
Vážení čtenáři,
d ě t e m 

s k o n č i l a 
škola a zača-
ly prázdni-
ny. V tomto 
období vět-
šina pra-

cujících čerpá dovolenou, 
k mnohým seniorům přijedou 
vnoučata, všichni si užíváme 
nejteplejší období roku. Přeji 
Vám, abyste tento čas prožili 
dle svých přání, odpočinuli si 
a vrátili se do běžného života 
plni optimismu.

Letošní prázdniny budou pro 
mě méně klidné než ty minulé. 
Dne 23. a 24. září se uskuteční 
komunální volby a před nimi, 
jak to bývá, volební kampaň. 
I letos mám v úmyslu kandi-
dovat. Nadcházející období 
však bude pro mě výjimečné 
tím, že mě čekají kampaně 
dvě. V březnu jsem byl oslo-
ven koalicí několika stran, zda 
mám zájem za ně kandido-
vat do senátu v obvodu č. 7. 
Nabídkou jsem byl velice pří-
jemně překvapen, ale vzápětí 
jsem si uvědomil, jak složité 
to může být. Měl jsem hlavu 
plnou otázek. Nebudou mi to 
mít Přeštice za zlé? Zvládnu 
obě kampaně tak, abych byl 
spokojený? Dokážu oslovit 
lidi v tak velkém území? Co 
když uspěji v obou volbách? 
A co když to dopadne naopak? 
Otázek bylo ještě mnohem 
víc a přicházely nemilosrd-
ně najednou. Seřadil jsem je 
a začal si na ně odpovídat.

Odjakživa rád pracuji s lidmi, 
moje dosavadní profesní kari-
éra je na tom založena. Jako 
obchodník, ředitel společnosti 
nebo podnikatel jsem se vždy 
snažil být důvěryhodný a spo-
lehlivý. Přijal jsem v životě již 
mnoho výzev a obstál v nich. 
Všechny obory, jimiž jsem 
prošel, mne obohatily. Získa-
né zkušenosti dokáži využí-
vat. Jsem zdravě ctižádostivý 
a cílevědomý, nechybí mi 
odvaha ani sebevědomí. Jsem 
celoživotní optimista a mám 
rád úsměv.

Půjdu do toho. A udělám opět 
vše, co bude v mých silách, 
abychom uspěli. Na radnici 
jsou zaměstnáni schopní lidé 
a, budou-li příští radní stejně 
dobří jako ti současní, mohu 
být městu i nadále užitečný 
jako starosta. Velká část sená-
torů je původem z komunál-
ní politiky, do které vstoupili 
ze stejných důvodů jako já. 
Vykonat pro město, kde žijí, 
to nejlepší. Osvědčili se, byli 
zvoleni senátory, ale větši-
na z nich zastává i nadále 
významné funkce v obecních 
či městských zastupitelstvech. 
            Pokračování na str. 11

Jaké to 
je, přestě-
hovat se 
z Prahy do 
Skočic?

Stěhoval jsem se někdy v čer-
venci. Vánoce před tím jsme se 
současnou manželkou měli roz-
hovor, co bude dál. Říkal jsem 

jí, že se zbláznila, že rozhodně 
nepůjdu do díry, jako jsou Sko-
čice. Po třech měsících jsem 
ale zjistil, že v Praze vlastně 
nemám žádnou kotvu a začal 
jsem mít intenzivní pocit, že je 
to ruka osudu. Prostě jsem zmi-
zel z Prahy a šel jsem na vesnici 
za holkou, se kterou chci být.
Vyrostl jste v Bratisla-

vě. Jaké je to srovnání 
s Prahou? 

V Bratislavě jsem byl jiný 
člověk, byl jsem dítě, a to se 
nedá srovnat s dospívajícím. 
Ale i v rámci Bratislavy jsem 
se stěhoval poměrně mnoho-
krát. Všechno bylo jinak než 
v Brně nebo v Praze. 
To je zajímavé, vyrůstat 

u Dunaje a pak se pře-
stěhovat na západ na 
venkov...
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Ztracené město 14. díl 

– Panský hostinec 
na Pohořku 

U Černého orla 

O městském odpadovém 
hospodářství zde píšeme 
poměrně často. Jedná se totiž 
o významnou výdajovou 
položku rozpočtu, která zaslu-
huje naši zvýšenou pozornost. 
Proto jsme v roce 2018 nechali 
zpracovat analýzu současného 
stavu odpadového hospodář-
ství, monitoring dat, právní 
analýzu a následně návrh nové 
koncepce. V roce 2019 jsme 
její závěry a doporučení začali 
naplňovat.

Hlavním cílem změn vyplý-
vajících z návrhu bylo zkvalit-
nění služby pro občany a zís-
kání komplexního přehledu 
o nákladech na svoz a likvida-
ci odpadů. Obsah evropských 
i národních koncepcí byl samo-

zřejmě brán v potaz. Jednalo 
se zejména o datum zákazu 
skládkování, který byl stano-
ven na rok 2030. S tím souvisí 
i postupné každoroční zvyšo-
vání poplatku za skládkování, 
který se tak stává kromě přiro-
zeného nárůstu souvisejících 
nákladů samotné služby (růst 
cen pohonných hmot, mezd 
apod.) stále významnějším 
nákladem. Poplatek za ukládá-
ní využitelných odpadů se ze 
současných 900 Kč/t postupně 
zvýší až na 1850 Kč/t; popla-
tek za ukládání zbytkových 
odpadů z 500 Kč/t na 800 Kč/t. 
Jedinou možností, jak tomuto 
nárůstu čelit, bylo zavést tako-
vá opatření, která by umožňo-
vala snižovat množství směs-

ného komunálního odpadu 
(SKO) a zvýšit separaci.

Výše uvedené nás proto 
vedlo ke změně smluvních 
podmínek se svozovou společ-
ností prostřednictvím vypsání 
veřejné zakázky. Jako kon-
trolní nástroj jsme si zvolili 
dynamické vážení každé odpa-
dové nádoby. Tuto podmínku 
zajišťuje automatický systém, 
který ukládá u každého výsy-
pu údaj o nádobě, místě a času 
a samozřejmě hmotnost odpa-
du. Podmínkou proto bylo 
zajistit tzv. čipování každé 
nádoby ve městě. To se neobe-
šlo bez spolupráce s občany, jež 
zasluhují velký dík za vstříc-
nost a pomoc. Nová smlouva, 
kterou město uzavřelo se sta-

ronovým partnerem – společ-
ností Západočeské komunální 
služby a. s., začala platit od  
1. ledna 2020. Během prvního 
pololetí probíhalo ono čipová-

ní, ale také seznamování svo-
zové firmy s novou technikou 
a nastavení parametrů úložiště, 
kam se ukládají všechna výše 
uvedená data. 

Přešticemi projeli ministři české vlády. Dne 24. června se tu zastavil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a v úterý 28. června 
ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Svoji návštěvu začal ve Fakultní nemocnici v Plzni, ovšem mnohem víc času věnoval výjezdu 
na jih, do Dobřan a do Přeštic. Tady si prohlédl nové garáže Zdravotnické záchranné služby, velmi ho zaujalo zvířectvo ve Středisku volného 
času Slunečnice a nevynechal ani denní stacionář Kristián. Vstoupil tam právě v okamžiku, kdy klienti četli kapitolu Cirkus románu Karla 
Poláčka Bylo nás pět. Kristián sice nepatří do rezortu zdravotnictví, ale od ředitelky Michaely Cimické se aspoň dozvěděl kuriozitu, že ani 
ona jako zdravotní sestra nemůže píchnout klientům inzulín, protože Kristián patří pod rezort sociální péče. To ministra zaujalo možná víc 
než kapitola Cirkus. Léto bude v Přešticích horké a další politici budou následovat. Na konci září nás čekají volby do zastupitelstva a také 
volba nového senátora za náš obvod. Příjemné prázdniny a šťastnou ruku na podzim.                                       Text (red), foto Milan Janoch
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Vítání
občánků
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Městská policie v květnu 2022      725 726 549
Posprejování objektů 

a dopravního značení na 
území Přeštic

Dne 9. 5. 2022 v nočních 
hodinách bylo hlídce MP 
nahlášeno, že dne 8. 5. 2022 
po 3.00 hod. byli spatřeni na 
čerpací stanici v Přešticích 
dva mladíci, kteří měli potřís-
něné ruce od modré barvy 
a v igelitové tašce barevné 
spreje. Téhož dne byla stráž-
níky provedena kontrola 
objektů na území města, kdy 
došlo k posprejování objek-
tů a dopravního značení v ul. 
Husova, 5. května, Poděbra-
dova. Provedeným šetřením 
pomocí městského kamerové-
ho systému bylo potvrzeno, že 
poškození provedli dva místní 
osmnáctiletí mladíci dne 8. 5. 
2022 v ranních hodinách. Ka-
merové záznamy byly předá-
ny k dalšímu šetření Policii 
ČR, neboť zjištění mladíci jsou 
podezřelí ze spáchání trestného 
činu: „Poškozování cizí věci“.

Jízda řidiče motorovým 
vozidlem zákazem vjez-
du a pod vlivem alkoho-
lu ulicí Hlávkova

Dne 9. 5. 2022 v 00.01 hod. 
při hlídkové činnosti v Přešti-
cích na Masarykově nám. spat-
řili strážníci v ul. Hlávkova 
směr na Klatovy automobil zn. 
seat, jehož řidič nerespektoval 
zákazovou dopravní značku 
pod kostelem. Jednalo se o tři-
atřicetiletého cizince bydlící-
ho v Klatovech, který navíc 
řídil motorové vozidlo pod 
vlivem alkoholu, a je pode-
zřelý ze spáchání trestného 
činu: „Ohrožení pod vlivem 
návykové látky“, neboť mu 
bylo naměřeno 1,79 promile 
alkoholu v dechu. Řidič byl 
na místě, včetně kamerových 

záznamů, předán k dalšímu 
opatření Policii ČR.
Jízda řidiče bez řidič-

ského oprávnění na 
motocyklu bez regis-
trační značky po komu-
nikacích města Přeštice

Dne 23. 5. 2022 odpoledne 
spatřili asistenti prevence kri-
minality opakovaně přejíždět 
po pěší lávce z ul. V Brance 
v Přešticích ve směru na Pří-
chovice řidiče na motocyklu 
zn. beta, na kterém nebyla 
umístěna registrační značka. 
Následně byl tento motocyk-
lista spatřen na parkovišti 
v Městském parku v Přešti-
cích. V něm byl rozpoznán 
devatenáctiletý mladík od 
Dnešic. Následnou lustrací 
řidiče a kontrolou městské-
ho kamerového systému bylo 
strážníky zjištěno, že mla-
dík není držitelem řidičského 
oprávnění pro příslušnou sku-
pinu motorových vozidel. Při 
jízdě na motocyklu po komu-
nikacích města se dále dopouš-
těl dopravních přestupků, jako 
je: řízení motocyklu, na němž 
není umístěna tabulka regis-
trační značky, porušení záka-
zu vjezdu, jízda po chodníku, 
opakované předjíždění zprava 
či nedání přednosti v jízdě. 
Věc byla oznámena k vyříze-
ní pro přestupky proti zákonu 
o silničním provozu na správní 
orgán MěÚ Přeštice.

