
kazu nebo doklad o zaplacení místního poplatku za svoz KO pro 
daný kalendářní rok.

Modrý dům
Známá stavba „Modrý dům“, 

nyní zčásti zahalená do kry-
cích plachet, „svítí“ svou 
modrou barvou a začíná měnit 
svou tvář. Vraťme se ale tro-
chu v čase zpět. Původně si jej 
v roce 1981 postavil toho času 
největší přeštický průmyslový 
podnik PREFA s. p. jako své 
ředitelství. Po jeho zániku pře-
šla budova pod Fond národní-
ho majetku České republiky. 
Ten jej na základě dohody 
o bezúplatném převodu majet-
ku v roce 1993 převedl na 
město Přeštice. 

I poté sloužil obdobnému 
účelu. Původní kanceláře 
nadále sloužily jako kance-
láře, ubytovna pro zahranič-
ní pracovníky byla upravena 
na malometrážní byty. „Zub 
času“ však neúprosně pracoval 
a bylo nutno řešit, co s ním dál. 
Jednou z možností byl i pro-
dej, ale nakonec zastupitelstvo 
města v roce 2015 rozhodlo 
o ponechání objektu ve svém 
majetku a jeho kompletní pře-
stavbě. Ve veřejné soutěži na 
zhotovení projektu rekonstruk-
ce uspěla společnost AREA 
group s. r. o., která zpracovala 
projekt pro územní a následně 
i stavební řízení. V této fázi 
přípravy byl projekt přizpůso-
ben podmínkám vyhlášených 
dotačních programů, které se 
město rozhodlo využít. Vzhle-
dem k charakteru změn využití 
jednotlivých částí objektu měs-
to úspěšně požádalo o podpo-
ru v programech ministerstva 
životního prostředí (OPŽP) 
a ministerstva pro místní rozvoj 
(OPŽP a SFPI). Tyto programy 
podporují snížení energetické 
náročnosti budovy a výstavbu 
bytů pro sociální bydlení. Pod-
pořena bude též výstavba foto-
voltaické elektrárny umístěné 
na střeše budovy. Celý proces 
přípravy spolu s veřejnou sou-
těží na generálního dodavatele 
trval mnoho měsíců. Na pod-
zim loňského roku bylo však 
již vše připraveno. Dne 12. lis-
topadu byla uzavřena smlouva 
s vítězem soutěže – společností 
EMPEX Holding s. r. o. –  
a ihned následující den bylo 
předáno staveniště. Po vyklize-
ní objektu byly zahájeny bou-
rací práce ve vnitřních prosto-
rách, v těchto dnech již začínají 
práce i na fasádě. 

Jak bude „Modrý dům“ vypa-
dat po kolaudaci jsme se zepta-
li starosty Karla Naxery. 
Nejzásadnější otázka 

– kolik celá rekonstrukce 
bude stát? 

,,Oproti předpokladům odha-
du ceny rekonstrukce stanove-

né projektantem ve výši 83 mil. 
korun se městu podařilo uza-
vřít smlouvu se zhotovitelem ve 
výši 66 mil. Kč. Z této částky 
zhruba čtvrtinu zajistí financo-
vání ze zdrojů EU.“ 
Jak se změní vnitřní 

prostory? 
,,Adaptací objektu vzniknou 

moderní nebytové prostory, 
které umožní návrat úřadu 
práce, fyzioterapie Štěpánky 
Korcové i dalších původních 
nájemníků. V prostorách pod-
zemního podlaží bude vybu-
dováno fitness s posilovnou. 
Celkově se však výměra neby-
tových prostor o něco zmenší 
ve prospěch 16 nových soci-
álních bytů. Celkově se tedy 
počet bytů v této budově zvýší 
na 32. Byty budou malome-
trážní o dispozicích 1+KK 
a 2+KK.“ 
Známe začátek pře-

stavby, kdy by měla být 
slavnostně přestřižena 
kolaudační páska? 

,,Smlouva o dílo ukládá zho-
toviteli dokončit dílo do 16 
měsíců od jejího uzavření. 
Práce dosud probíhají podle 
harmonogramu, takže předpo-
kládáme, že nejpozději v polo-
vině příštího roku bude objekt 
zkolaudován a bude opět 
sloužit svým účelům. Termín 
střihání pásky bude stanoven 
až s ohledem na průběh kolau-
dačního řízení.“ 
Na závěr jen taková 

perlička – už se vžilo 
označení „Modrý dům“ 
podle barvy původních 
skleněných obkladových 
desek. Jakou barvu bude 
mít po rekonstrukci? 

,,Barvu fasády jsme se roz-
hodli zachovat, proto jsme 
zvolili nejpodobnější odstín, 
který mohl dodavatel zajistit. 
Přáli jsme si totiž, aby si jedna 
z městských dominant zachova-
la svůj původní vzhled,“ dodal 
starosta.                            (red)

Vzhled „modrého“ domu 
se nyní mění každým dnem, 
zatím mizí starý plášť, na řadu 
následně přijdou úpravy vnitř-
ních prostor.

Kontejnery na BIO odpad 
a změny v jejich provozu
Již několik let poskytuje 

město Přeštice svým obča-
nům možnost bezplatně uklá-
dat bioodpad do kontejnerů. 
Časem jsme museli přidat 
štěpkování větví a řešit tak 
problém se zpracovatelností 
našeho bioodpadu. Dostali 
jsme se však do bodu, kdy se 
nám u některých kontejnerů 
(zejména V Háječku) nekon-
trolovatelně hromadí větvě. 
A bohužel nejen ty. Mám za 
to, že je jasné, že králíkárny, 
hnůj ani pařezy do bioodpa-
du nepatří (jak popisuje jiný 
článek v tomto čísle novin) 
a stojí nás to všechno zbyteč-
ně moc peněz. Realitou je, že 
se do Přeštic naučilo jezdit 
širé okolí a lidé se nestydí 
nechat zde prakticky cokoliv. 
Odvoz kontejnerů i s likvi-
dací přímo zpracovatelného 
bioodpadu máme od Lukreny 
za hubičku. Ovšem náklady 
na další třídění, štěpková-
ní, dopravy a skládkovné za 
odpad nerecyklovatelný nám 
cenu kompletu služeb za 
bioodpad násobí zhruba čtyř-
mi až pěti. Z tohoto důvodu 
bylo nutné přijmout někte-
rá opatření, aby tato služba 
byla dlouhodobě ekonomic-
ky udržitelná. Nutností je 
(bohužel) například také roz-

šíření kamerového systému 
na všechna místa a omezení 
provozu s přítomností pra-
covníka města V Háječku. 
Skočice, Žerovice a Zastávka 
zůstávají beze změn. Změny 
se tedy týkají pouze Přeštic:
Větve bude nadále 

možné ukládat pouze 
v „bio sběrném dvo-
ře V Háječku“. Na všech 
ostatních místech bude 
v sezóně pouze kontejner na 
čisté bioodpady, které mohou 
obsahovat již štěpkované vět-
ve.
Bio dvůr V Háječ-

ku je vybaven vraty 
a bude mít výhradně 
pro přeštické obyvate-
le a smluvní partnery 
města otevírací dobu: 
úterý, čtvrtek a sobota 
od 15.00 do 18.00 hod. 
a neděle od 10.00 do 
12.00 hod. 

Mimo tuto dobu bude dvůr 
uzamčen a pod dohledem 
záznamových kamer. Zne-
čišťování okolí a podobné 
delikty tak budeme umět 
účinně stíhat.

Děkujeme, že třídíte 
a udržujete pořádek nejen na 
svém, ale také na našem spo-
lečném!           

Marek Krivda



Dne 26. března uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Jaroslav a Jiřina Komorousovi.

