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Vážení čtenáři,
ve svém 

m i n u l ém 
s l o u p k u 
jsem se vě-
noval válce 
na Ukrajině 
a utrpení 
lidí, kteří 

odtud prchají do celé Evro-
py a samozřejmě i k nám do 
České republiky. Záležitost je 
stále velice vážná a s jejími 
důsledky se budeme bohužel 
setkávat často a po dlouhou 
dobu. Jsem velice rád, že se 
na výzvu města ozvali zástup-
ci mnoha místních spolků 
a organizací s nabídkou pro-
gramu pro děti všech věko-
vých kategorií. Velice za ně 
i jejich matky děkuji.

Přestože jako společnost 
nyní neprožíváme příliš šťast-
né období, pojďme aspoň na 
chvilku zapomenout na hrů-
zy, které se dějí v nedaleké 
Ukrajině, a zabývejme se 
pozitivními věcmi. Pomůže 
nám k tomu jistě i jarní příro-
da, která už kolem nás bzučí 
a voní.

Začnu zprávou nejradost-
nější. Úspěšně jsme vykročili 
do další etapy cesty, kterou 
jsme započali již v roce 2014. 
Dotace na výstavbu krytého 
plaveckého bazénu byla 21. 3. 
2022 Poradou vedení Národní 
sportovní agentury schvále-
na k financování. Co se bude 
dít dál? Po zpracování doku-
mentace pro provedení stavby 
bude vypsána soutěž na doda-
vatele. Podle předpokládané-
ho aktualizovaného harmono-
gramu by s ním měla být do 
konce tohoto roku uzavřena 
smlouva o dílo. Bazén, jehož 
stavba započne ihned poté, 
musí být dle podmínek dota-
ce dokončen do konce roku 
2024.

Další skvělou zprávou je 
vydání kolaudačního souhla-
su s užíváním stavby Rekon-
strukce budovy č.p. 458 a č.p. 
460 – Modrý dům. Již v prů-
běhu tohoto měsíce se budou 
moci nastěhovat nájemníci. 
Nové kancelářské prostory, 
ordinace, fittness, provozov-
ny a 32 nových bytů bylo 
zdárně dokončeno a čekají na 
své uživatele. Máte-li zájem 
o prohlídku objektu, přijměte 
moje srdečné pozvání a přijď-
te se 5. dubna sami podívat.

Přeji vám krásné jarní dny.

Mgr. Karel Naxera
starosta města

(neprošlo korekturou)

Jak jste se 
octl v Přeš-
ticích?

Firma mě 
poslala zařizo-

vat obchody na Plzeňsko, tak 
jsem našel bydlení tady. Je tu 
velká továrna, pro kterou shá-
níme pracovníky. Bydlím tu 

asi měsíc a půl, přistěhoval 
jsem se z Brna.
Jak jste začínal? 
Jako většina Ukrajinců na 

stavbě. Pak jsem začal dělat ve 
fabrice, dostal jsem se na pozici 
koordinátora a později manažera 
pracovní agentury. Domlouvám 
se zákazníky všechno, co se týká 
zaměstnanců. Pomáhám lidem 
z Ukrajiny správně vyplňovat 
papíry, komunikuji s fabrikami 

kvůli pracovnímu oblečení, řeší-
me dopravu, zdravotní problé-
my a tak dále. Je to česká firma.
Vy jste se narodil v Ber-

dyčivu, kdy jste odešel?
Bylo mi 24, když jsem se 

přestěhoval do Evropské unie. 
Napřed jsem zkoušel Polsko, 
ale pak jsem šel do Česka, tady 
se mi líbí mnohem víc. Hlavně 
Brno se mi líbí.