Střípky měsíce 
května 2022

 1. 5. po 3.00 hod. společně 
s policisty výjezd před hudeb-
ní klub v ul. Nepomucká, kde 
mělo docházet ke rvačce. Na 
místě zjištěno vzájemné napa-
dání muže od Přeštic a cizin-

ce, oběma bylo naměřeno 
kolem dvou promile alkoholu 
v dechu. Na místo přivolána 
záchranná služba, která odvez-
la jednoho muže na ošetření 
do nemocnice. Věc si na místě 
převzali policisté pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu.
 3. 5. odpoledne nalezeny 
na nádraží ČD v Přešticích 
doklady. Provedenou lustrací 
cestou PČR zjištěno, že tyto 
byly nahlášeny jako odcizené. 
Předány společně s důkazními 
prostředky na oddělení policie 
ve Švihově.
 8. 5. před 2.00 hod. společně 
s policisty prověřováno ozná-
mení od občana, že v hudeb-
ním klubu v Nepomucké ul. 
se nalévá alkohol nezletilcům. 
Oznámení prověřeno uvnitř 
klubu – negativní.
 9. 5. dopoledne řešen opa-
kovaně pětapadesátiletý muž 
z Plzně, který v mírně podna-
pilém stavu narušoval veřej-
ný pořádek na veřejném WC, 
v obchodě a následně na Masa-
rykově nám. Muž byl následně 
vyprovozen na autobus, kdy 
odjel do místa bydliště.
 11. 5. před polednem ozná-
men požár odpadkového koše 
na Masarykově nám. – uhašen 
strážníkem kbelíkem vody.
 14. 5. po 1.00 hod. výjezd 
na rušení nočního klidu hlasi-
tou hudbou v bytovkách v ul. 
Palackého, hudba následně 
vypnuta a majitelka řešena 
pro přestupek proti veřejnému 
pořádku v příkazním řízení. 
Stejně řešen přestupek po 4.00 
hod., kdy před hudebním klu-
bem klečel u silnice muž a kři-
čel, že byl zmlácen. Ačkoli na 
muži nebylo viditelné zraně-
ní, chtěla mu hlídka přivolat 
záchrannou službu, toto odmí-
tl, že mu nic není, k napadení 
nedošlo. Následně muž odjel 
vozidlem taxi na Klatovy. Po 
20.00 hod. zjištěna na Masary-
kově nám. skupinka 6 mladíků, 
kteří na autobusové zastávce 
znečišťovali veřejné prostran-
ství. Řešeni na místě v příkaz-
ním řízení poté, co prostranství 
uklidili.
 16. 5. před 16.00 hod. požádal 
hlídku klient Domova klidné-

ho stáří v Žinkovech, zda by 
mohla vyrozumět domov, že 
mu ujel autobus a přijede déle, 
nebo po něm bude vyhlášeno 
pátrání. Kontaktován domov 
s i formací o času příjezdu 
jejich klienta.
 28. 5. před 4.00 hod. výjezd 
na oznámení – ležící muž v ul. 
Hlávkova u kostela. Jelikož 
byl osmnáctiletý mladík scho-
pen samostatné chůze, byl po 
vyřešení v příkazním řízení 
propuštěn a odešel do mís-
ta bydliště. Před 12.00 hod. 
prověřeno oznámení v Osadě 
Šeříků týkající se nalomeného 
stromu, který ohrožuje příjez-
dovou komunikaci. Na místo 
přivoláni hasiči, kteří konsta-
tovali, že se nejedná o bez-
prostřední ohrožení. Následně 
došlo strážníky k ohraničení 
místa vymezovací páskou 
a věc byla nahlášena majiteli 
stromu a na MěÚ k vyřízení. 
Po 22.00 hod. výjezd na rušení 
nočního klidu hlasitou hud-
bou do bytového domu v ul. 
Palackého. Kontaktován míst-
ní mladík, který ihned hudbu 
ztišil a byl na místě strážníky 
řešen v příkazním řízení.

V květnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) výjezd na rvačku do bytov-
ky v ul. Karlova. Došlo zde ke 
strkanici mezi novým a starým 
přítelem obyvatelky bytu. Věc 
na místě vyřešena domluvou, 
ke zranění osob nedošlo
2) asistenti prevence krimi-
nality byli v Městském parku 
požádáni místní ženou střed-
ního věku, zda by ji nemohli 
doprovodit do místa bydliště 
na Tř. 1. máje, neboť si stěžo-
vala na nevolnost. Jelikož 
záchrannou službu odmítla, 
byla doprovozena do bydliště
3) zajištění místa dopravní 
nehody v ul. Jungmannova do 
příjezdu hlídky PČR
4) v ul. Veleslavínova zjištěna 
olejová skvrna na komunikaci, 
která vytekla z dodávkového 
vozidla, skvrna zasypána sor-
bentem, řidič dodávky řešen 
v příkazním řízení
5) výjezd na oznámení občanů 
do ul. Pobřežní, kde byla neprů-

jezdná komunikace z důvodu 
odstaveného vozidla s otevře-
nými dveřmi; do ul. 5. května, 
kde byl odstaven dodávkový 
automobil před vjezdem do 
garáže; do ul. Poděbradova 
kde bránilo vozidlo výjezdu 
z pozemku, do ul. Husova na 
vozidlo zaparkované na vyhr. 
parkovišti; do ul. Máchova 
na vyhrazené parkoviště pro 
nákladní vozidla, kde byla 
zaparkovaná osobní a řidič NA 
zde nemohl zaparkovat – vše 
řešeno v příkazním řízení
6) provedeno označení 2 jízd-
ních kol syntetickou DNA
7) strážníci se zúčastnili okres-
ního kola dopravní soutěže 
BESIP v ZŠ v Blovicích, dět-
ského dne v Městském parku, 
zajištění akcí: Májové oslavy 
osvobození, Food festival
8) zajištění veřejného pořádku 
na fotbalovém utkání v Přešti-
cích
9) 1x výjezd na narušení objek-
tů budov města
10) doručení písemnosti na 
žádost správního orgánu
11) asistenty prevence kri-
minality provedeny kontro-
ly všech pískovišť na území 
města a jeho městských částí 
detektorem kovu – bez závad.

Pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) krádež ve sklepních kójích 
bytového domu v ul. Husova

2) průjezd vozidla škoda měs-
tem, které měl řídit 16letý mla-
dík
3) u kontejnerů na separovaný 
odpad zjištěno 17 pachatelů, 
kteří odložili v ul. V Háječ-
ku, Veleslavínova, Dukelská, 
Masarykovo nám. odpad, 
a znečistili tím veřejná pro-
stranství – řešeni v příkazním 
řízení pro přestupky proti 
veřejnému pořádku/oznámeni 
na správní orgán.

Proveden výjezd na 1 vol-
ně pobíhajícího psa: Přeštice 
na Tř. 1. máje – majitel řešen 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

Na území města nalezeno: 
peněženka s doklady a finanč-
ní hotovostí cca 4800 korun 
a peněženka s doklady na 
Masarykově nám. – vráce-
no majitelům, doklady v ul. 
Máchova – předány PČR, jízd-
ní kolo na Tř. 1. máje – předá-
no na MěÚ – ztráty a nálezy, 
na chodníku v ul. Kollárova  
2 ks injekčních stříkaček – zlik-
vidovány záchrannou službou.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 66 km/h, Nepo-
mucká – 74 km/h, Husova –  
71 km/h, Skočice u ZŠ a MŠ – 
64 km/h, Žerovice – 69 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice



Dokončení ze str. 1
Mezi námi ani ta Vltava 

není žádný šlágr ve srovnání 
s Dunajem. V legraci často 
říkám: „Dobře, domluvme se 
na tom, že Přeštice jsou město 
a Úhlava je řeka. ☺“ 
Od dětství jste mluvil 

jakým jazykem?
Nejdříve československy. 

Matka přišla z Brna a sloven-
sky moc nemluvila. Já sám 
jsem používal takový mix. 
Teprve na základní škole jsem 
oba dva jazyky oddělil. Kama-
rádi v Brně ale říkali, že trva-
lo dva roky, než jsem vyčistil 
přízvuk. Dneska, když mluvím 
s kamarády pár dnů slovensky, 
tak mi trvá chvíli, než se mi 
tam přestanou motat slovíčka 
z češtiny a potom zase obrá-
ceně.
Do Brna jste z Bratisla-

vy odešel s rodiči?
Do Brna jsme odešli ještě 

před rozdělením Českoslo-
venska. Máma byla v té době 
rozvedená, a z jejího úhlu 
pohledu jsme šli domů. Kon-
cem školního roku 1992 jsem 
se rozloučil se spolužáky ve 
druhém ročníku gymnázia a za 
pár týdnů jsem nastupoval na 
gympl v Brně.

V jaké branži jste se 
dříve pohyboval?

Ve stavebnictví a strojíren-
ství. Například finančnictví 
není můj šálek čaje, tomu se 
nevěnuju ani na radnici. Když 
se mluví o daních, přenechá-
vám to rád starostovi a dalším 
lidem, kteří tomu rozumějí.
Jako místostarosta dě-

láte nejvíc co?
Věnuji se hlavně stavebnic-

tví, tedy výstavbě a rekon-
strukcím. Ve vodním hospo- 
dářství jsem ten, který to plá-
nuje a sune dál. Dělám ale také 
například územní plánování 
a řadu dalších věcí, které jsou 
potřeba.
Budete znovu v říjnu 

kandidovat?
Budu.
Proč?
Specifikem naší práce je, že 

klienty jsou všichni občané 
města. Každý z nich má právo 
všechno vědět a ke všemu si 
říct své. Tak je systém posta-
vený a já to tak cítím a respek-
tuju. Směrem k občanovi by 
neměly zaznívat falešné tóny. 
V mnoha případech to ale dá 
zabrat udržet všechno v sobě, 
zpracovat a jít dál. Ale má to 
smysl, proto to dělám.
A co takhle být staros-

tou?
To mě upřímně neláká. Práce 

starosty je ještě specifičtější, 
vyžaduje trochu jinou osob-
nostní výbavu. Ne že bych to 
nedokázal, ale ty vnitřní pro-
cesy by mi daly zabrat ještě 
více.
Dávají Vám místní lidé 

zbaštit, že jste náplava?
Spíše z legrace. Možná to pro 

někoho roli hraje, je to ale jen 
takové pošťuchování.
Mají Skočice nějakou 

výhodu, že jste mís-
tostarosta? Jde tam více 
peněz z rozpočtu nebo 
se tam děje více než jin-
de?