Dne 10. dubna uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Jan a Eva Huspekovi
a

Alois a Hana Valachovi.
Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašich sňatků 

Vám, vážení manželé Komorousovi, Huspekovi a Valachovi, 
přejeme do dalších společných let především pevné zdraví, ať je 
Váš vztah stále naplněn přátelstvím a láskou a hodně krásných 
společně prožitých chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších.
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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 člo-
věku není a nemůže být přežit-
kem. Vážíme si starší generace 
svých spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní

Danuše KRIEGEROVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina března a 1. polovina dubna
ÚMRTÍ (březen)

Irena HORSKÁ
Josef FORNOUZ 
Marie PLOCAROVÁ 
Jarmila ŠTÝSOVÁ
Milan KALOUS 
Jiří VOLÁK
Marie PIŠŤÁČKOVÁ
Karel KOPČA 
Václav BENEŠ
Jiřina ŘEZANKOVÁ
Václav VALTR
Karel FUCHS 
Marie NETRVALOVÁ
Alena KOZLÍKOVÁ
Jiří BUREŠ
Václav TYKVART

(1957)
(1932) 
(1926)
(1933) – Skočice 
(1950)
(1943)
(1919) 
(1949) – Skočice
(1933)
(1948)
(1942)
(1943)
(1931)
(1944)
(1963)
(1948) – Skočice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní Marie TYKALOVÁ 
pan Petr BLAŽEK
pan Josef BUREŠ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavili

paní Marie HRUBÁ
paní Anna SOUKUPOVÁ

 paní Jarmila HRUBÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavil

pan 
Jaroslav ŠTRUNC

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila

paní

Naďa BÖHMOVÁ

VZPOMÍNKA

Dne 9. května 2021 to bude již pět let, co 
nás opustila moje milovaná manželka, paní

Stanislava Voráčková.
Vzpomínají manžel Karel a synové Michal 

a Pavel Voráčkovi.

Zápis do 1. ročníku 
v Základní škole 
Josefa Hlávky Přeštice

V loňském roce se zápis do 
1. ročníku uskutečnil v době 
začínající pandemie spojené 
s onemocněním COVID-19. 
Všichni jsme doufali, že příští 
rok už bude pandemie dávno 
za námi a my přivítáme budou-
cí prvňáčky osobně. Bohužel 
z důvodu špatné epidemiolo-
gické situace se k zápisu mohli 
znovu dostavit pouze zákon-
ní zástupci. Látkové roušky 
z loňského roku vystřídaly 
respirátory a dětské hlasy se 
ve školní budově při zápisu ani 
letos nerozezněly.

V naší škole se zápis konal  
8. 4. 2021 v budově v Rebcově 
ulici. Pro tyto účely sloužilo 
šest stanovišť, sedmé stano-
viště bylo určeno pro odkla-
dy školní docházky. Zároveň 
bylo možné podat přihlášku 
do školní družiny a na kroužek 
anglického jazyka. Rodiče 
se k zápisu registrovali přes 
rezervační systém, který se 
nám osvědčil již v loňském 
roce. Registrace na konkrétní 
čas zajišťovaly plynulý průběh 
zápisu i dodržení všech hygie-
nických opatření.

Pro příští školní rok 
2021/2022 bylo zapsáno cel-

kem 97 dětí, z toho je předběž-
ně 15 odkladů školní docház-
ky. V tuto chvíli ještě není 
stanoven počet tříd, rozhodují-
cí bude konečný počet odkla-
dů. Každoročně také zazname-
náváme velký počet zájemců 
o kroužek anglického jazyka, 
v příštím roce bude probíhat 
ve třech skupinách.

Budoucí prvňáčci letos 
bohužel opět nemohli být 
u zápisu, svoji školu tedy 
poznají až 1. září při slavnost-
ním zahájení nového školního 
roku. Na naše nové žáčky už se 
moc těšíme.

Mgr. Pavlína Křenová
zástupce ředitele pro 1. stupeň

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

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

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

Lužanská velikonoční 
schovka

Prvního a druhého dubna se 
v Lužanech hledaly malova-
né kamínky. Proč? Řádilo tu 
velikonoční kuřátko. Uděla-
lo si totiž legraci ze zaječího 
kamaráda a schovalo mu po 
vsi kamínky, které si zajíček 
připravil pro své kamarády 
jako dárek k Velikonocům. 
Kamínky byly plné jara, kvě-
tů a velikonočních symbo-
lů a nacházely se po celých 
Lužanech. A protože na jejich 
hledání nechtěl být zajíček 
sám, poprosil o pomoc své 
kamarády z místní základní 
a mateřské školy. Ti nelenili 
a vydali se ztracené kamín-
ky hledat. Společnými silami 
zajíčkovi objevili všechny 
poztrácené kameny.

Jednalo se o velikonoční hru 
pro místní školáky a školkáč-
ky, která byla vytvořena v rám-
ci distančního vzdělávání. Je-
jím cílem bylo podpořit pohyb 
na čerstvém vzduchu, zdoko-
nalit práci s mapou a předně 
poskytnout dětem alternativ-
ní vyžití během netradičních 
velikonočních prázdnin.

Děti dostaly předem vytištěné 
mapky s fotografií hledaných 
kamenů. Všechny kamínky 
byly očíslované a úkolem dětí 
bylo zakreslit do mapy jejich 
polohu právě podle přiděle-
ných čísel. Dohromady bylo 

schováno 20 kamínků. Aby 
se předešlo jejich poztrácení, 
všechny byly opatřené infor-
mací, že se nejedná o putovní 
kámen, cílem tak není kamí-
nek sebrat, odnést či přenést. 
Jeden kamínek se přesto nedo-
čkal konce hry. Protože byl ale 
jediný, považujeme to za velký 
úspěch a jsme rádi, že zbýva-
jící kamínky zůstaly na svých 
místech a mohly být objeveny 
všemi nadšenými hledači.

Hra sklidila velký úspěch 
a její dozvuky naplnily i první 
dny po návratu do škol. Spo-
lečně jsme si prošli všechna 
„kamínková“ místa a vymě-
ňovali si zážitky z individuál-
ního hledání. Vyvrcholením 
hry bylo také předání odměny 
všem objevitelům. Za účast ve 
hře dostaly děti čokoládové 
balíčky, které škole věnovala 
paní Mary Baudišová. Za její 
dar velmi děkujeme.

Velké poděkování patří 
rovněž všem rodičům, kteří 
hru podpořili vlastní účastí 
a doprovodili při hledání men-
ší děti.

Věříme, že si hru všichni 
zúčastnění užili a že příští akci 
určenou žákům a jejich rodi-
čům budeme již moci prožít 
společně.

Za ZŠ a MŠ Lužany 
Mgr. Petra Beránková

Dokončení ze str. 1
Ani já, ani ředitel školy k udě-

lení výjimky tohoto charakteru 
nemáme kompetenci. Nezbývá 
tedy nic jiného než tuto dobu 
s dětmi přečkat. Plzeňský 
kraj si ve statistikách nově 
nakažených vede velice dob-
ře, a tak začnou-li být opatření 

výše popsaného druhu rušena, 
bude se začínat u nás.
Přeji vám mnoho zdra-

ví, sil a naděje, že to nej-
horší máme již opravdu 
za sebou a vše bude jen 
lepší a lepší.

Karel Naxera
starosta

SLOUPEK STAROSTY
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Dokončení ze str. 1
Starosta Dobřan Martin 

Sobotka Přeštickým novinám 
řekl, že město žádné problémy 
s obalovnou nemá. „Ovšem 
stojí 1100 metrů od nejbližší 
městské zástavby.“ V Přeš-
ticích se nejbližší obydlené 
domy nalézají ve vzdálenos-
ti poloviční. „Přijde mi to 
jako šílený nápad. Město má 
průmyslu dost,“ říká přeš-

tická lékařka Lenka Tocháč-
ková. Má špatné zkušenosti 
s obalovnou, která vznikla 
kousek od Kněževse, kam 
jezdí na chalupu. „Páchne 
to.“ Tocháčková také podala 
námitky, které krajský úřad 
přijal. Naopak s výstavbou 
souhlasí Krajská hygienická 
stanice v Plzni.

Námitky posoudil Odbor 
životního prostředí Krajské-

ho úřadu Plzeňského kraje 
a dospěl k názoru, že stavba 
„může mít významný vliv 
na životní prostředí a veřej-
né zdraví“ a investor proto 
musí zpracovat studii vlivu 
stavby na životní prostře-
dí. To je nákladný a časo-
vě náročné proces, který 
výstavbu výrazně zkompli-
kuje a může ji úplně zasta-
vit.

Přeštice nejsou jediná obec, 
kde se zvedá odpor proti oba-
lovně. Její výstavbu chtějí 
aktuálně ukončit třeba oby-
vatelé Kolína ve středních 
Čechách. Vloni v březnu inves-
tor definitivně zastavil výstav-
bu obalovny v areálu bývalých 
kovohutí v Rokycanech. Proti 
byli obyvatelé v okolí a také 
radnice.