Na konci března evidova-
ly Přeštice zhruba 80 uprch-
líků, což je jedno procento 
obyvatel města. V porovnání 
s jinými obcemi v Česku je 
to méně, průměr se pohybu-
je kolem dvou procent. Co 
se odehraje na Ukrajině ne- 
lze předvídat, a proto hejtman 
Plzeňského kraje vydal pokyn, 
aby obce s rozšířenou působ-
ností připravily nouzové pří-
střeší pro padesát lidí. Pod-
mínkou je, aby takové místo 
bylo v majetku obce. Vedení 

města to podle starosty Karla 
Naxery okamžitě začalo řešit. 
„Nakoupili jsme nafukovací 
matrace, přikrývky, polštáře, 
začali jsme shánět brigádní-
ky, kteří by v takovém centru 
mohli pracovat, a zařizujeme 
kupříkladu stravování. Nikdo 
netuší, kolik lidí se objeví, 
proto musíme být připraveni. 
V majetku obce žádné vhodné 
místo podle pokynů hejtmana 
nemáme, v případě potřeby to 
operativně zařídíme.“

Nouzové přístřeší by mělo 
sloužit pouze pro krátkodo-

bé několikadenní ubytování, 
přesto musí být vybaveno 
toaletami, sprchami, nutné 
je oddělené místo pro stra-
vování, první pomoc, dětský 
koutek a podobné technické 
detaily. Mezitím běženci, kte-
ří už do Přeštic přijeli, získali 
ubytování na mnoha místech 
a v různé kvalitě. Přebývají 
v soukromých bytech u míst-
ních obyvatel, útočiště našli 
i v ubytovnách, v hotelu, 
několik rodin žije v místnos-
tech v průmyslovém areálu 
a jedna rodina získala dočas-
ně městský byt. Místostarosta 
Marek Krivda se k celé krizi 

vyvolané Ruskem staví jed-
noznačně. 
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Z Brna do Přeštic

Jasné slovo z radnice

Váleční uprchlíci v Přešticích

Letošní zimu si na horách užily především děti, stejně jako nejmladší účastnice kurzů oddílu lyžování Lilien. Kurzů na Zadově se 
účastnilo více než 100 dětí, nejenom z Přešticka, ale i ze Strakonic a z Písku.               Text Mgr. Petr Fornouz, foto Nikola Tušková

I do Přeštic dorazila uprchlická vlna z těžce zkoušené Ukrajiny, a vzhledem k situaci na bojišti a v Kremlu příliv utečenců nekončí. 
V tuto chvíli je ve městě registrováno necelých sto ukrajinských občanů, většina z nich jsou ženy a děti. Počet běženců ale zřejmě 
naroste, i proto vedení města přijímá nutná opatření.

Workshopem 
a přednáškou 
vás provedou 

pohybové specialistky 
Helena Böhmová 

a Ing. Michaela Boušová.



Pokusy krádeží z bytů 
na území města Přeštice

V nočních hodinách z 1. na 
2. 2. 2022 byla pomocí kame-
rového systému, ve spoluprá-
ci s hlídkou policie, zjištěna 
sedmadvacetiletá žena z Rum-
burka, která se pokusila vlou-
pat do uzavřené bytové jednot-
ky v ul. Komenského a odcizit 
věci z bytovek v ul. 5. května 
a Rybova v Přešticích. Dále se 
pokoušela opakovaně vniknout 
do zaparkovaných vozidel na 
území města. Pachatelka je 
podezřelá ze spáchání trestné-
ho činu „Krádeže“, kdy kame-
rové záznamy byly předány 
k dalšímu šetření Policii ČR.
Jízda řidiče motorovým 

vozidlem pod vlivem 
alkoholu, který způso-
bil dopravní nehody na 
území Přeštic

Dne 3. 12. 2021 byl v odpo-
ledních hodinách pomocí 
kamerového systému, ve spo-
lupráci s hlídkou policie, zjiš-
těn šestatřicetiletý řidič z Přeš-
tic, který řídil vozidlo škoda 
na Tř. 1. máje a následně v ul. 
Palackého v Přešticích, kde 
způsobil několik dopravních 
nehod do stojících vozidel, a to 
pod vlivem alkoholu. Řidiči, 
který je podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu „Ohrožení 
pod vlivem návykové látky“, 
bylo naměřeno 3,05 promile 
alkoholu v dechu. Kamerové 
záznamy byly předány k další-
mu opatření Policii ČR.