Samozřejmě někdo občas 
naznačí, že bych se měl o Sko-
čice starat víc. Řekl bych ale, 

že nejen tam, ale i v Žerovi-
cích a na Zastávce se toho za 
nás docela dost změnilo ku 
prospěchu.

Co Vám dalo nejvíce 
zabrat za těch osm let?

Úplně nejvíc času a energie 
zabrala kauza pozemků na 
Zámostech. To si lidé vůbec 
nedokáží představit, jak nároč-
ná ta záležitost byla. Nejvíce 
mě na tom mrzí, že jsou lidé, 
kteří dodnes vůbec nepocho-
pili a nechtějí pochopit, v čem 
je jádro věci. Že jsme udělali 
to nejlepší, co jsme mohli. To 
nejlepší, co se dalo s tím, co 
nám po sobě zanechali.

Co na těch pozemcích 
za stavebninami bude 
stát?

Společnost AREA se to snaží 
prodat za účelem, který máme 
v územním plánu – sportovní 
a obchodní vybavenost. Už se 
to objevilo v nabídce realitek. 
Zatím ale nevíme, jak se jim 
daří. Ano, je samozřejmě ško-
da, že ty pozemky nepatří měs-
tu. Ale také by mělo zaznít, 
že za to my nemůžeme. O ty 
pozemky město přišlo kvůli 
předchozímu vedení. 
Bazén je jistá věc, nebo 

se to může ještě zhatit?
Zatím jdeme dál. Zpracovává 

se prováděcí projekt, na zákla-
dě kterého můžeme soutěžit 
zhotovitele a s ním případně 
uzavřít smlouvu. Po cestě se 
samozřejmě může něco poka-
zit. Před rokem měl bazén stát 
zhruba 140 milionů korun, teď 
to může být i přes 200 milio-
nů, to zatím nevíme. Není to 
tak, že bychom byli odhodláni 
udělat bazén stůj co stůj. Pod-
mínky dotace vyžadují, aby byl 
hotový do konce roku 2024. 
Názory na výstavbu 

bazénu jsou stále rozpo-
ruplné.

Byť jsem náplava a sám 
nejsem žádný vášnivý plavec, 
poptávku po bazénu zde vní-
mám. Naše kandidátka do toho 
šla s tím, že uděláme všechno 
pro to, aby bazén byl. Není to 

ale tak, že bude za jakoukoliv 
cenu.
Jakou máte představu 

o budoucnosti Přeštic?
My bychom chtěli zlep-

šit každý parametr Přeštic. 
Když začneme náměstím, 
asfaltová plocha, která slouží 
jako parkoviště, není ideální. 
Dokud ale povede kolem 
náměstí silnice 1. třídy, kte-
rá nám nepatří, tak toho moc 
nenaděláme. Mluví do toho 
Ředitelství silnic a dálnic 
(dále jen ŘSD), které nedo-
volí třeba silnici zúžit nebo 
nějak upravit, je omezeno 
najíždění a tak podobně. 
Mnoho věcí se změní ve pro-
spěch města, jakmile vznik-
ne obchvat.  

Čtyřproudá silnice, 
která se staví dneska, 
ale svede auta do Přeš-
tic...

Ano, skončí před Přešti-
cemi, a bude to stejné, ne-li 
horší. Čtyřproudá silnice při-
vede auta před Přeštice a bude 
řidiče motivovat, aby zvolili 
tuto trasu při cestě směrem na 
jihozápad. Ředitel ŘSD si ale 
pochvaluje, že se daří velmi 
rychle vykupovat pozemky. 
V České republice to takhle 
rychle prý nikdy neběželo. Ví-
ce než šedesát procent pozem-
ků už vykoupili.
Dokončí obchvat dřív, 

než budete na penzi?
Bude to za pár let. Měli by 

začít v roce 2024. Je to klíčo-
vá záležitost a je to důležitější, 
než mít bazén. S řadou věcí 
skutečně čekáme jen na to, až 
přes město nepovede silnice  
1. třídy. 

Říkám si, jestli na 
náměstí někdy porostou 
stromy?

Myslíte na parkovišti? Tam 
bychom je měli také rádi. 
Když to velice hrubě nastí-
ním, existuje myšlenka, že 
bychom vybudovali parkování 
kolem současného parkoviště 
na náměstí. Aut se tam vejde 
prakticky stejně jako teď. Tím 

pádem vznikne velká plocha, 
se kterou bychom mohli udě-
lat něco lidštějšího, než je tam 
teď. 
Ještě mě trápí řeka, 

která je podle mě nevy-
užitá.

Povodí Berounky upravuje 
postupně břehy. Vzhledem 
k soukromým majetkům je 
tam těžké cokoliv udělat. 
Pracujeme na cyklostez-
ce, která by dostala cyklisty 
z chodníčku mezi Přešticemi 
a Příchovicemi tak, aby chod-
níček využívali více méně 
pouze pěší. Cyklostezka 
povede kolem zahrádek, pro-
táhne se pod mostem a smě-
rem na Dolní Lukavici. Jsou 
na to štědré dotace a kraj nás 

v tomto směru povzbuzuje, 
abychom tam postavili i láv-
ku. Dál za mostem po prou-
du.
Pořád se budeme pro-

tahovat mezi domem 
a silnicí do ulice V Bran-
ce?

Osobně jsem se snažil 
prosadit novou lávku nad 
jezem, aby šla cesta kolem 
hasičárny. Jenže tam nemá-
me pozemky, místní tam 
lávku nechtějí mít a pozem-
ky neprodají. Nakonec 
musím říct, že by nebylo 
ideální ani místo jiné. Až se 
postaví nový most přes řeku 
ke KČT, dáme do pořádku 
i ulici V Brance. Chceme 
tam použít žulové kostky, 
které byly u nádraží. A až 
bude obchvat, budeme moci 
řešit i ono úzké místo na 
rohu.
Ty kostky nikdo nepro-

dal?
Máme je schované. I žulo-

vé kostky z přeštického 
náměstí jsou dodnes schova-
né pod asfaltem. Až budeme 
náměstí upravovat, uděláme 
vše pro to, abychom žulu 
z asfaltu dostali a použili. 
Kostky leží taky pod asfal-
tem v Husově ulici směrem 
k viaduktu na Žerovice. 
Otázka zní, kolik by stálo 
dostat je ven, až bude pří-
ležitost.

Považujete za problém 
uprchlíky v Přešticích?

Za větší problém považuji 
Rusy na Ukrajině, než přítom-
nost Ukrajinců u nás. Tohle je 
důležité, aby zaznělo. Víme, 
že to má i svoje stinné strán-
ky, je to jiná kultura, mají jiné 
zvyky, s některými jsou potíže.  
Rozhodně se to ale dá vydržet, 
když si vezmeme, co je vari-
anta B. Tedy to, že Rusům 
nic nestojí v cestě a táhnou až 
k nám. Daleko důležitější než 
pomáhat Ukrajincům je, aby 
Rusové dostali po čumáku. 
Shodou okolností to znamená 
pomáhat Ukrajině. Je to ces-
ta, kterou musíme jít, pokud 
nechceme skončit jako lidé na 
Donbase, na Krymu a jinde.
Zajímalo by mě, co ve 

Skočicích děláte, jestli 
jste pecivál nebo kutil?

Jsem u hasičů a mám tam 
na starosti administrativu, 
jako jsou například žádosti 
o dotace. S hadicí neútočím 
a osobně to vnímám jako 
takovou vtipnou kratochvíli. 
Skočičtí hasiči nemají zása-
hovou jednotku, takže haše-
ní není priorita. Máme však 
velmi solidní tradici, takže 
si z toho nechci dělat legraci. 
Ale co byste čekali od chlap-
ce z Petržalky ☺.
Když jsem dělal roz-

hovor s lidmi, kteří se 
do Přeštic přestěhovali 

odjinud, obvykle říkali, 
že místní mají zvláštní 
náturu.

Nesetkal jsem se tady s ničím, 
co bych nepotkal jinde. Je tu 
ale pár vtipných věcí. Před 
mnoha lety jsme šli se ženou 
po Skočicích a visel tam pla-
kát Extra Band revival. Já to 
neznal a manželka se strašně 
divila, že neznám jejich hity, 
protože je to kapela minimál-
ně celostátního významu. Ne-
mohl jsem uvěřit, že tady exis-
tuje kapela s takovým renomé, 
která má navíc už i svůj revi-
val a za hranicemi okresu o ní 
nikdo neslyšel. Načež jsem se 
dozvěděl, že revival je ještě 
lepší, než původní Extra Band. 
To možná ilustruje jakýsi 
zvláštní patriotismus. Potom 
jsou věci z jazykové oblasti, 
na které jsou místní patřičně 
hrdí.  Takové to „japasemáéš“, 
to už jsem se naučil, i když se 
najust snažím držet moravský 
přízvuk. Musím ale uznat, 
že například sloveso „pře-
klesat“, které jsem poznal až 
tady, opravdu nemá v češtině 
synonymum. Neexistuje žád-
né slovo, které by ho dokázalo 
nahradit.
To neznám ani já, sám 

náplava.
Překlesá se třeba drátek. Tak 

dlouho ho ohýbáte, až se pře-
klesá. Ulomí se namáháním.
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Když to nejde zlomit, tak to překlesej 

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Na Extra Bandu jsem
nikdy nebyl

Náplava jen z legrace

Zase ten bazén

Kudy dál se žulou



Dne 21. 6. 2022 se uskutečni-
lo na naší škole další slavnost-
ní předávání jazykových cer-
tifikátů Cambridge. Slavnosti 
se zúčastnilo celkem 48 žáků 
naší školy, kteří své certifiká-
ty získali na úrovních Pre A1 
Starters a A1 Movers, A2 Key 
for Schools a B1 Preliminary 
for schools.

Naše škola je od roku 2018 
oficiálním přípravným cen-
trem Cambridge, proto měli 
naši žáci možnost se na svoje 
zkoušky připravovat v rámci 
jazykových kroužků, které na 
naší škole fungují již šestým 
rokem a těší se stále velkému 
zájmu dětí i podpoře ze strany 
rodičů.

V rámci přípravy byli žáci prů-
běžně testováni a mohli si zažít 
i tzv. zkoušky nanečisto. Samot-
nou „ostrou“ zkoušku pak naši 
žáci skládali opět přímo v naší 
škole za přísných pravidel Cam-
bridge ve spolupráci s jazy-
kovou školou Eufrat, která je 
naším osvědčeným partnerem.

Všem zúčastněným moc gra-
tulujeme a věříme, že o tyto 
mezinárodní zkoušky, které 
mají platnost po celém světě, 
bude na naší škole stále velký 
zájem. Velké poděkování patří 
také celému týmu našich učite-
lů, lektorů přípravných kroužků 
Cambridge.

Mgr. Ing. Olga Volfová
Naxerová

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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KINO – ČERVENEC

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


  MIMONI 2:

  PADOUCH PŘICHÁZÍ
1. 7., 8. 7. a 17. 7. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
/ Rodinný – USA, 2022, 88 min.
V neutuchající touze najít toho největšího 
padoucha všech dob, aby mu mohli věrně 
sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého chlap-
ce, který vyrůstá jen se svou německou matkou. Jmenuje se Gru, 
a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní život.