(red)

Vyroste v Přešticích Obalovna asfaltových...
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Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Ztracené město 3. díl 
– Rybova ulice

Dnes jsme se na pomyslném putování ztra-
ceným městem Přeštice dostali do Rybovy uli-
ce, konkrétně do její západní části, která byla 
v roce 1978 kompletně zdemolována a nahra-
zena novostavbami tří panelových bytovek 
(č. p. 1057–1062) a obchodů (č. p. 1080, 1124, 
1082–1084). Podíváme-li se na staré mapy, 
vidíme, že jde o poněkud zvláštní, širokou 
ulici (třídu) trychtýřovitého tvaru, zužující 
se směrem k náměstí. Obě části ulice jako 
by ani nepatřily k sobě. Západní přináležela 
dvěma původem středověkým blokům domů 
mezi náměstím, Plzeňskou ulicí a Tř. 1. má- 
je, přeťatým Karlovou ulicí. Východní stra-
na ulice, kterou se dnes zabývat nebude-
me a která stojí více méně dodnes, náležela 
k tak zvanému Starému městu. Skutečnost, 
že mezi oběma frontami domů procházela 
erární (císařská) silnice, dala ulici její nejstarší 
název, doložený v 1. polovině 19. století: Dolej-
ší císařská ulice (na rozdíl od Hořejší císař-
ské ulice, což byla dnešní Hlávkova). V roce 
1902 dostala název Palackého ulice (třída), 
po roce 1948 ulice Zápotockého. V roce 1990 
byla přejmenována na ulici Rybovu, aniž by 
tehdejší vedení města tušilo, že se v této ulici 
Jakub Jan Ryba skutečně narodil.

4. Snímek nejspíše z počátku 70. let 20. století ukazuje nároží 
Rybovy ulice a Tř. 1. máje po demolici předstupujících nárož-
ních domů. O něco dál v ulici tvoří jakýsi zub jediný zbývající 
přízemní dům č. p. 151. Za ním již nový patrový dům č. p. 150 
na místě Rybova rodiště (označeno šipkou), postavený v roce 
1934 kolářem Otakarem Strakou.                            Foto DHP

2. Západní část Rybovy ulice mezi náměstím a Karlovou 

ulicí na pohlednici ze začátku 20. století. Nárožní dům s Kar-

lovou ulicí č. p. 153 (první zprava) postavil Václav Antonín 

Moller roku 1857 s úmyslem zřídit zde hostinec, nakonec zde 

byla dragounská kasárna. V roce 1883 přesídlilo do prv-

ního poschodí okresní hejtmanství, v přízemí zřídil Moller 

obchod s koloniálním zbožím (později obchod Jana Hanzlí-

ka). V sousedním č. p. 152 vybudoval Moller slavný hostinec 

U Tří děvčátek (později hodinářství Sýkora, nakonec Oční 

optika), v patře sídlila od roku 1870 Měšťanská beseda, od 

roku 1899 berní úřad. Vedlejší přízemní domy jsou č. p. 151 

a č. p. 150 a právě v č. p. 150 (tehdejší č. p. 17) se 26. 10. 

1765 narodil Jakub Jan Ryba.                            

Sbírka Karla Kriegelsteina

3. Výřez z letecké fotografie z roku 1937 nám ukazuje mimo 
jiné druhou část západní strany Rybovy ulice od Karlovy uli-
ce k nároží s dnešní Třídou 1. máje, které vystupovalo před 
frontu domů a tvořilo zúžení ulice. Jako další „zatáčka smrti“ 
(vedle té při ústí Hlávkovy ulice do náměstí) bylo toto nároží 
v roce 1938 odstraněno.                                           Foto DHP

1. Výřez mapy Přeštic z let 1897–1914, promítnutý do současného leteckého snímku Rybovy ulice.  Zdroj Mapy.cz, foto DHP

5. Původní podoba nároží Rybovy a Tř. 1. máje na snímku 
nejspíše z počátku 30. let 20. století. Nejblíže k nám nárož-
ní dům č. p. 172 Jana Štefla, později nahrazený patrovou tak 
zvanou Ročkovou vilou. Všimněte si o něco dál v ulici před  
č. p. 152 dvou stojanů benzínové pumpy (jsou vidět i na před-
chozím leteckém snímku).                                         Foto DHP

6. Západní strana Rybovy ulice asi na počátku 70. let  
20. století. První tři domy zleva (č. p. 147 = nárožní dům 
s náměstím, č. p. 148 a 149) patřily kolem poloviny 19. století 
lékárnické rodině Novotných, která v č. p. 148 a 149 vybudo-
vala svoje kasárna pro jízdní vojsko. Jízdárnu, neboli rajčůr, 
měla „lékárnická kasárna“ ve velké zahradě na rohu poz-
dějších ulic Husovy a Rebcovy (poté zde postavili hostinec 
U Kiliánků). Po odchodu vojáků v roce 1890 byl v č. p. 149 
hostinec Bedřicha Čermáka, zvaný v době pořízení snímku  
Na Rychtě. Druhý dům zprava nese štukový nápis: Otakar 
Straka – kolářství.                                                    Foto DHP



Možná, že si někteří lidé 
myslí, že včelař v zimním 
období čeká na jaro a léto, až 
rozkvetou a odkvetou pylo-
dárné a nektarodárné rostliny, 
z úlů vytočí med, nakrmí a je 
hotovo. Tak to zdaleka není. 
Asi kolem poloviny prosince 
se provádí povinné poslední 
přeléčení včelstev proti var-
roáze (tj. infekční onemocně-
ní včel způsobené roztočem 
Varroa desructor). Pak někdy 
kolem Vánoc se ve spodní 
části úlu – v podmetu – vyčis-
tí podložky a kolem 25. ledna 
se z těchto podložek sebere 
měl (směsný odpad na dně 
úlu, respektive pod obsaze-
ným včelím dílem) od všech 
včelstev na stanovišti, přesuší, 
a každý včelař ji odevzdá spol-
ku, a to i ti včelaři, kteří nejsou 
členy Českého svazu včelařů. 
Spolek pak tuto měl odešle 
do akreditované laboratoře 
k vyšetření na množství rozto-
čů varroázy. Toto vyšetření je 
povinné z veterinárního záko-
na, a pokud je na stanovišti ve 
spadu měli 3 a více roztočů, 
je povinností včelaře včelstvo 
ošetřit – tzv. nátěr plodu. Toto 
ošetření je pro včely nejmé-
ně náročné, a je hodně včela-
řů, kteří tak postupují, i když 
ze zákona ošetřovat nemusí 
a nátěr provádí. Včelstvo jde 
do nové sezony, dalo by se 
říci, bez varroázy, a lépe a bez 
problému včelařskou sezónu 
zvládne a nemá pak většinou 
problémy s úhyny v podletí, 
kdy nám varroáza a potažmo 
roztoči z ní kosí masivně celá 
včelstva. Včelař stejně dělá 
jarní prohlídku, jak jsou na tom 
včely po zimě se zásobami, 

přítomnost matky, a jestli mat-
ka klade tak, při této prohlídce 
udělá přeléčení – nátěr plodu. 
Předtím ještě včelař v zimním 
období při teplých a sluneč-
ních dnech, kdy včely vylétají 
z úlů na pročišťovací prolet, 
včelař pohledem na česno (t. j. 
vchod do včelího úlu), usuzuje 
o stavu a síle včel v úlu. Dal-
ší a neméně důležitou činností 
včelaře přes zimní období je 
čištění a dezinfekce včelař-
ského zařízení. Hlavně vyře-
zání a oškrábání starého vosku 
z rámečků, starých tmavých 
souší, které se pak vyvařují 
k získání vosku, čistí se rezerv-
ní dna, nástavky od voskových 
můstků a celkové zařízení. Pak 
včelař dává dohromady nové 
rámečky stloukáním, i starší 
dobré vyčištěné rámky znovu 
vrací do oběhu. Včelař by měl 
z ozdravných důvodů během 
sezóny vyměnit v úlu alespoň 
třetinu včelího díla za nové. 
Samozřejmě, že musí chodit ke 
včelám a při teplém počasí sle-
duje pohyb na česně, zda včely 
nosí pyl, popřípadě nektar. Jak 
začnou kvést ovocné stromy, 
hlavně ptačka i třešně, jabloně, 
včelař musí zkontrolovat stav 
a začít přidávat mezistěny, 
popřípadě světlé souše, a když 
je pak velká snůška, přeměňu-
je i celé nástavky. To jsme tak 
někdy ke konci dubna, počát-
kem května, a to by byla další 
kapitola.