  PREZIDENTKA

1. 7. a 10. 7. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie / Romantický
Česko, 2022, 97 min.
Kateřina Čechová (Anna Geislerová), 
historicky první česká prezidentka, má za 
sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její 
program je každý den nabitý k prasknutí. 
Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé repub-
liky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si 
paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. 
Plán jí vyjde dokonale.


  RAKEŤÁK

3. 7. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / 
/ Rodinný / Fantasy / Sci-fi
USA, 2022, 105 min.
Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťá-
ka, který se poté, co se svým velitelem 
a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu 
domů skrze prostor a čas a zároveň čelí hrozbě ohrožující bez-
pečnost vesmíru.


  ELVIS

3. 7. 2022 
od 19.00 hodin  
Životopisný / Drama / Hudební
USA / Austrálie, 2022, 159 min.
Film Baze Luhrmanna Elvis o životě 
a hudbě Elvise Presleyho (Austin Butler) 
z pohledu jeho komplikovaného vztahu 
s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom 
Hanks). Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym 
a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke 
slávě, až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kultur-
ní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této 
cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvi-
sově životě, Priscilla Presleyová (Olivia DeJonge).


  THOR: LÁSKA

  JAKO HROM
8. 7. a 17. 7. 2022 
od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2022, 119 min.
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své 
nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřní-
ho míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabi-
ják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik 
bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika 
Waititi) a svou expřítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), která 
– k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně 
jako mocný Thor. 


  ŘEKNI TO PSEM

10. 7. a 22. 7. 2022 
od 17.00 hodin  
Romantický / Komedie
Česko, 2022, 85 min.
Dita (Berenika Kohoutová) místo vy-
touženého miminka dostane od svého pří-
tele Filipa (Igor Orozovič) mladou border 
kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská 
komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh 
začíná tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí?


  ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

15. 7. a 24. 7. 2022 
od 17.00 hodin  
Muzikál / Rodinný
Česko, 2022, 103 min.
Deváťačka Nikola se spolu se svojí mlad-
ší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do 
nového města. S tím souvisí změna školy 
a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté tří-
dy, do pro ni nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje 
místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám šéfuje 
Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové 
žákyni nenápadně pokukovat.


  HÁDKOVI

15. 7. a 24. 7. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie – Česko, 2022
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva 
bratři se svými ženami se potkávají v bytě 
svého dědy, který je v nemocnici a už to 
s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové 
jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich 
manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně 
nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, 
ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. 


  VELKÁ PREMIÉRA

22. 7. a 31. 7. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie
Česko, 2022, 90 min.
Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život 
jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy 
věci myslí vážně. Jeho žena Markéta 
(Klára Melíšková) je už na něj alergická 
a manželskou krizi se snaží řešit u psycho-
loga (Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí do 
Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které 
chce zazářit se svou babičkou (Iva Janžurová). Oba totiž milují 
improvizaci. Tu překvapivě dokáže tvořit i babiččina pečovatel-
ka Mikina (Iva Pazderková), což Šnajdra oslní. Kariérista Grunt 
(Miroslav Krobot), který šéfuje divadlu, doufá, že představení 
bude událostí sezóny. To se nakonec stane, ale jinak, než si před-
stavoval. Sám je totiž, aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem do hry.


  DC LIGA 

  SUPERMAZLÍČKŮ
29. 7. a 31. 7. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Akční / Dobrodružný /  
/ Komedie / Rodinný
USA, 2022, 100 min.
Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem 
Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří tým domácích maz-
líčků z útulku, kteří dostali superschopnosti: ohař jménem Ace, 
který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem PB, 
které může dorůst obřích rozměrů; želva jménem Merton, která 
se stane superrychlou; a veverka jménem Chip, která získá elek-
trické schopnosti.


  ČERNÝ TELEFON

29. 7. 2022 
od 19.00 hodin  
Drama / Horor
USA, 2022, 102 min.
Finney Shaw je normální třináctiletý kluk, 
kterému změní život sadistický vrah, jenž 
ho unese a uvězní ve zvukotěsném sklepě, 
kde nemá smysl volat o pomoc. Jenže pak 
zazvoní na zdi visící odpojený telefon a na Finneyho začnou ze 
sluchátka mluvit předchozí únoscovy oběti. Ty mají jeden spo-
lečný cíl – postarat se o to, aby Finneyho příběh neskončil tak 
tragicky jako ten jejich.

2. 7. SO: SIGMUNDOVA 
STEZKA
TRASA: Sigmundova stezka 
– kolem rybníků – Senecký 
– Košinář – Bolevák
(12 km)
9. 7. SO: KOLEM ŽELEZ-
NÉ RUDY
TRASA: Železná Ruda- 
-Alžbětín – Debrník – Zámec-
ký les – U Polomského poto-
ka – Pod Sklářským vrchem 
– Nad Pošťákem – hotel Grádl 
– Kneifrovy lázně – Grádel-
ský potok – Samoty – Železná 
Ruda
(12 km)

16. 7. SO: POUTNÍ MÍSTO 
SKALKA
TRASA: Řevnice – přírodní 
divadlo Skalka – Mníšek pod 
Brdy
(10 km)
22. 7. PÁ: ZÁMEK KACE-
ŘOV
TRASA: Chrást – Nadryby 
– Nýnice – zámek Kaceřov
(15 km)
23. 7. SO: SUŠICE – RABÍ
TRASA: Sušice – Velká 
Chmelná – nádrž u Budětic 
– Vintířova studna – Rabí - 
Žichovice
(14 km)

POZVÁNKA
na LETNÍ KINO 

Přeštice

23. 8. až 27. 8.
2022

Program bude zveřejněn postupně.

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge
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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 člověku není a nemůže být přežitkem. Vážíme si starší generace svých 
spoluobčanů.                                                         matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Petr BRUML
paní Blanka KŘÍŽOVÁ

paní Irena HOFMANOVÁ 
paní 

Jaroslava MRSKOŠOVÁ  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina května a 1. polovina června

ÚMRTÍ (květen)

Václav ROZPORKA
Jana ŠTĚTINOVÁ
Zdeněk FROUZ
Josef TOMAN
Jiří HRUBÝ

(1947)
(1942) – Skočice
(1972)
(1937) 
(1940) 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan František HOCH

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil

pan
Jaromír ČESÁK

Pirátské odpoledne
pro děti i dospělé

V sobotu 28. května se to 
v Dolní Lukavici hemžilo pirá-
ty. Již v dopoledních hodinách 
jsme je mohli spatřit v zámec-
kém parku, kde na hladinu Slád-
kovic rybníka spouštěli svůj 
koráb nazvaný Mořský krtek. 
Akce začala v 15.00 hod., ale 
již krátce předtím přicházeli 
první návštěvníci a zájemci 
o dobrodružnou pirátskou sto-
povačku. Dělostřelci publikum 
zaujali výkladem s ukázkami 
paleb z moždířů i pistolí. Kdo 
si prošel stanoviště kolem ryb-
níka, mohl si něco vytvořit 
v dílničkách, nechat se tetovat 
airbrushem, něco si nechat na-
malovat na obličej či zakoupit 
suvenýr. „Pláž“ u mola byla 
nepřetržitě plná. Všichni se 

chtěli svézt na pirátském korá-
bu a kapacita míst byla omeze-
ná. Po páté hodině piráti při-
vezli starou truhlu s pokladem. 
Po pirátském vystoupení se 
děti vrhly na truhlu a každý si 
vybral, co se mu líbilo. Nabídka 
byla široká. Následovaly další 
plavby na rybníce. Ve 20.00 
hodin se všichni přemístili do 
hospůdky Chovatelna, kde 
pirátský večer zahájily svým 
předtančením v karibském 
stylu dívky z Magic Girls pod 
vedením Š. Lexové. U rybníka 
vše ožilo po setmění. Vyplou-
valy zde zážitkové dobrodruž-
né strašidelné plavby na ostrov 
lidojedů. Akce končila v pozd-
ních nočních hodinách. Přálo 
počasí, účast byla velká, co víc 
si přát.          Mgr. Eva Horová

Kdo znal, vzpomene.
Kdo měl rád, nikdy nezapomene. 

Dne 5. června uplynul druhý smutný rok 
od chvíle, kdy mě opustila moje družka, 
paní

Anna Rysová.

Václav Kuchař, druh

Dne 27. června by oslavila své sedmdesáté narozeniny moje 
sestra, paní 

Anna Urbánková
(roz. Andrlíková), která zemřela před čtyřmi roky.

Dne 27. května uplynulo již dvacet let od úmrtí mého tatínka, 
pana

Ludvíka Andrlíka.

Na své blízké stále vzpomíná Pavla Nohavcová s rodinou.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 7. 7. 2022 vzpomínáme nedožitých 
osmdesátých pátých narozenin pana

Vladimíra Bendy,
který dvanáct let pracoval jako starosta 

našeho města. Měl rád lidi, svoji práci 
a hlavně rodinu. Je tomu již osmnáct let, 
co utichlo jeho dobré obětavé srdce.

S láskou a vděčností vzpomíná rodina, 
přátelé i pamětníci našeho města.

M. Bendová

Recitál pod třešní
Na malém dvorku zastíněném 

mohutnou třešní, přiléhajícím 
k Domu historie, se konal reci-
tál Luboše Pospíšila. Pro své 
spolupracovníky jej jako malé 
poděkování připravil kolektiv 
Domu historie. Luboš Pospí-
šil je známý zpěvák populární 

hudby, spolupracoval se sku-
pinou CK Vocal, Blue Effect, 
nyní jeho domovskou kapelou 
je 5P. Ve více než hodinovém 
recitálu se střídaly nové písnič-
ky s těmi staršími, třeba z prvé 
„černé LP desky“.

                        (šat)

Příjemné prostředí „na dvorečku“ bylo místem recitálu hudeb-
níka Luboše Pospíšila.                                         Foto Petr Šatra

VZPOMÍNKA

Dne 21. července 2022 vzpomeneme  
5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý, pan

Stanislav Trnka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,vzpomeňte 

s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA

Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.

Dne 27. února 2022 uplynul první smutný rok od chvíle, kdy 
nás opustila milovaná maminka, paní

Milada ŽÁČKOVÁ.
Dne 11. července 2022 vzpomeneme již 6. výročí úmrtí tatínka, 

pana
Františka ŽÁČKA.

Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim v srdci milou vzpo-
mínku.

Za rodinu děkuje dcera Jarmila.