Karel Prach
předseda Českého svazu 

včelařů, z. s., Přeštice
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Ukliďme Přeštice SPOLEČNĚ

Druhá vlna koronavirové 
pandemie nás v průběhu měsí-
ce března uvěznila na území 
katastru našeho města. Oblast 
pro naše procházky na čistém 
vzduchu a pro pobyt v přírodě 
se tím výrazně zmenšila. Na 
druhou stranu jsme ale mohli 
objevovat nová místa, cesty 
a stezky, které pro nás byly 
dosud neznámé. A to přesto, 
že se paradoxně nacházejí od 
našich domovů „co by kame-
nem dohodil“.

Bohužel to ale nebyla pou-
ze nová místa, která jsme na 
těchto vycházkách objevovali. 
Podél cest, v lesích, na lukách 
i remízcích…, téměř všude 
jsme mohli narazit na odpad-
ky, které zde zanechali zřejmě 
méně disciplinovaní občané. 
A protože nám ve SPOLEČNĚ 
2022 na našem městě a jeho 
okolí záleží, rozhodli jsme se 
to změnit. Od 15. března až do 
konce měsíce jsme vyhlásili 
akci Ukliďme Přeštice SPO-
LEČNĚ.

Naším záměrem bylo moti-
vovat spoluobčany k tomu, 
aby některou ze svých prochá-
zek po katastru našeho města 
věnovali úklidu a z vycházky 
domů přinesli třeba jen malý 
pytlík odpadků. Nahrávala nám 
i skutečnost, že 27. březen byl 
celostátní iniciativou Ukliďme 
Česko stanoven jako úklidový 
den. Akci jsme nijak neomezili 

na území města Přeštice. Kdo 
zrovna přebýval někde jinde, 
mohl vyrazit v místě svého 
aktuálního pobytu.

A tak se uklízelo ve Skoči-
cích, na lukách směrem na 
příchovický Ostrov, cestou na 
Vícov, na Zastávce, na Taneč-
ku nad Lužany i jinde. V příro-
dě bylo možno narazit na řadu 
pokladů, které bychom tam 
jistě nečekali. Ať už to byla 
kompletní sada pneumatik 
anebo prádelní koš. Pozitivní 
zpětná vazba od zúčastněných 
nás nesmírně potěšila.

Rád bych tímto za SPOLEČ-
NĚ 2022 poděkoval všem 
účastníkům nejen za účast, ale 
i za to, že SPOLEČNĚ s námi 
udělali okolí našeho města 
zase o něco čistší. Doufáme, 
že se lidé inspirují a podobné 
procházky budeme podnikat 
častěji než pouze jednou roč-
ně. A pokud cestou narazíte 
na objemnější odpad, neza-
pomeňte, že město používá 
aplikaci Mobilní Rozhlas, 
prostřednictvím které můžete 
městu černou skládku jedno-
duše nahlásit.

Pevně věřím, že u příležitosti 
dalšího ročníku už se bude-
me moci všichni SPOLEČNĚ 
potkat a za odměnu na ohni 
opéci něco dobrého.

Za SPOLEČNĚ 2022
Tomáš Chmelík

zastupitel

Úly pana Karla Pracha, do-
dávání zimních zásob – roz-
puštěný cukr, srpen 2016.

Zprávy od včelařůJuniorská královna je z Přeštic
V televizním pořadu při 

vyhlášení Krále cyklistiky za 
rok 2020 v odvětví silniční 
cyklistika zaznělo mezi mla-
dými jméno  Kristýna Burlová. 
Jedná se o odchovankyni přeš-
tického COPRu, nyní jezdící 
za Duklu Praha. 
Znamená to juniorský 

král odvětví? 
„Ano, na Králi cyklistiky za 

rok 2020 jsem byla vyhlášena 
nejlepší juniorkou silniční cyk-
listiky.“ 
V souvislosti s tím bylo 

připomenuto 8. místo 
v silničním závodu na 
juniorském ME.

„ME se jelo vloni ve fran-
couzském Plouay. Závod to 
byl náročný, mně ale trať sed-
la a závod jsem si moc užila. 
Na startu jsem byla jediná 
Češka, takže prosadit se sama 
proti celým týmům bylo o to 
těžší. Asi 2 km před cílem jsem 
se dokonce dostala do úniku 
s jednou Švýcarkou, ale silné 
týmy, třeba Italky nebo Holan-
ďanky, nás dojely. S výsledkem 
jsem ale maximálně spokojená 
a určitě ho řadím mezi nejlepší 
loňské úspěchy. Kromě ME na 
silnici se uskutečnilo ještě ME 
na dráze, v Itálii. Tam jsem ve 
své oblíbené disciplíně omniu 
obsadila 4. místo. Ale ještě před 
poslední disciplínou jsem byla 
druhá, bohužel jsem medailo-
vou pozici neudržela. Asi 14 
dnů před závody jsem si pora-
nila rameno, nemohla naplno 
trénovat a forma trochu ´ode-
šla´. Na druhou stranu je to 
i tak super výsledek. Také jsem 
vloni dokázala vylepšit národní 
juniorský rekord ve stíhacím 
závodě na 2 a 20 km.“ 
Přejděme do součas-

nosti. Jak se trénuje 
v době zákazů? Jezdila 
jsi během super-lock-
downu v Přešticích od 
značky ke značce města, 
když byl zákaz pohybo-
vat se mimo katastr byd-
liště? 

„Mě naštěstí tento lockdown 
tolik neovlivnil. Od letošního 
roku jsem už v kategorii žen, 
tak jsem profesionální spor-
tovec a v Dukle normálně 
zaměstnaná. Díky tomu jsem 
měla výjimku a mohla jezdit 
i mimo katastr obce. Jinak je 
to v této době náročné, závo-
dy se ruší nebo odkládají a tak 
je docela těžké se připravovat 
a přitom nějak nevědět na co. 
Třeba teď jsem měla jet eta-
pový závod Gracia Orlová, 

jeden z pouhých dvou závodů 
Světového poháru, které se 
u nás jezdí. Bohužel byl minulý 
týden zrušen. Nebo se o závo-
dech dozvíte na poslední chví-
li. Jako třeba teď o dráhových 
závodech v Belgii.“ 
Ano, dráha je tvoje dru-

há specializace. Právě jsi 
se vrátila z mezinárod-
ních závodů. 

„Byl to mezinárodní dráho-
vý mítink v belgickém Gentu. 
Tu dráhu mám ráda, závodila 
jsem tam už v roce 2019 na 
svém prvním ME. Když jsem 
viděla startovní listinu, vědě-
la jsem, že to bude něco úpl-
ně jiného. Letos je olympijská 
sezona, tak konkurence byla 
obrovská. Jela jsem třeba pro-
ti Lauře Kenny, čtyřnásobné 
olympijské vítězce, několikaná-
sobné mistryni světa i Evropy. 
A mohla bych jmenovat dál. 
Připadala jsem si jako na Svě-
tovém poháru. Jela jsem závod 
dvojic s Jarmilou Machačo-
vou a potom vylučovací závod. 
Bylo to velmi náročné, já na to 
zatím nebyla moc připravená, 
to jsou úplně jiné závody, než 
byly v juniorkách. Zkušenosti 
jsou to k nezaplacení a za to 
jsem moc ráda.“
 Co tě letos „při dobré 

konstelaci“ ještě čeká za 
závody?

„Ráda bych se nominovala na 
silniční ME a samozřejmě i to 
dráhové a na nich co nejlépe 
uspěla. Pak se chci soustředit 
na silniční MČR nebo etapo-
vé závody světového poháru, 
jako třeba Tour de feminin. 
Uvidíme, jak se bude všechno 
vyvíjet, také mě totiž letos čeká 
maturita. Ale doufám, že se 
závody a vlastně všechno už 
snad co nejdříve vrátí do nor-
málu a budeme moct všichni co 
nejkvalitněji trénovat a hlavně 
závodit.“                           (šat)

Kristýna Burlová.
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30. výročí založení vodáckého 
klubu KČT Úhlava
Všechno zlé je pro něco dobré 
– jak to všechno začalo

Letos 6. května 2021 uply-
ne kulatých 30 let od založení 
vodáckého klubu v Přešticích 
s názvem KČT Úhlava (Klub 
českých turistů Úhlava), usta-
vující schůze se konala 12. 4. 
1991. Z důvodu neshod v teh-
dejším vodáckém oddílu TJ 
Přeštice, které trvaly již rok, 
je skupina mladších vodáků 
nucena odejít a zakládá vlast-
ní vodácký klub. Odchází bez 
lodí a vlastně i bez možnosti 
přístupu do loděnice v Přeš-
ticích. Pomocnou ruku jim 
podává Dům dětí a mládeže 
a nabízí do společného pod-
nájmu jeho prostory v lodě-
nici a i jeho lodě. Kroužek 
vodní turistiky tehdy vedou 
Jiří a Martin Dupalovi a před-
sedou KČT Úhlava je zvolen 
jeho zakládající člen Karel 
Kokoška. Obě organizace mají 
dohromady 40 členů. V pro-
gramu těchto vodáckých klubů 
jsou především závody VTJZ 
(Vodácko-turistické jízdy zdat-
nosti), letní splutí především 
západočeských řek. Oblíbené 
jsou Zavírání a Otevírání řeky, 
a to tradičně na Nový rok a na 
Silvestra. Zkušenější vodáci 
jezdí i divoké řeky v zahra-
ničí: v Německu, Rakousku, 
Švýcarsku a Itálii. Velmi oblí-
bené jsou i divoké jarní vody 
řek Otavy, Křemelné a posléze 
i Jizery a Vltavy pod Lipnem 
I. KČT Úhlava velmi úzce 
spolupracuje s DDM Přeštice, 
zejména jako pomoc ve vodác-
kém výcviku dětí. Instruktory 
jsou Kamil Šúša a Martin Štět-
ka. Dále ve vedení dětského 
kroužku vystřídá na jeden rok 
Martina Dupala Petr Štěpa-
novský. S malými obměna-
mi v činnosti tato spolupráce 
trvá až do roku 2009, kdy je 
zrušen vodácký kroužek pod 
DDM. Mládež přechází pod 
KČT Úhlava, aby byla právně 
zajištěna její další činnost pod 
vedením Hany Žambůrkové. 
Početně hezký kolektiv mlá-
deže pak nachází místo v nově 
založeném spolku TOM 20902 
Úhlava, kam s laskavým svo-
lením města přechází i lodě 
a další vybavení z DDM. Pro-
story v loděnici jsou úředně 
pronajaty společně oběma 
spolkům od roku 2011. Velmi 

dobrá spolupráce je i s novým 
vedením TJ Přeštice. Přidáva-
jí se další akce pro veřejnost 
s ekologickou tématikou nebo 
jen pro pobavení. KČT Úhla-
va s podporou MAS Aktivios 
pořizuje nové moderní plasto-
vé lodě a velkou odměnou pro 
KČT Úhlava a TOM Úhlava 
a samozřejmě pro všechny 
vodáky a další příznivce je 
rekonstrukce loděnice a celého 
okolního areálu v roce 2015. 
Jsem moc ráda, že jsem u vět-
šiny toho byla přímou účastnicí 
a společně s oddílovými kole-
gy i duší všelijakých veselých 
akcí a taškařic v Přešticích.

Za celou existenci KČT Úhla-
va „prošlo“ spolkem na 120 
členů, především dětí. Když 
jsem se zamýšlela nad výro-
čím, vyhledala jsem i původní 
členskou základnu, čím nižší 
číslo, tím služebně starší člen: 

01 Josef Kripner, 02 Karel 
Kokoška, 03 Kamil Šúša, 04 
Martin Křenek, 05 Martin 
Štětka, 06 Jitka Ročková, 07 
Martin Dupal, 08 Vladimír 
Valach, 09 Jan Vodička, 10 
Petr Valach, 11 Petr Kokoška, 
12 Jaroslav Janeček, 13 Miro-
slav Flégl, 14 Stanislav Du-
chek, 15 Daniel Schrimpf, 16 
Jiří Dražka, 17 Petr Kropík, 18 
Zdeněk Čech, 19 Otakar Chra-
mosta.

Všichni tito vodáci tělem 
a duší založili KČT Úhlava. 
Chtěla bych jim jménem svým 
i dalších členů vyjádřit podě-
kování za tento akt založení 
a možnost pokračování vodác-
ké tradice v Přešticích pro co 
nejvíce vodáků.

Dagmar Švihlová
(členské číslo 026)

Jak vznikají přezdívky
na vodě

Někdy to může být fyzická 
podoba člověka s jiným člově-
kem, věcí, zvířetem, rostlinou 
či kdoví s čím vším. Jindy to 
může být podobnost psychická 
či určitá vlastnost či druh a způ-
sob jednání. Jindy přezdívka 
vyplyne z náhody skutku pře-
řeknutí či nějakého breptu, 
jsou prostě brepty, které se člo-
věku dlouho neodpářou. Časté 
jsou také přezdívky vzniklé 
zkratkou jména, či spíše pří-
jmení, místa bydliště, rodiště, 
nebo jsou přezdívky dědící se 
po generace spjaté s rodem. Na 
druhou stranu jsou lidé, kterým 
je těžké dát nějakou přezdívku, 
protože jsou natolik konzer-
vativní a upjatí, že neberou 
na vědomí zkratky příjmení, 
nechovají se nijak výjimečně. 
Nestávají se jim přebrepty, ani 
nejeví jakoukoliv podobnost 
s čímkoliv a kýmkoliv.

Přezdívka vodácká Fík – k té 
jsem přišel v osmnácti. Od 
tehdejšího vedoucího oddílu 
Marťase. A budete-li se ptát, 
jak k tomu došlo, tak tedy: Jedu 
si to takhle na svoji první více-
denní vodu na kánoi s malým 
bratrem Šutrem a Marťas si 
baští sušenky a já bez jídla na 
somračku a tak jsem dělal, že 
mě sušenky nezajímají. Marťa-
sovo mávání s nimi a lákání 
„koukni, stejně nedostaneš“ 
mě naoko nechávalo chlad-
ným. Když jsme ho po chvíli 
míjeli, tak jsem mu nepozoro-
vaně balíček sušenek odejmul. 
Popojeli jsme dopředu a začali 
jsme s malým Šutrem sušenky 
baštit. Marťas, vida tuto pohro-
mu, jež se svalila na jeho hlavu, 
začal zoufale pádlovat k nám, 
a my, oč zoufaleji pádloval, 
tak jsme rychleji bagrovali. 
No, nestihl, a já byl najeden, 
dokonce se mu nás nepodaři-
lo ani cvaknout. „I ty jeden… 
Fíku!“ vykřikl, protože mluvit 
sprostě se na vodě nesmí a od 
té doby jsem Fík. Do oddílu 
ve stejnou dobu jako já chodili 
i bratři Šustrové a tam je zcela 
zjevné, že přezdívka vznikla 
úpravou příjmení – Šutrové. 
Můj rodný bratr, který prošel 
též vodákem, dostal přezdív-
ku Jikra, dodnes nevím, jestli 
to bylo přesmyknutím písmen 
ve jméně, či jeho kulatos-