Noc kostelů 10. 6. 2022 
- kostel sv. Ambrože na Vícově

Úvodní slovo patřilo starostovi města Přeštice Karlu Naxerovi 
a evangelickému faráři Janu Satkemu. O program se postarali 
žáci ZUŠ Přeštice a ženský pěvecký sbor Carmina.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní 
Marie VALENTOVÁ 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavili

paní
Miloslava BAJEROVÁ

paní Marie SUDOVÁ
paní Libuše ČERMÁKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní 
 Věra MOTEJZÍKOVÁ 
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Hudební odpoledne s klienty 
Pečovatelské služby Přeštice

V úterý 31. 5. 2022 jsme se 
s našimi klientkami po dlouhé 
době společně sešli na zábav-
ném hudebním odpoledni. 
Pořadem nás provázel opět 
pan Roman Audes se zpěvač-
kou Alicí.

Naše pečovatelky připravi-
ly již tradičně malé občer-
stvení, tak měli naši hosté 
možnost ochutnat a pochválit 

jejich vynikající moučníky. 
Přeštický pivovar U Přeška 
daroval na tuto akci ochut-
návku světlého výčepního 
piva Přešek.

Jsme rádi, že jsme mezi námi 
mohli přivítat i zástupce Klu-
bu důchodců Přeštice, se kte-
rými bychom se dále chtěli na 
našich akcích setkávat a pro-
hloubit naši spolupráci. 

Velice děkuji vedení měs-
ta Přeštice za květiny našim 
ženám, děkuji pivovaru 
U Přeška za příjemný dárek 
a svým skvělým kolegyním 
děkuji za pomoc při organizaci 
celého odpoledne a za vynika-
jící občerstvení.

Martina Rulfová, DiS.
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Výřez z veduty města Přeštic, vzniklé někdy mezi lety 1734–1744, zachycující situaci na 
Pohořku před výstavbou nového barokního chrámu a proboštství. Tzv. nové děkanství z roku 
1696 (1), hospodářský dvůr děkanství (3) a trosky jakési budovy s lomenými arkádami (2). 
Jasnou dominantou Pohořka byla patrová budova hostince (4).                            Archiv DHP

5. Cvičenky přeštické-
ho Orla na dvoře hostince 
č. p. 34 U Bláhů někdy ve 
20. letech 20. století. Hos-
tinec sloužil nejen za pře-
chodné cvičiště této kato-
lické tělocvičné jednoty, 
vzniklé v Přešticích v roce 
1921. V roce 1922 zde byla 
založena místní pobočka 
Federace dělnických tělo-
cvičných jednot, komunis-
tické odnože socialistické 
DTJ.

 Fotoarchiv DHP

3. Snímek hostince U Čer-
ného orla někdy z počátku 
20. století. Vlevo vidíme 
vrata do hospodského dvora 
(stejná byla i na protilehlé 
straně). Vzadu malý domek 
pohořského mýta. 

Fotoarchiv DHP

2. Výřez z indikační skici stabilního katastru, vzniklé kolem roku 1850. Zachycuje dnešní 
Hlávkovu ulici s barokním kostelem a farním dvorem (2). Dále původní panský dvůr Probošt-
ství (1) a v jeho sousedství nový panský dvůr na Pohořku (3). Na něj navazoval panský hosti-
nec s dvorním traktem a stájemi (4). Naproti hostinci se nacházela vrchnostenská ovčárna na 
místě dnešního č. p. 370 a ústí ulice Pohorské do Hlávkovy (5). Poloha nejstaršího známého 
hostince na Pohořku (a), který byl později přemístěn naproti (b) a nakonec do polohy (4).

 Národní archiv Praha

4. Pohořské mýto a bývalý 
hostinec č. p. 34 od silnice 
z Klatov někdy před polovi-
nou 20. století. 

 
Fotoarchiv DHP

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 14. díl 
– Panský hostinec na Pohořku
   U Černého orla

Zájezdní hostinec byl vedle starého i nového dvora Proboštství a pro-
tilehlé ovčárny další panskou budovou na Pohořku. Zdejší hostinec je 
poprvé písemně zmíněn v roce 1630. Původně stával na místě dneš-
ního domu č. p. 48, později byl přesunut naproti na místo vrat do 
dvora Proboštství (viz mapu). Tam, kde byla později panská hospoda 
U Černého orla, stávala na konci 16. a v prvních třech čtvrtinách 17. 
století nejbohatší usedlost na Pohořku, která patřila hrnčířské rodi-
ně Cuřínů. Jejich dům někdy v poslední čtvrtině téhož století vyho-
řel a na jeho místo přesunula přeštická vrchnost zájezdní hostinec, 
a to do novostavby rozlehlé patrové budovy s mansardovou střechou 
a dvorním trojkřídlým traktem hospodářských budov a stájí. Pozdě-
ji se hostinec dostal do soukromých rukou. Kolem 1837–1855 patřil 
Antonínu Haberlemu, za něhož byl nejen dostavníkovou stanicí na 
trati Praha – Klatovy – Mariánské Lázně, ale i živým společenským 
a kulturním centrem, kam jezdili herecké společnosti. Někdy v té 
době dostala hospoda jméno U Černého orla (staré č. p. 2, nové č. p. 
34). V hostinci byly i nájemní byty, jeden z nich patřil do roku 1915 
významnému přeštickému učiteli, vlastivědnému badateli a hudeb-
níkovi Adolfu Müllerovi, který zde měl svou hudební školu. Přibližně 
mezi lety 1910–1930 se hostinec nazýval U Bláhů podle svého majite-
le Václava Bláhy. Ve 30. letech 20. století jej i s panským dvorem kou-
pilo Okresní zastupitelstvo Přeštice a sloužil nadále především pro 
nájemní bydlení. V roce 1984 byla historická budova původní panské 
hospody zdemolována a na jejím místě vyrostly panelové domy č. p. 
1101 a 1102 pro zaměstnance JZD.

6. Pohled do dvora býva-
lého hostince v roce 1984 
před demolicí.

Fotoarchiv DHP
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Oznámení 
o nalezeném 
pejskovi

Pes, kříženec, 4 roky, černý 
s hnědým pálením. Odchycen 
v ul. Karlova v lednu 2022.

Pes je umístěn v záchyt-
né stanici v Přešticích, 
ulice V Háječku.

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. V květnu 2022 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

20. 5. 2022

21. 5. 2022

27. 5. 2022

28. 5. 2022

Kontaktujte mne na
jelinek@home4people.cz
+420 728 915 479

INZERUJTE
U NÁS

Novinka v TIC Přeštice

Velmi žádané 
TURISTICKÉ ODZNAKY 

PŘEŠTIC.

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice



Dvakrát se zcela zaplnila aula 
přeštické školy při spojeném 
koncertu tří sborů, Skaláčku, 
Skalky a Přeštických flétniček 
pod názvem „Přijíždí k nám 
Večerníček“, který správně 
vystihoval náplň koncertu. Po 
dvouleté covidové pauze se 
tak vrátila tradice koncertů na 
konci školního roku.

Téměř dvouhodinový pro-
gram zahájil Skaláček s Flét-
ničkami několika pohádkový-
mi melodiemi, aby ve stejném 
duchu pokračovala i Skalka. 
Postupně se sbory na pódiu 
střídaly, různě seskupovaly, 
aby většinou zněly písničky 
z pohádek. K tomu Flétnič-
ky nabídly několik písniček 
Olympiku. Se Skaláčkem zpí-
val i vítěz letošní celostátní 
soutěže Karlovarský skřivánek 
Erik Bajraktari, s Flétničkami 

jako hosté dřívější členové 
Jan Suchý, Sára Štýsová, Iveta 
Levorová a Michaela Rajchar-
tová. Na závěr zazněla při spo-
jení všech tří sborů z pohádky 
„Tři veteráni“ písnička „Vadí 
nevadí“, správně optimistická 

melodie k další činnosti, další-
mu koncertování.

 A právě to si pochvalova-
ly všechny tři sbormistryně, 
Naďa Květoňová ze Skaláčku, 
Jana Valentová jako vedoucí 
Skalky a Vlasta Holá z Přeštic-

kých flétniček: „Konečně zase 
můžeme normálně vystupovat. 
Ty dva roky byly ´strašné´, nic, 
jen něco málo zkoušek, žádné 
vystupování. Nic nenahradí 
koncert pro veřejnost, možnost 
se předvést.“                    (šat)

23. 7. 2022 Dechparáda pod širým nebem

26.-30. 7. 2022 Barokní perly Přešticka

23.-27. 8. 2022 Letní kino

3. 9. 2022 Přeštické pivní slavnosti

1. 10. 2022 Den pro rodinu aneb 
Křížem krážem Přešticemi

8. 10. 2022 Přeštický festival vína
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Při některých písničkách na koncertě v aule školy spojily své síly oba pěvecké sbory, Skaláček a Skalka, když dívky ze Skalky dopl-
nily pohádkovou atmosféru kostýmy.                                                                                                                   Foto Štěpánka Šatrová

Koncert po dvouleté pauze

V polovině června jsme ukon-
čili činnost všech 39 kroužků, 
na které letos docházelo 245 
dětí od batolat po žáky II. 
stupně ZŠ. V létě nás, kro-
mě táborů, čeká stěhování 
do opravených prostor hlavní 
budovy Slunečnice.

Díky městu Přeštice se, po 
rekonstrukci Slunečnice II., 
podařilo zrekonstruovat také 
hlavní budovu Slunečnice. Ve 
spolupráci s městem Přeštice 
jsme dále připravili projekt 
„Robotika ve Slunečnici I.“ 
a pořídili moderní vybavení na 
robotické a technické kroužky 
a vzdělávací programy.

Na školní rok 2022/2023 
jsme vypsali nové kroužky. 
Děti můžete nově přihlásit na 
kroužky: Robotika ve Sluneč-
nici pro MŠ a I. a II. stupeň 
ZŠ, Jóga pro děti, tanečky, 
Dramaťáček, Deskové hry, 
Mladý redaktor a kroužky 
Logopedická prevence hravě 
pro MŠ a ZŠ. Charakteristi-
ky všech kroužků naleznete 
na našem webu https://slu-
necniceprestice.cz/ v záložce 
kroužky. On-line přihlašová-
ní bude spuštěno 1. července 
2022.

Všechny děti, rodiče a obča-
ny města Přeštice srdečně 
zveme na slavnostní otevře-

ní opravené hlavní budovy 
SVČ Slunečnice, které se 
uskuteční v pondělí 5. září 
2022 od 14.00 do 18.00 hod. 
Těšíme se na Vás.

Ráda bych Vás pozvala na 
akci #JETOTU, která se 
bude konat v sobotu 24. září 
2022 od 10.00 do 21.00 hod. 
v Plzni na náměstí Repub-
liky. Na akci představí svou 
činnost volnočasová zařízení 
z Plzeňského kraje a SVČ 
Slunečnice Přeštice zde bude 
mít svůj stánek.

V pátek 30. září 2022 se 
uskuteční první „Noc vědců“ 
v SVČ Slunečnice Přeštice.

Zájmové kroužky ve škol-
ním roce 2022/2023 zahájí 
svou činnost od pondělí 19. 
září 2022. Více informa-
cí o připravovaných akcích, 
kroužcích, táborech apod. se 
dozvíte na našem webu.

Děkuji všem zaměstnancům 
a spolupracovníkům SVČ 
Slunečnice Přeštice za vede-
ní zájmových kroužků, vzdě-
lávacích programů a akcí ve 
školním roce 2021/2022.

Ze Slunečnice přejeme dětem, 
rodičům a pedagogům krásné 
prázdniny a v září se těšíme 
v nové Slunečnici.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice



Dokončení ze str. 1
K těm má město neomeze-

ný přístup. V druhém pololetí 
se ještě odstraňovaly drobné 
nedostatky, ale bylo zřejmé, 
že zavedení novinky bude 
úspěšné.

Pro analýzu funkčnosti systé-
mu jsme jako referenční zvo-
lili údaje z roku 2021. Data 
nám umožňují sledovat mno-
ho parametrů. Byla například 
provedena pasportizace všech 
nádob ve městě, jejichž vývoz 
město zajišťuje. Pro informaci 
se zde nalézá 1491 nádob na 
směsný komunální odpad, 43 
nádob (kontejnerů) na papír, 
60 nádob na plast a 28 nádob 
na sklo. Ukázalo se, že váha 
SKO se v případě nádob 110 l, 
120 l a 240 l neliší od republi-
kového průměru, ale v případě 
1100 l (kontejner) jsme téměř 
20 % pod ním. Zajímavé jsou 
také údaje o produkci odpadu 
celkem i jednotlivých odpadů 
v letech 2018 až 2021 (graf 1, 
graf 2). Pro úpravy režimu, 
který spočívá ve změně počtu 
nádob v jednotlivých hníz-
dech, máme k dispozici data 
v tabulce 1). Ta nám ukazují 
místa, kde jsou nádoby pře-
těžované a naopak. Též je 
patrné, že občané stále více 
využívají možnost uložení vel-
koobjemového odpadu (VO).

Závěrem se pokusím odpo-
vědět na otázku visící ve 
vzduchu – k čemu je městu 
užitečné vážit odpad? Samot-
né vážení samozřejmě změnu 
nepřinese, ale umožní získat 
údaje použitelné pro říze-
ní oblasti a nalezení úspor. 
Na základě statistik můžeme 
systém přenastavit a dále sle-

dovat. Máme možnost snížit 
počty nádob na vybraných 
sběrných místech či zvýšit je 
v přetížených místech. Mohli 
bychom například snížit frek-
venci svozu, což nám již nyní 
umožňuje příležitost využívat 
nádoby na biologicky roz-
ložitelných odpad (BRKO), na 
které dostali všichni zájemci 
nádobu zdarma. Bez spoluprá-
ce a zapojení občanů však vět-
ších úspěchů dosáhnout nelze. 
Proto bychom chtěli zavést 
takový systém, který bude 
občany motivovat, a umožní 
městu i nadále zvyšovat míru 
separace. To je jediná cesta, 
jak co nejvíce oddálit zvýše-
ní poplatků za provoz systé-
mu sběru a likvidace odpadů. 
Záleží tak na nás všech.

(red)
(neprošlo korekturou)
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Mráz maluje po oknech,
v koši z proutí polena se nesou,
chvíle krátká obchází
než teplo plameny přinesou.

Dub své slzy nyní roní,
když jazyky ho spalují,
dým stoupá do komína,
kde saze dlouho kralují.

Ruce své tu k Bohu spíná,
když varhany pějí,

rty něžné hraběnčiny
v modlitbě se chvějí.

Posílá svá přání výše
se zasmušilou lící,
oltář hlavní v chrámu Páně
v objetí je svící.

Kmenu dubu ztepilého
popel smutnou píseň zpívá,
o časech, kdy topilo se
dnes jenom se nám snívá.

Když plameny vyprávěly...
Eva Horová

Noc kostelů v Dolní Lukavici
V lukavickém kostele sva-

tých apoštolů Petra a Pavla 
slavnostní večer začal v 19.00 
hodin návštěvou pana biskupa 
T. Holuba. Po úvodním slovu 
starosty obce Dolní Lukavice 
V. Opálka pan biskup požeh-
nal nové knize „Zajímavosti, 
záhady a zvyklosti farnosti 
Dolní Lukavice“. Poměrně ob-
sáhlá publikace o téměř 400 
stranách mapuje dějiny farnos-
ti, kostela, sakrálních pamá-
tek, přibližuje církevní svátky, 
umožňuje čtenáři nahlédnout 
do života farářů a zámeckých 
kaplanů, kdo má rád hudbu, 
najde zde kapitolu „Ze starého 
nebeklíče“, kde jsou vypsány 
písně, které se dříve v kostele 
zpívaly, jedna kapitola je věno-
vána místním pamětníkům, 
kteří autenticky líčí své vzpo-
mínky spojené s kostelem, 
faráři a farností. Jak sám název 
publikace prozrazuje, najdete 
zde zajímavosti, autorka knihy 
Eva Klepsová se snaží vysvět-
lit záhady, na které narazila 
nejen při prohlídce kostela, ale 
také při studiu farní kroniky 
a dalších pramenů. 

Po požehnání knize následoval 
hudební vstup v podání slečny 
Darji Brunové (příčná flétna) 
a pana Lukáše Vladaře (kláve-
sy). Autorské čtení bylo pro-
kládáno rozhovorem s panem 
biskupem, který odpovídal na 
autorčiny otázky. Poté do koste-
la pro všechny přišli „Dolnolu-

kavičtí páni“ ve zbroji (skupina 
historického šermu a lukostřel-
ců) a odvedli je na panskou ora-
toř. Zde jim ukázali místní raritu 
– vzácný barokní krb.

Zde o tomto nálezu pohovo-
řila autorka knihy a zarecito-
vala svoji báseň Když plameny 
vyprávěly. Závěr slavnostního 
večera patřil návštěvě lukavic-
ké fary (č. p. 57). Všichni pro-
šli krásně svíčkami nasvíce-
nou a květinami vyzdobenou 
ústřední chodbu a vystoupali 
po schodišti do prvního pat-
ra, kde ve větším sálku vše-
chny již očekával farář P. Pe-
ter Hermanovský, který zde 
vedl degustaci italských vín. 
Tímto velmi děkujeme maji-
telce nemovitosti paní Aleně 
Štindlové, která nám umožnila 
přístup. Noc kostelů v Dolní 
Lukavici končila po 22. hodi-
ně, velmi se vydařila a přiláka-
la asi kolem stovky lidí. Kniha 
je k zakoupení na obecním 
úřadě v Dolní Lukavici.

Mgr. Eva Horová

Odpady pod kontrolou
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Fotogalerie - Přeštická lávka 18. 6. 2022

Royalové opět v přírodě
Jedním z oblíbených cílů 

naší hlídky Royal Rangers je 
Botanická zahrada v Bečově 
nad Teplou. A teď, po dlouhé 
koronavirové pauze, jsme opět 
měli možnost vyrazit a poprvé 
za tento rok spát ve stanech.

V pátek 20. května jsme se 
vydali na cestu, a i když nás 
vzápětí po příjezdu chytla 
bouřka, nenechali jsme se jí 
odradit. Sobotní, již slunečný, 
den jsme strávili rozmanitými 
aktivitami. Naše výprava opět 
vedla po stopách historických 
osobností. Tentokrát po sto-
pách cestovatele a misionáře 
Davida Livingstona, který byl 
jeden z prvních, kteří prozkou-
mali Afriku. I proto bylo dopo-
lední hrou objevování Afriky 
a plnění nejrůznějších úkolů. 
Odpolední program už byl vol-
nější a děti tak mohly vyzkou-
šet, co všechno botanická 

zahrada nabízí. Kromě krásné 
přírody se zde nachází i ferraty, 
jež byly zdolány hned několika 
odvážlivci. Kromě hřiště, kde 
se hrál volejbal nebo frisbee, 
se oblíbenou atrakcí staly 
lodičky. Děti neustále veslo-
valy z jednoho břehu rybníka 
na druhý, a nesměl chybět ani 
hrad z písku, který byl pro své 
stavitele skutečným hradem. 
Takový den se nedá zakončit 
jinak než společným opéká-
ním buřtů a zpíváním u ohně. 
V neděli jsme navštívili boho-
služby v ČCE Teplá a pak nás 
již čekala cesta domů.

A ačkoliv naše výprava zača-
la bouřkou, zbytek byl sluneč-
ný, a děti odjížděly spokojené, 
s nově nabytými zkušenost-
mi a nejrůznějšími historka-
mi o tom, co vše o víkendu 
zažily.

Lucie Náprstková

Dokončení ze str. 1
Vzhledem k souběhu funkcí 

dostávají za starostování jen 
40 % platu a šetří tak měst-
ský rozpočet. V senátu pracují 
v různých výborech a zjed-
nodušeně hlídají, aby návrhy 
zákonů navržené sněmovnou 
byly dobré. Jsem si jist, že 

příležitost rozšířit si obzory 
o nové věci, poznat spoustu 
zajímavých a inspirativních 
lidí, lze využít i pro občany 
Přeštic. Osobně jsem o tom 
pevně přesvědčen.

Mgr. Karel Naxera
starosta města

(neprošlo korekturou)

SLOVO STAROSTY

PRODEJ 
MĚSTSKÝCH BYTŮ

Město Přeštice na základě schváleného 
záměru Zastupitelstva města prodává 

5 bytových jednotek.
Konkrétně se jedná o 1 byt velikosti 3+1 

a 1 byt velikosti 2+1 v ulici 5. května, dále o 3 bytové 
jednotky velikosti 1+1 ve Slovenské ulici.

Bližší informace sledujte na úřední desce. 
Kontaktní osobou je Bc. Radek Süss, tel. 733 704 630.
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Výlet do zoo trochu jinak
Proč tento titulek? Jednalo se 

totiž o setkání dětí z českých 
a německých mateřských škol, 
jehož vyvrcholením byla právě 
návštěva plzeňské zoo.

O jaké školy šlo? Byla to 
mateřská škola Skočice, hos-
titelská MŠ Přeštice, Dukelská 
ulice a mateřská škola partner-
ského města Nittenau.

Této akci předcházela mnohá 
jednání i vzájemné návštěvy 
mateřských škol. Iniciátorem 
byl předseda spolku pro pod-
poru partnerství měst Nittenau 
a Přeštice pan Hans Hien. Toto 
partnerství, mimo jiné, trvá 
již 25 let. Na úspěchu setká-
ní má výrazný podíl nejen 
MŠ Dukelská, ale především 
vedení města Přeštice v čele 
se starostou K. Naxerou a mís-
tostarostou M. Krivdou. Vel-
mi nápomocen nám byl pan  
J. Satke, který se osvědčil jako 
výborný překladatel.