tí, nebo to měl být výstižný 
popis, v jakém vývojovém 
stádiu se bratr zastavil. Dalším 
chlapcem v oddílu byl Hřebec 
a tomu neřekl nikdo jinak než 
Hřebík, a to nejen kvůli pří-
jmení, ale i podle jeho vysoké 
hubené postavy. Svého času to 
byl nejoblíbenější člen v oddí-
le, alespoň co se týče dívčího 
osazenstva. Kvalitní posádkou 
lodě byli i Banán, u kterého 
si již vlastně nepamatuji, jak 
k přezdívce přišel či jestli si ji 
přinesl, a Libor. Byl to stejně 
starý Banánův strejda, a tak 
mu všichni prostě říkali Strej-
do, a pokud na schůzce nebyl 
jeden, druhého byste nena-
šli, ani kdybyste se pod vodu 
dívali. A blížíme se ke klanu 
Doležalových. Služebně nej-
starší je Katka, vždycky jsme 
jí říkali Kačenka nebo Havaj-
ský bubeník, ani né proto, že 
by byla tak tetována či znetvo-
řena, jako proto, že dokázala 
v reakci na okolí vydolovat 
ze svého obličeje takovou gri-
masu, že normální smrtelník 
by si přinejmenším nadvakrát 
zlomil sanici. Dále je tu její 
sestra Barča nebo Veveřice, 
protože jí nikdy nebylo na 
obtíž ukázat zuby a smát se 
na celý svět. A poslední sestra 
má přezdívku Dorouš anebo 
občas Věšák, díky její snaze 
se na každého z nás pověsit či 
přilepit, což se jí díky značné 
roztomilosti a malé váze daři-
lo. Jednoho dne si to šinu po 
náměstí a už od druhého rohu 
slyším hlasitou disputaci. To 
Gábina obviňovala své kama-
rádky, že nemají žádný mozek, 
a to dost hlučně. Do té doby 
maximálně něco kuňkla, a tak 
jsme si všichni mysleli, že je 
němá. Od té doby jsme jí proto 
říkali Mozku. Načež Dorouš 
tomu nasadila korunu a říkala 
jí Žabí mozku, ale to nemělo 
dlouhého trvání a následova-
lo přejmenování na Žábinu. 
Ještě je třeba vysvětlit zkrat-
ku uváděnou na lodích našeho 
oddílu DDM. Jsou dvě verze: 
Dům Dementní Mládeže nebo 
Dementi Dupala Martina, pro-
sím, neplést s dement Dupal 
Martin – to by se mohl urazit.

Zapsal Fík,
l. p. 2005

Když jsem naskočila do 
vodáckého kolektivu KČT 
Úhlava a DDM Přeštice, nikdy 
nezapomenu na partu kolem 
Kokiho, Marťase, Štětiho, 
Hanky, Cipa, Majkla, Oldy 
a Zdeňka. Téměř všichni patří 
i dnes do mého okruhu blíz-
kých kamarádů a přátel či rodi-
ny☺. Vždyť co jednou voda 
semele, to už nepustí.

Pro mě další nezapomenutel-
nou skupinou byla, tehdy už 

z pozice vedení mládeže, parta 
kolem klanu Doležalů, Žábiny, 
Fíka, Denči, Banána, Gábi, Tuč-
ňáka či Sígra… a třeba by Vás 
mohlo zajímat, kterak vlastně 
vznikají přezdívky na vodě… 
Upozorňuji všechny čtenáře, 
že často i hanlivé výrazy tak 
jenom vypadají a ve skutečnos-
ti jsou projevem náklonnosti☺ 
a podobnost se jmény místních 
občanů není náhodná.

Dagmar Švihlová

Výcvik psa nemůžeme 
přerušit

Jedna z mála zájmových 
organizovaných činností, kde 
bylo možno za přísných pro-
tiepidemických opatření vlast-
ně bez přerušení pokračovat 
v činnosti, byli kynologové.

„Není to úplně přesně, museli 
jsme se domlouvat, jak budeme 
na cvičáku, aby se nás nesešlo 
moc. V době nejtvrdšího loc-
kdownu mohli jen Přeštičtí, 
ostatní nesměli překročit čáru 
katastru bydliště, ale nějak 
jsme to zvládli a jedeme dál,“ 
je spokojen předseda klubu 
František Březina. Přeštický 
kynologický oddíl má celkem 
šedesát členů, z toho čtyřicet 
žen. „Ale jen pětadvacet z cel-
kového počtu je aktivních, těch, 
kteří cvičí psy. Máme tady 
vlastně jedinou specializaci, 
soustřeďujeme se na všestran-
ný výcvik, obranu, stopu, blíží 
se to hodně výcviku služeb-
ních psů. Pryč jsou doby, kdy 
na cvičáku byli jen němečtí 
ovčáci, nyní chodí i rotvailer, 
různé rasy teriérů, knírači,“ 
pokračuje. „Je dobře, že jsme 
zvládali pravidelně cvičit, na 
několik měsíců přerušit výcvik 
psa je nemyslitelné.“ O veliko-
nočním víkendu měli Přeštičtí 
pořádat Mistrovství republiky 
ve stopování. „Bylo už pře-

loženo z loňského roku, nyní je 
opět zrušeno. Akci jsme pečlivě 
připravovali měsíce předem, 
doufali ve zlepšení situace, 
ale protiepidemická opatření 
vše zrušila. Už jsme se dalšího 
pořadatelství vzdali,“ přib-
ližuje akce Martina Duchko-
vá. „Jako oddíl máme záštitu 
nad mládeží v Plzeňském kra-
ji. Připravujeme víkendové 
pobyty, a pokud to jen trochu 
půjde, budeme organizovat 
letní týdenní tábor. Nejbližší 
velkou akcí je poslední květ-
nový víkend výběrová soutěž 
zkoušek ZVV 3. Tak snad už to 
vyjde.“ Zásadní poznámku má 
i Míra Ulč, jinak místopřed-
seda Českého kynologického 
svazu: „V současné době je 
velký zájem o psy. A tady mají 
´žně´ množírny. Tam nekoukají 
na čistotu rasy, my jsme na-
opak nemohli dělat bonitaci, 
uchovnění, nebylo možno jezdit 
ani na krytí. Tady v tom zákazy 
opět nebyly domyšleny.“ Závě-
rečná slova Martiny Duchkové 
jsou obyčejná: „Je pravda, že 
trénovat, za určitých omezení, 
jsme mohli stále. Ale chybělo 
takové to obyčejné pokecání 
s ostatními, dát si společně 
v klubovně kafe, to nám chybě-
lo. Snad už se to změní.“  (šat)

Na cvičišti Na Zámostech 
je možno střídavě při výcviku 
zahlédnout… Františka Březi-
nu s Faty.

...Martinu Duchkovou s Drea- 
mem...

...nebo Radku Kopelentovou 
s Debie...

...Zdeňka Zimmermanna s Re- 
xem...              Foto Petr Šatra



A nyní k tomu nejlepšímu, 
nejskvostnějšímu, co se v této 
sezoně událo. Pro celé město 
a okolí to byla velká událost. 
Dorost Přeštic v sezoně 1978- 
-1979 startoval v dorostenecké 
lize. Ta se v České republice 
tehdy hrála ve čtyřech skupi-
nách po čtrnácti účastnících. 
Přeštičtí dorostenci vstupo-
vali do ligy s tímto kádrem:  
V. Bešta, J. Spolwind, T. Be- 
nedikt, M. Fořt, J. Hav-
líček, V. Novák, P. Krs,  
L. Štych, P. Bočan, A. 
Kmoch, J. Míšek, I. Baumruk,  
M. Štych, J. Kriegelstein,  
J. Tureček, M. Polívka. Byli 
zařazeni do skupiny A, ve kte-
ré měli za soupeře čtyři cel-
ky z Prahy, tři týmy z Plzně, 

dva ze severu Čech, dva ze 
středních Čech, jeden z Kar-
lovarska a jeden z jihu Čech. 
Čekaly je tedy daleké výjezdy. 
Hned úvodní zápas v Rakov-
níku naznačil, že to bude v lize 
hodně těžké, Přeštice prohrá-
ly vysoko 1:7. Čestný úspěch 
zaznamenal Míšek. Ve dru-
hém utkání doma s mosteckým 
Baníkem se už hodně zlepšily, 
přesto neodvrátily porážku 
1:2. Gól vstřelil M. Štych.

Do třetice v Praze s Duk-
lou chlapci padli opět hladce 
1:6 a usadili se na poslední 
příčce. Přeštice ještě dvakrát 
prohrály, ale v šestém kole se 
dostavil první úspěch. Domácí 
vítězství 1:0 nad Milevskem 
a zisk prvních ligových bodů. 

Slavný rozhodující gól vstře-
lil M. Štych. Dorostenci sice 
byli stále na posledním místě, 
ale jen o horší skóre za Vyše-
hradem. Tabulce vévodila 
suverénní Škoda Plzeň, která 
měla na kontě plný počet bodů 
a skóre 16:2. Nic se nezměni-
lo na postavení Přeštic ani po 
dalším kole, kdy se prohrálo 
0:2 v Plzni s UZ. Potom přije-
li do Přeštic dorostenci slavné 
Sparty Praha. Všichni očeká-
vali jejich hladkou výhru, leč 
zrodilo se velké překvapení. 
Domácí mladíci za velké-
ho zájmu diváků, kterých se 
sešlo téměř 500, podali doslo-
va heroický výkon a dokázali 
uhrát bezbrankovou remízu.