A nyní k vlastnímu setká-
ní. Byl krásný, slunečný den 
20. května 2022. Děti z MŠ 
Skočice se přesunuly do MŠ 
Přeštice, Dukelská ulice, 
a všechny děti, a nejen děti, 
se těšily na příjezd kamarádů 
z Nittenau. A dočkaly se! Na 
zahradní terase, za účasti celé 
přeštické školky, proběhlo 
slavnostní přivítání ředitelkou 
MŠ J. Erbenovou. Ke slovu 
se dostali představitelé obou 
partnerských měst. Slavnost-
ní ráz umocnilo vystoupení 
dětí pěveckého kroužku z MŠ 
Dukelská. I děti z Nittenau 
zazpívaly svoji písničku. Poté 
se všichni přesunuli do třídy, 
kde probíhala jazyková anima-

ce přizvaných lektorek. Jelikož 
bylo krásné počasí, proběhly 
si děti z Nittenau s nadšením 
školní zahradu a vyzkoušely 
její lákadla. Celé dopoled-
ne probíhalo podle časového 
plánu. Bylo ukončeno velmi 
chutným obědem, kterému 
ovšem během dopoledne před-
cházelo občerstvení v podo-
bě vkusných studených mís 
s množstvím ovoce a zeleniny. 
Nutno podotknout, že veškeré 
výlohy i výlet do zoo hradilo 
město Nittenau. Čas odjezdu 
do Plzně se blížil. Proto natě-
šené děti nasedly do patrového 
autobusu a jely vstříc novým 
zážitkům.

Plzeňská zoo děti nezklama-
la, stejně jako její obyvatelé. 
Děti se v průběhu pozorová-
ní přirozeně propojily a čes-
ké a německé děti vytvářely 
smíšené skupinky. Účastníci 
zájezdu si užili i občerstvení 
a nechyběly ani nanuky, které 
všechny osvěžily.

A byla tu doba návratu do 
Přeštic. Po opětovném slav-
nostním ukončení představiteli 
obou měst a paní ředitelkou 
MŠ Dukelská nechyběla vzá-
jemná výměna vlastnoručně 
zhotovených dárků. Pak už 
nás čekalo rozloučení s dět-
mi a doprovodem z Nittenau. 
Popřáli jsme jim šťastnou cestu 
domů. Všichni víme, že děti 
jsou naše budoucnost a zvláště 
v dnešní době je nutná jazy-
ková vybavenost a budování 
dobrých kamarádských a sou-
sedských vztahů.

MŠ Dukelská,
MŠ Skočice

Děti ráje
Konec června je již tradičně 

věnován v naší Mateřské škole 
Gagarinova slavnostnímu roz-
loučení s předškoláky. Školní 
zahrada se ve čtvrtek 23. 6. 
2022 změnila ve velkou „disco 
show“ plnou stylové výzdoby, 
retro rádií, not, papírových 
gramodesek. Celé odpoledne 
se totiž neslo v duchu „Děti 
ráje“ doprovázené hudební 
skupinou „Kroky z naší Gaga-
rinky“. V jednotlivých skečích, 
které děti pohybově a humorně 
předvedly, zazněly nejznámější 
hity od Michala Davida – Céč-
ka, Mejdan, Každý mi tě lásko 
závidí, My máme prima rodi-
če, Galeje... a mnoho dalších. 
Při písni Loučení málokteré 
oko rodičů zůstalo suché, nao-
pak skladba Já chci žít nonstop 
přivedla do varu nejen děti, ale 
s chutí a velkým nadšením si 
zařádily všechny učitelky za 
velkého aplausu rodičů.

Slavnostní část patřila paso-
vání předškoláků na školáky. 
Pasování ředitelkou školky 
zářivým žezlem ve tvaru dis-
co koule a barevné šerpy na 

ramenou už neodvratně signa-
lizovaly, že kroky dětí pove-
dou blíž k novým nepoznaným 
zítřkům.

Poslední tečkou za skvělým 
odpolednem byla společná pís-
nička všech dětí „Prázdniny 
u babičky“. Potom už se vši-
chni těšili na velký raut, za kte-
rý moc děkujeme maminkám, 
babičkám a paním kuchařkám, 
nechyběl ani táborák a opékání 
buřtů.

Ale pro děti ještě den zdaleka 
nekončil. Čekal je neobvyklý 
zážitek – spaní ve školce. Ně- 
které byly natěšené, jiné skrý-
valy trochu smutek z odlouče-
ní od maminky. Ale společná 
vycházka městem a prohlídka 
tabla, zastávka na zmrzlině 
a pyžamová párty všechny 
obavy rozptýlila.

Celé odpoledne si náram-
ně užily jak děti, tak všichni 
dospělí. Popřejme budoucím 
prvňáčkům, ať jejich kroky 
vedou vždy správným smě-
rem.

Kolektiv učitelek
MŠ Gagarinova Přeštice

Konec sezóny starších 
žáků aneb slavíme!

Jednou vše kon-
čí a něco jiného 
opět začíná. Je 
červenec, a to 

znamená, že děti a studenti 
si mohou užívat zasloužené 
a vytoužené dny prázdnin. 
Podobně jsou na tom i učitelé, 
kteří potřebují taktéž klidnou 
chvilku po tak náročném roce. 
To je jedna z radostných zpráv, 
které Vám právě nyní přiná-
ším, milí čtenáři. Další taková 
zpráva je o umístění našeho 
florbalového týmu starších 
žáků v letošní sezóně BLMF. 
Ač tedy nejsme zrovna nadše-
ni, že už to skončilo a musíme 
nyní čekat na sezónu další, nás 
naše výsledky mile překvapi-
ly a doufáme, že i Vy budete 
potěšeni. Prázdniny, jež jsou 
právě před námi, plánujeme 
využít nabitým programem 
letní přípravy.

Co se týče uplynulé sezóny, 
byla vskutku pestrá. Utržili 
jsme spoustu gólů a utrpěli také 
mnoho porážek, ze kterých 
jsme se ale oklepali a pokra-
čovali cestou vítěznou. Byla to 
pro nás zkouška ohněm, bylo 
to něco úplně nového po těch 
letech strávených za mřížemi 
vlastního domova, zatímco 
venku skličoval populaci zákeř-
ný virus. Je třeba se soustředit 
na pozitivní věci. Například na 
góly, které jsme vstřelili, míč-
ky, které naši gólmani chytili, 
a zápasy, ze kterých jsme ode-
šli s dobrou náladou.

Jak jsme tedy skončili? Umís-
tili jsme se na druhém místě. 

Na zaslouženém druhém mís-
tě. Cesta k němu byla proťata 
trním, nástrahami protivníko-
vých hokejek a bludných střel. 
K soupeřům jsme vždy přistu-
povali s respektem. Ve finále 
jsme bohužel byli poraženi pří-
liš silným výběrem plzeňských 
Goril. Není ale divu. Některé 
hráče z tohoto výběru jsme na 
hřišti viděli poprvé a jednalo 
se o vytrénované, velmi dobře 
sehrané soupeře. I přesto jsme 
ale bojovali do posledních 
minut. Nakonec nás zahřála 
na krku stříbrná medaile a naši 
výstavku zdobí honosný třpy-
tící se pohár.

Tímto článkem bych rád 
poděkoval všem týmům v lize, 
rozhodčím, organizátorům 
a především mému týmu. Vel-
ký dík patří našemu trenérovi 
Janu Horákovi, Josefu Janouš-
kovi, jejich asistentovi Mar-
tinu Bradovi a sekretáři Jaku-
bu Pittrovi. Z hráčů nesmím 
zapomenout na Jana Hofma-
na, Filipa Ticháčka, Romana 
Beera, Adama Lucáka, Šimo-
na Hamršmída, Dana Pelce, 
Zdeňka Jílka, Jana Suchého, 
Jana Rajšla, Zbyňka Hrubého, 
Pavla Beneše, Lukáše Kühne-
la, Martina Turečka a Martina 
Skálu, jenž nás zastoupil i jako 
týmový fotograf.

Tak opět v září, vážení čtená-
ři, těším se na Vás.

Jakub Cízler
hráč a novinář

florbalového týmu
Tělocvičné jednoty

Sokol Přeštice

Ocenění
V úterý 28. června 2022 byla 

v budově Syndikátu novinářů 
ČR v Praze 1. místem PRIX 
NON PEREANT 2021 v kate-
gorii publicistika oceněna 
zastupitelka obce Dolní Luka-
vice a členka redakční rady 
časpisu Hlasatel Mgr. Eva 
Horová. Jednalo se o novinář-
skou soutěž Média na pomoc 
památkám. Ocenění získala 
za soubor článků o zaniklých 
šumavských poštách, které 
vycházely ve čtvrtletníku Víta-
ný host, kam pravidelně přispí-
vá od roku 2008. Již v dubnu 
2010 získala 2. místo za řadu 
zajímavých článků o objevo-
vání památek jižního Plzeňska. 
Ocenění uděluje společnost 

Pro Bohemia spolu se Syndi-
kátem novinářů ČR.

Vítězslav Opálko,
starosta obce

Karlova ulice ožije na konci léta
Sousedské setkání v Karlově ulici v Přešticích se po úspěchu v loň-
ském roce zopakuje. Obyvatelé ulice se rozhodli opět pozvat muzikan-
ty jak místní tak přespolní, aby si zpříjemnili chvíle společně se svými 
sousedy. Ve spolupráci s Domem historie Přešticka připraví i výstavu 
historických fotografií a tentokrát z Jordánu.
Sousedská slavnost v Karlově ulici se koná v sobotu 13. srpna 
a jsou na ni zváni nejen obyvatelé 
Karlovy ulice. Kulturně společenskou 
akci podpořilo Kulturní a komunitní 
centrum a město Přeštice. 
Svérázní obyvatelé „Karlovky“ 
a okolních ulic se už nemohou 
dočkat!



Naše Tělocvič-
ná jednota Sokol 
Přeštice uspo-
řádala v pátek  
29. dubna 2022 

pro širokou veřejnost Tělo-
cvičnou akademii. Byla to 
akademie slavnostní, neboť 
jsme jí vzpomněli hned několik 
významných událostí, což zmí-
nil ve svém úvodním projevu 
br. František Švihla, starosta 
naší tělocvičné jednoty. Akade-
mie se konala u příležitosti 160. 
výročí vzniku sokolské organi-
zace, 135 let od založení tělo-
cvičné jednoty v našem městě 
a 30 let od obnovení činnosti 
naší jednoty v roce 1991.