Jenže v následujících pěti 
utkáních první části soutěže se 
vůbec nedařilo, pětkrát se pro-
hrálo a nic jiného z toho být 
nemohlo, než poslední místo, 
dva body za předposledním 
Vyšehradem. Na podzim se 
ještě předehrávala dvě jarní 
kola, a Přeštice v nich kupo-
divu zabraly. Doma porazily 
gólem Míška Rakovník 1:0 
a z Mostu dokázaly přivézt 
bod za bezbrankovou remízu.

Do jara vstupoval přeštic-
ký tým s kádrem V. Bešta, 
M. Hodan, P. Krs, V. Novák, 
I. Baumruk, T. Benedikt,  
P. Bočan, A. Kmoch, J. Mí-
šek, J. Schöterle, M. Štych,  
M. Polívka, J. Kriegelstein,  
J. Bošek. Jarní premiéra Přeš-
tic se odehrála v domácím 
prostředí s Duklou Praha a při-
nesla výsledek 0:0. Znamenalo 
to bodové dostižení předpo-
sledního Milevska a odstup od 
příček znamenající záchranu 
nebyl zase až tak velký. Sestu-
povaly dva celky.

Po prohrách v Karlových 
Varech 0:2 a v přestřelce 3:4 
doma s Chomutovem na veli-
ce těžkém terénu sice přišla 
další bezbranková remíza 
doma s Milevskem, ale to už 
se vědělo, že záchrana by se 
rovnala velkému zázraku. Po 
remíze 1:1 doma s UZ Plzeň 

se chlapci sice vyhoupli na 
předposlední třináctou příčku, 
statečně zabojovali na pražské 
Letné proti Spartě, kde se pro-
hrálo těsně 0:1, do konce sou-
těže získali ještě dva body za 
dvě remízy, ale na záchranu 
to nestačilo. K té jim nakonec 
chybělo sedm bodů. Přeštice 
sestoupily spolu se Slavojem 
Vyšehrad.

V řadě utkání však hrály 
Přeštice dobře, soupeřům se 
herně vyrovnaly, více bodů 
nezískaly jen kvůli nezkuše-
nosti, ale také kvůli horším 
materiálním podmínkám. 
Ostatní celky měly například 
rehabilitační zařízení, možnost 
pravidelného tréninku na trávě 
a především ligové zkušenosti. 
To všechno přeštickým doros-
tencům chybělo. V lize však 
i oni ve 26 zápasech získávali 

cenné zkušenosti, které potom 
někteří z nich bohatě uplatnili 
v mužstvu dospělých.

Podívejme se ještě na to, jak 
dopadla v dorostenecké lize 
celá sezona. Vítězové čtyř sku-
pin Škoda Plzeň, Slavia Praha, 
Zbrojovka Brno a Baník Ostra-
va se utkali na jižní Moravě 
v Poštorné a Lanžhotě každý 
s každým o titul mistra ČSR. 
V turnaji zvítězilo Brno, dru-
há byla Ostrava, třetí plzeňská 
Škoda a čtvrtá pražská Slavia. 
Dorostence Škody vedl tehdy 
František Beránek, zvaný Pej-
sek, a v mužstvu se střelecky 
prosazoval především Pavel 
Korejčík. Na tomto turnaji 
se stal s třemi góly nejlepším 
střelcem.

Vítězná Zbrojovka Brno se 
potom ve dvou finálových due-
lech utkala s Žilinou – mistrem 
Slovenské republiky. V Žilině 
skončilo utkání nerozhodně 
1:1 a v Brně domácí zvítězili 
3:1. Dorosteneckým mistrem 
Československa se tak v sezo-
ně 1978-1979 stala Zbrojovka 
Brno. A součástí tohoto vše-
ho dorosteneckého ligového 
zápolení byli v této sezoně 
i přeštičtí dorostenci, což byl 
ojedinělý historický úspěch. 
Trenérem mužstva byl Josef 
Mastný.

Pokračování na str. 11
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(1921-2021)
Zlaté okamžiky  preštického fotbalu
                                                                                – 100 let

Před utkáním dorostenecké ligy na pražské Letné, kde Přeštice 
prohrály se Spartou 0:1. Stalo se tak 29. dubna 1979. 

archiv Jaroslava Kriegelsteina ml.

V dubnu 1979 prohráli dorostenci Přeštic doma s Chomutovem 
3:4. Jan Bošek na těžkém terénu proměňuje penaltu.

archiv Jaroslava Kriegelsteina ml.

Dorostenecká liga 1978- 
-1979. Přeštice – Meteor Pra-
ha 0:2, Jaroslav Kriegelstein 
ml. útočí na branku Pražanů.

archiv 
Jaroslava Kriegelsteina ml.

Ligoví dorostenci Přeštic na Spartě. Stojící zleva trenér Josef Mastný, Jan Bošek, Jaroslav 
Kriegelstein ml., Miroslav Polívka, Miroslav Štych, Vilém Novák, Antonín Kmoch, zdravotnice 
Vlasta Hodanová, vedoucí mužstva Zdeněk Bouberle, asistent Schöterle st., sedící zleva J. Schö-
terle ml., Jiří Míšek, Pavel Bočan, Václav Bešta, Michal Hodan, Tomáš Benedikt, Pavel Krs, Ivo 
Baumruk.                                                                                                               archiv TJ Přeštice

Dorostenecká liga v Přešticích 1978-1979
Ještě než se dostaneme 

k tomu největšímu, co hýbalo 
Přešticemi a okolím, doroste-
necké lize, věnujme pár slov 
celku dospělých. Za nepří-
liš úspěšného pochodu v I. B 
třídě pokračovala přestavba 
mužstva. Z vojny se vrátili 
Jar. Stehlík, bratři Kripnerové, 
Hradecký, z plzeňské Loko-
motivy přišel J. Jindřich a ze 
Slovanu Karlov M. Kvídera. 
Branku přeštického mužstva 
hájili J. Brada a L. Langmajer 
ml., začal hrát i Zb. Šrámek. 
U mužstva pracovali jako tre-
néři Stanislav Trnka a na krát-
kou dobu i Jaroslav Holý. Ještě 
než se začalo hrát mistrovsky, 
utkalo se v přátelském mači 
A mužstvo s ligovým doros-
tem. Utkání skončilo smír-
ně 4:4, za první tým stříleli 
branky Brantl, Kováč, Bešta, 
Tolar, a za dorost byli úspěš-
ní Baumruk, Štych, Tureček 
a Kmoch.

První dvě porážky áčka 
doma s Horšovským Týnem 
1:6 a v Nepomuku 2:3 zname-
naly poslední příčku. Potom 
šly však Přeštice výkonnostně 
i výsledkově nahoru a stou-
paly i tabulkou vzhůru. Stále 
byla během podzimu naděje 
prokousat se na postupovou 
pozici. Na jaře 1979 vstupova-
ly Přeštice do druhé části I. B 
třídy na čtvrtém místě s cílem 
soutěž vyhrát a postoupit. 

Znamenalo to však uspět hned 
v prvním kole na půdě vedou-
cího Dynama Horšovský Týn. 
Utkání však bylo pro nezpůso-
bilý terén odloženo a v náhrad-
ním termínu Přeštice prohrály 
0:1. Přesto stále ještě šance 
existovala.

Začalo se trénovat třikrát 
týdně, ale docházka hráčů byla 
velmi nízká a nakonec došlo 
k pravému opaku. Mužstvo 
místo postupu s potížemi sou-
těž zachraňovalo, protože na 
jaře získalo pouhých sedm 
bodů a skončilo na devátém 
místě s 21 body. Do I. A tří-
dy postoupilo Dynamo Hor-
šovský Týn, sestoupily celky 
umístěné těsně za Přešticemi: 
Budovatel Draženov, Loko-
motiva Poběžovice a Start 
Tlumačov. Celkem dobře hrá-
lo béčko dospělých v okres-
ním přeboru, když skončilo na 
pátém místě, B dorost vyhrál 
okresní přebor, A žáci skončili 
v krajském přeboru na třetím 
místě a B žáci v okresním pře-
boru na osmém místě.