Podvečerní program zahájily 
společným vystoupením dva 
pěvecké sbory, a to Skaláček 
při Základní škole Josefa Hláv-
ky Přeštice a hudební soubor 
Lukaváček při škole v Dolní 
Lukavici pod vedením sbormis-
tryně Nadi Květoňové. A pak 
už diváci zcela zaplněného vel-
kého sálu naší sokolovny mohli 
sledovat bohatý sportovní pro-
gram sestavený jednak z uká-
zek činnosti oddílu všestran-
nosti a dále z ukázek sletových 
skladeb nacvičených našimi 
členy pro SokolGym 2022. Se 
svým vystoupením se publiku 
představili rodiče s dětmi, děv-
čata z oddílu aerobiku, moderní 
gymnastky a mladší i starší žáci 
a žákyně oddílu sportovní gym-
nastiky, kteří předvedli cvičení 
prostná i cvičení na sportovním 
nářadí (kladina, kruhy, hrazda, 
bradla). Sletové skladby byly 
zastoupeny třemi ukázkami – 
žactvo představilo svoji sklad-
bu „Když nemůžeš, tak přidej“,  
16 cvičenek – starších žákyň 
a žen – zatančilo při ukázce 
skladby „Tančím s ABBOU“ 
a v ukázce části koedukované 
skladby pro ženy a muže střed-
ního a staršího věku s názvem 
„Spějme dál“ se představili 
kromě cvičenek a cvičenců naší 

tělocvičné jednoty také tři cvi-
čenci z Klatov a Domažlic.

První část letošních sokol-
ských slavností SokolGym 
2022 probíhala ve dnech 14. 
a 15. května 2022 v Plzni 
pod názvem Sokolská Plzeň. 
Během celé soboty a též 
nedělního dopoledne měla 
široká veřejnost možnost zaví-
tat do Chvojkových lomů, 
kde cvičenci z různých tělo-
cvičných jednot vystupovali 
v pódiových skladbách. Osm 
přeštických sokolek nacvičilo 
pro pódiovou část letošních 
slavností skladbu vskutku his-
torickou, a to skladbu z roku 
1932. Všechny tři nacviče-
né skladby prezentované na 
dubnové tělocvičné akademii 
byly přeštickými sokoly před-
vedeny v sobotním večerním 
programu ve sportovní hale TJ 
Lokomotiva Plzeň.

O čtyři týdny později se soko-
lové a sokolky z různých koutů 
naší republiky slétli na Moravě. 
Dalším pořadatelským městem 

akce SokolGym 2022 se ve 
dnech 10.-12. června 2022 stalo 
Brno – Sokolské Brno. Rovněž 
tam měla naše tělocvičná jed-
nota své zastoupení, reprezen-
tovalo ji celkem 40 cvičenců 
a představili se opět se všemi 
třemi hromadnými skladbami 
i skladbou pódiovou. Předve-
dení pódiových skladeb bylo 
situováno v sobotu dopoledne 
do haly Sokola Brno I. Nedělní 
program byl zahájen sokolským 
průvodem městem, který byl 
pro veřejnost jakousi pozván-
kou na venkovní hřiště Sokola 
Brno I, kde se odpoledne kona-
la hromadná vystoupení.

Všechna vystoupení, jak 
v Plzni, tak v Brně, se našim 
cvičencům povedla, a patří jim 
– a nejen jim, ale samozřejmě 
též cvičitelům – pochvala za 
zúročení téměř půlroční aktiv-
ní práce při nácvicích.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice
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Z místní Tělocvičné akademie na 
SokolGym 2022 přes Plzeň až do Brna
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Ke sportu patří i ocenění, medaile za kolektivní výkony, 
tituly pro jednotlivce. A proto před zápasem I. ligy mužů se 
na hřišti konala malá slavnost. Za dosažené sportovní úspě-
chy, mimo jiné tři tituly ligového mistra, dvě vítězství v ČP, 
k tomu čtyřikrát reprezentoval Čechy v mezizemských utkáních 
Čechy–Morava, převzal domácí útočník Pavel Kydlíček titul 
„Mistr národní házené“. Ocenění mu předával dřívější úspěš-
ný hráč přeštického celku, rovněž několikanásobný mistr I. ligy 
a reprezentant Čech, mistr sportu Jaroslav Kohout. Došlo tak 
k setkání generací a předávání pomyslného „žezla“.

Foto Petr Šatra

Volby TJ Přeštice
Členská schůze Tělový-

chovné jednoty Přeštice z. s. 
na svém 54. zasedání dne 
26. května 2022 zvolila 
členy Výkonného výboru 
a Kontrolní komise pro 
období 2022 až 2026.

TJ Přeštice děkuje odstu-
pujícím členům – p. Petru 
Šatrovi, p. Tomáši Svobo-
dovi a p. Janu Kubovcovi 
– za veškerou odvedenou 
práci!

V následujících letech 
2022-2026 bude Výkon-

ný výbor TJ pracovat ve 
složení: Karel Švarc (před-
seda), Ing. Martin Kadaník 
(hospodář), Rudolf Lang 
(tajemník) a členové Stani-
slav Zadražil a Jan Kraus. 
Kontrolní komise TJ byla 
zvolena v následujícím slo-
žení: Jiří Sýkora (předseda) 
a členky Mgr. Lenka Hajš-
manová a Lucie Svěrková.

Všem členům přejeme hod-
ně úspěchů v jejich činnos-
ti! 

Rudolf Lang

Šipkařské dohráno a čekání  
na další ligovou sezónu

Sezónu 2021/22, která byla 
opředena různými koronavi-
rovými zákazy a příkazy, jsme 
zdárně odehráli a ustáli.

Tým BSOD ,,Y“, hrající 
ligovou kategorii B, skončil 
na 1. místě. Odměnou za jejich 
celoroční dřinu byl postup na 
Mistrovství UŠO ČR družs-
tev, které se konalo 4. a 5. 6. 
2022 v Králíkách u Nového 
Bydžova. Tým ve složení Petr 
Kokoška, Karel Kokoška, 
Martin Krýsl, Vladimír Hře-
bec, Jaroslav Kokoška a Jir-
ka Bruml si tuto příležitost 
nenechal ujít a vydal se bojo-
vat mezi dalších 15 týmů 
z celé republiky. Podařilo se 
mu postoupit ze skupiny, ale 
pak ho opustilo pověstné štěstí 
a prohrál v předkole. Sice to 
trochu zamrzí, ale vzhledem 
k tomu, že to byl pro něj první 
velký turnaj, ostudu si rozhod-
ně neudělal.

Tým BSOD ,,Z“, hrající ligo-
vou kategorii C, skončil na  
3. místě. To hráčům zajistilo 
hrát stejnou kategorii i v nad-
cházející sezóně.

Tým BSOD ,,X“, hrající 
ligovou kategorii C, skončil 
na 4. místě a také zůstává ve 
stejné ligové kategorii. Hráči 
tohoto týmu měli zdárně roze-
hraný Ligový pohár. Chyběl 

jim poslední zápas, ve kterém 
potřebovali vyhrát, a mohli jet 
na velké finále ligového pohá-
ru do Králíků. Ale, jak už to 
bývá, nezadařilo se. Svou roli 
zde sehrála patrně i nervozita 
a velká zodpovědnost hráčů 
muset vyhrát. I když měli hru 
pěkně rozehranou, prohráli. 
Nevadí, příští rok jim to třeba 
vyjde.

Mimo ligové zápasy jsme si 
udělali malé zpestření a zúčast-
nili jsme se RGP ve Žďáru nad 
Sázavou, které se konalo 26. 
a 27. 3. 2022. Využili jsme 
pozvání na turnaj do Sušice či 
Klatov. Zkrátka, nezahálíme.

Rád bych Vás touto cestou 
pozval na šipkové turnaje, kte-
ré se uskuteční o prázdninách 
ve Spoláku.

Turnaj ve steelech 16. 7.  
2022 od 13.30 hod. a turnaj 
v softech 6. 8. 2022 od 12.00 
hodin. Na tyto turnaje si může 
přijít zahrát každý a nebo se 
jen podívat, pobavit se nebo 
fandit.

Dále bych rád poděkoval 
všem našim sponzorům, kteří 
nás podporují v naší činnosti.

Přeji Vám dovolenou plnou 
sluníčka a po prázdninách 
zase na shledanou.

Za Spolek ŠK BSOD Přeštice
Radim Krieglstein

Čtyři medaile
Úspěšně skončila sezóna pro 

národní házenkáře. V oddílové 
pokladnici „zacinkaly“ čtyři 
medaile z nejvyšších repub-
likových soutěží. Jen strašně 
málo chybělo k metě nejvyšší 
prvoligovým ženám, bohužel 
skončily opět na stříbrném stu-
pínku. Stříbrné druhé místo na 
Poháru České republiky v Krčí-
ně vybojovali dorostenci.

Medaili stejné hodnoty ze 
stejné soutěže konané v Tymá-
kově přivezli i starší žáci. 
O nejcennější, zlaté na Mis-
trovství republiky ve Vracově, 
rozhodly dorostenky výbor-
ným výkonem až v nedělním 
posledním zápase.

Podrobnější reportáže v příš-
tím čísle. 

(šat)

Závody TFA
Plzeňské náměstí hostilo 

jako každý rok Český pohár 
v disciplínách TFA, a to 31. 5. 
Na start se postavil za SDH 
Přeštice Jan Šůs a za reprezen-
taci Plzeňského kraje Jaroslav 
Cibulka. Během horkého dne 
absolvovali tři úseky simulu-
jící zásahy hasičů s finálním 
výběhem na „Plzeňskou věž“.  
Z konkurence 46 hasičů v nej-
mladší věkové kategorii (18- 
-34 let) z celé ČR se Jan Šůs 
umístil na 41. místě a Jaroslav 
Cibulka na 12. místě. 

Závody Šumavské ligy 
v disciplínách TFA 

První závod proběhl 4. 6. ve 
Spůli, kde Jaroslav Cibulka 
obsadil 1. místo a Jan Šůs 8. 
místo z celkového počtu 14 

závodníků. Druhý závod ligy 
se konal 18. 6. v Klatovech- 
-Lubech. Jaroslav Cibulka 
obhájil 1. místo z prvního kola 
a Jan Šůs se umístil na 5. místě 
z 10 závodníků.

Za SDH Přeštice
Jaroslav Cibulka

Požární sport
– výsledky SDH Přeštice

Dne 14. 5. se uskutečnilo 
Okresní kolo v požárním spor-
tu konané v areálu TJ Stod. 
Soutěž byla složena z běhu jed-
notlivců na 100 m s překážka-
mi a požárních útoků. Pořadí 
jednotlivých disciplín se sčí-
talo a SDH Přeštice si odvezl 
pohár za 3. místo. Okrsková 
soutěž pořádaná naším sborem 
na školním hřišti Na Jordáně 
v Přešticích 11. 6. byla pro obě 
družstva reprezentující SDH 
vydařená. Družstvo „A“ se 
v nových soutěžních dresech 
umístilo po součtu pořadí šta-

fety 4x100 m a požárních úto-
ků na 1. místě.  Družstvo „B“ 
si taktéž přebralo pohár, před-
vedlo skvělý výkon a obsadilo 
3. místo. Děkujeme členům, 
kteří zajišťovali občerstvení 
a technické zabezpečení za 
hladký průběh soutěže. Násle-
dující sobotu 18. 6. se konala 
od 22.00 hodin Noční soutěž 
v požárních útocích v Drahko-
vě. Na dráze osvětlené pouze 
výstražnými kužely družstvo 
z Přeštic skončilo na 4. místě.

Za SDH Přeštice
Jaroslav Cibulka