Po skončení mistrovské 
sezony v červnu hostoval 
v Přešticích východoněmec-
ký Motor Neustadt. Nejdří-
ve se utkal s béčkem, které 
gólem Lakatoše vyhrálo 1:0 
a s A mužstvem Neustadt 
remizoval 3:3, branky za 
domácí stříleli Jindřich, Bran-
tl a St. Kripner z penalty.

Výsledky v I. B třídě v sezoně 1978-1979:
Přeštice - Dynamo Horšovský Týn 1:6 (1:3, Zd. Bešta)
Sokol Nepomuk - Přeštice 3:2 (0:1, Brada, Zd. Bešta)
Přeštice - Start Tlumačov 2:1 (1:0, Šrámek, Kolena z PK)
Sokol Hradec u Stoda - Přeštice 2:2 (1:1, Zd. Bešta, Černý)
Přeštice - Lokomotiva Poběžovice 1:0 (0:0, Mastný)
RH Železná Ruda - Přeštice 3:3 (2:2, Kolena 2, vlastní)
Přeštice - RH JZD Meclov 2:0 (0:0, Brantl, Šrámek)
Okula Nýrsko B - Přeštice 1:2 (0:1, Brantl, Kolena z PK)
Přeštice - Sokol Losiná 2:3 (0:1, Hradecký, Jindřich)
Svatobor Hrádek - Přeštice 1:3
Přeštice - Budovatel Draženov 2:1 (1:0, Jindřich, Bešta)
Dynamo Horšovský Týn - Přeštice 1:0 (1:0)
Přeštice - Sokol Nepomuk 2:2 (1:1, Hradecký, Kvídera)
Start Tlumačov - Přeštice 0:1
Přeštice - Sokol Hradec u Stoda 4:0
Lokomotiva Poběžovice - Přeštice 3:2 (2:2, Jindřich, Brantl)
Přeštice – RH Železná Ruda 1:3
RH JZD Meclov - Přeštice 2:0 (1:0)
Přeštice - Okula Nýrsko B 2:1 (1:0, Kvídera, Jindřich)
Sokol Losiná - Přeštice 3:0 (3:0)
Přeštice - Svatobor Hrádek 1:2 (0:0, Jindřich)
Budovatel Draženov Přeštice 2:0 (1:0)
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Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu
Očkování je nejefektivnějším 

způsobem, jak zvládnout pan-
demii onemocnění covid-19, se 
kterou se více než rok potýká 
celý svět. Jen v České republi-
ce zemřelo za poslední rok více 
než 27 000 lidí s touto nemocí. 
„Očkování v nás vzbudilo velké 
očekávání. Pro mě, a věřím, že 
i pro většinu z vás, je očkování 
nadějí a velmi důležitou cestou 
k návratu do normálního, svo-
bodného života, na který jsme 
byli zvyklí. Zajít si s přáteli do 
restaurace, jet na víkend na 
hory, v létě na dovolenou, ale 
i se normálně společně stýkat 
a navštěvovat. To určitě chy-
bí nám všem,“ říká hejtmanka 
Plzeňského kraje Ilona Mau-
ritzová. 

Právě očkování chrání před 
těžkým průběhem onemoc-
nění a ztrátou života. V Čes-
ké republice jsou k dispozici 
zatím vakcíny čtyř výrobců 
– Comirnaty od společnosti 
Pfizer/BionTech, Moderna, 
AstraZeneca a Johnson (od 
konce dubna). Všechny vak-
cíny dostupné na českém trhu 
mají vysokou účinnost, jsou 
schváleny Evropskou lékovou 
agenturou (EMA) i českým 
Státním ústavem pro kontro-
lu léčiv. V našem kraji očkují 
Fakultní nemocnice v Plzni, 
nemocnice zřizované Plzeň-
ským krajem, Velkokapacitní 
očkovací centrum v Plzni ve 
Skvrňanech i další nemocniční 
a zdravotnická zařízení. 

Nyní již vakcíny prokazu-
jí první úspěchy poklesem 
počtu těžkých případů a úmrtí 
u očkovaných skupin obyvatel. 
Připraví totiž imunitní systém 
očkovaného tak, aby dokázal 
rozpoznat koronavirus (SARS 
Cov-2) a bránit se proti němu 
připravenými protilátkami 
dřív, než virus stihne vyvolat 
příznaky onemocnění. Vakcíny 
nemohou vyvolat onemocnění 
covid-19, protože neobsahují 
živý virus. 

Plzeňský kraj více než rok 
pomáhá svým občanům vyrov-
nat se se situací, která je pro 
všechny nová. Na webu kraje 
jsou všechny informace týkají-
cí se epidemie, očkování i sta-
tistických dat přehledně uve-
dené. Kraj také ve spolupráci 
s dalšími partnery (Mezigene-
rační centrum Totem a Plzeň-
ský Prazdroj) zřídil informační 
linky, na kterých mohou senio-
ři požádat o pomoc s registrací 
k očkování. Díky spolupráci 
s družstevními prodejnami 
COOP Plzeňský kraj zahájil 
informační kampaň k očkování 
i v odlehlejších částech regio-
nu a od poloviny dubna rozší-
řil kampaň i do dalších médií, 
např. netradičně do Šlágr TV 
či do iVysílání České televize. 
Cílem informační kampaně je 
poskytnout ucelené, aktuál-
ní a ověřené informace všem 
občanům. 

Více informací je dostupných 
na www.plzensky-kraj.cz

(1921-2021)

Zlaté okamžiky
preštického fotbalu – 100 let

Výsledky v dorostenecké lize:
ČKZ Rakovník - TJ Přeštice 7:1 (Míšek)
TJ Přeštice - Baník Most 1:2 (M. Štych)
Dukla Praha - TJ Přeštice 6:1 (T. Benedikt)
TJ Přeštice - Slavia Karlovy Vary 0:2
Chomutov - TJ Přeštice 4:1 (Tureček)
TJ Přeštice - Milevsko 1:0 (M. Štych)
UZ Plzeň - TJ Přeštice 2:0
TJ Přeštice - Sparta Praha 0:0
UD Příbram - TJ Přeštice 5:1 (M. Štych)
Slavoj Vyšehrad - TJ Přeštice 6:0
TJ Přeštice - Lokomotiva Plzeň 0:1
Škoda Plzeň - TJ Přeštice 4:1 (M. Štych)
TJ Přeštice - Meteor Praha 0:2
TJ Přeštice - ČKZ Rakovník 1:0 (Míšek)
Baník Most - TJ Přeštice 0:0
TJ Přeštice - Dukla Praha 0:0
Slavia Karlovy Vary - TJ Přeštice 2:0
TJ Přeštice - Chomutov 3:4 (Kriegelstein, Kmoch, Polívka)
Milevsko - TJ Přeštice 0:0
TJ Přeštice - UZ Plzeň 0:0
Sparta Praha - TJ Přeštice 1:0
TJ Přeštice - UD Příbram 2:2 (Schöterl 2)
TJ Přeštice - Slavoj Vyšehrad 0:0
Lokomotiva Plzeň - TJ Přeštice 4:1 (Polívka)
TJ Přeštice - Škoda Plzeň 0:5
Meteor Praha - Slavoj Přeštice 2:0

Dokončení ze str. 10

Dorostenecká liga 1978-1979. Vyšehrad – Přeštice 6:0. Jaro-
slav Kriegelstein ml. v souboji s brankářem. 

archiv Jaroslava Kriegelsteina ml.

PRODAVA KU

PODĚKOVÁNÍ

Myslivecký spolek Přešti-
ce tímto děkuje zastupitelům 
města Přeštice za umožnění 
pronájmu místnosti v prosto-
rách bývalé vodárny v Přeš-
ticích. Prostor bylo třeba 
zrekonstruovat. Naše osob-
ní poděkování patří panu 
Vladimíru Ježkovi, který se 
celé rekonstrukce ujal. Práce 
nejen organizoval, ale sám se 

na nich též podílel. Rekon-
strukce se zúčastnili i členové 
našeho Mysliveckého spolku 
Přeštice, kterým též děkuje-
me.

MS Přeštice děkuje zastupi-
telstvu města Přeštice za mož-
nost scházet se. Dosud takové 
prostory MS Přeštice k dispo-
zici nemělo.

výbor MS Přeštice
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