Střípky měsíce 
února 2022

 3. 2. provedena spoluprá-
ce s kriminální službou PČR, 
APK jako nezúčastněná osoba 
při kontrole bytové jednotky 
po zemřelém v Dolní Lukavi-
ci
 11. 2. před 21.00 hod. řešena 
rozepře v rodinném domě na 
Tř. 1. máje mezi ženou a jejím 
přítelem, který nechtěl opustit 
její dům. Po příjezdu hlídky si 
muž zabalil věci a odešel.
 13. 2. po 1.00 hod. výjezd na 
rušení nočního klidu před bar 
do ul. Jungmannova, kde se 

nahlas opakovaně bavili ná-
vštěvníci baru, řešeno na místě 
v příkazním řízení.
 14. 2. před 13.00 hod. výjezd 
strážníků na oznámení, že se 
ve vozovce komunikace ve 
směru od Plzně pohybuje pod-
napilý muž. Tento nalezen již 
na poli se zasahující hlídkou 
policistů. Místní devětadva-
cetiletý muž vylezl na sloup 
veřejného osvětlení a byl na 
policisty agresivní. Muž byl 
následně ošetřen přivolanou 
záchrannou službou a převe-
zen na záchytnou stanici.

 15. 2. po 7.00 hod. zjištěno 
oznamovatelkou vozidlo audi 
na parkovišti v ul. Veleslaví-
nova, které má stažená boční 
okénka. Následující den před 
20.00 hod. oznámeno na par-
kovišti v ul. Husova vozidlo 
peugeot s otevřenými dveř-
mi. Vyrozuměni provozova-
telé vozidel, kteří si vozidla 
následně zabezpečili.
 20. 2. před 4.00 hod. usměr-
nění dvou mladíků z Přeštic 
před klubem v ul. Nepomucká, 
tito od sebe odtrhnuti a řešeni 
v příkazním řízení pro přestu-

pek proti občanskému soužití.
 24. 2. před 9.00 hod. oznáme-
na na Masarykově nám. osoba, 
která křičí na kolemjdoucí lidi. 
Zjištěn šestadvacetiletý Slo-
vák, který byl následně předán 
policistům k provedení lustra-
ce, osoba řešena pro přestupek 
proti občanskému soužití.
 25. 2. po 19.00 hod. požádá-
na hlídka MP o pomoc, kdy 
se v Městském parku uděla-
lo nevolno seniorce. Jelikož 
nechtěla přivolat záchrannou 
službu, byla strážníky převe-
zena do místa bydliště, kde 
byla předána do péče vnučky.

V únoru provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) v brzkých ranních hodinách 
usměrňování dopravy u želez-
ničního přejezdu v Přešticích 
ve směru na Skočice, kde 
nepřetržitě svítila výstražná 
červená světla a byly spuštěny 
závory – do odstranění závady
2) nahlášeny skvrny z vytek-
lých pohonných hmot na 
komunikaci na Tř. 1. máje – na 
místo přivolání hasiči, kteří 
závadu odstranili
3) v ul. Palackého nalezen 
v zámku dveří osobního vozi-
dla klíč, tento předán provozo-
vatelce vozidla, která byla na 
místě zjištěna
4) výjezd na parkoviště v ul. 
Husova, kde bránilo vozidlo 
výjezdu jiného vozidla z par-
kovacího místa – řešeno v pří-
kazním řízení
5) usměrňování dopravy na 
křižovatce „U Žebračky“, kde 
došlo silným větrem k otočení 
semaforů – přivolaný technik 
vrátil semafory do původního 
stavu, dále v ul. Hlávkova, kde 
byl zjištěn nepojízdný autobus
6) zajištění veřejného pořádku 
na akci – Očkování bez objed-
nání (proti Covidu-19), které 
se konalo v konferenčním sále 
KKC v Jungmannovo ul.
7) po silných větrech nahláše-
ny na MěÚ poškozené doprav-
ní značky na území města 
k jejich opravě

8) 6x výjezd na narušení objek-
tů budov města.

Pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů: 
1) pokusy krádeží vloupáním 
v bytovkách a do odstave-
ných vozidel na území města 
– pachatelka zjištěna
2) jízda řidiče pod vlivem 
alkoholu, který způsobil něko-
lik dopravních nehod na území 
města – pachatel zjištěn
3) průjezd vozidla městem, 
jehož posádka byla podezřelá 
z páchání trestné činnosti
4) zaznamenaná dopravní 
nehoda podnapilého chodce, 
kterého srazilo ve vozovce ul. 
Hlávkova vozidlo
5) krádež oblečení v prodejně 
na Masarykovo nám. – zjištění 
osob i vozidla, kterým přijeli
6) zjištěno u kontejnerů na 
separovaný odpad 5 pachatelů, 
kteří odložili v ul. Palackého, 
Veleslavínova a K Cihelně 
odpad a znečistili tím veřejná 

prostranství – řešeni v příkaz-
ním řízení pro přestupky proti 
veřejnému pořádku/oznámeni 
na správní orgán.

Proveden výjezd na 1 volně 
pobíhajícího psa: ul. Rybova 
– majitel řešen pro porušení 
obecně závazné vyhlášky měs-
ta a dle zákona na ochranu zví-
řat proti týrání. V ul. Husova 
nalezen kadáver holuba – eko-
logicky zlikvidován.

Na území města nalezeno: 
mobilní tel. na Masarykově 
nám. – vrácen majiteli, klíč 
od vozidla a svazek klíčů na 
Masarykově nám.  – předáno 
na MěÚ – ztráty a nálezy.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice – Huso-
va, Nepomucká, Tř. 1. máje 
– 63 km/h, Skočice u ZŠ a MŠ 
– 68 km/h, Přeštice–Zastávka 
– 82 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

(neprošlo korekturou)
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Dokončení ze str. 1
Proč žijete v Přešticích 

a ne v Brně?
Kvůli práci. Mám přítelkyni, 

která pracuje v Brně. Má pra-
covní kartu a povolení na dva 
roky, kvůli zákonům v Česku 
ale musí odpracovat minimál-
ně půl roku v Brně. Mohl jsem 
zůstat v Brně, tady mám ale 
vyšší mzdu. Kdybych zůstal 
na Ukrajině, tak pracuji v pře-
počtu za třináct tisíc korun, za 
to si rozhodně byt nekoupíte. 
Jsou byty na Ukrajině 

drahé?
Jsou o hodně levnější než 

tady, ale mzdy jsou také výraz-
ně nižší. 
Jak to dnes vypadá 

v Berdyčivu?
Strašně. Dostávám zprávy od 

rodičů, že Rusové město bom-
bardují, je tam válka. Nejsou 
tam ruští vojáci, ale bombar-
dují. Náš prezident pořád prosí 
Evropskou unii nebo Ameriku, 
aby uzavřeli letecký prostor. 
Chápete důvody, proč 

to NATO nechce udělat? 
Chápeme, evropští lídři 

mají strach, protože nechtějí 
světovou válku. Ale musíme 
zastavit toho šílence. Ukra-
jina dostává hodně vojenské 
pomoci, ale nejvíce bychom 
potřebovali zavřít nebe. Na 
zemi jsme silnější, to víme, to 
už jsme dokázali.

Kdo zůstal z vaší rodiny 
v Berdyčivu?

Zůstali tam dva bratři, sestra 
a babička. Čekají, schovávají 
se.
Oni nechtějí odjet?
Chtějí, ale nemohou. Bratři 

už mají přes osmnáct let, vzta-
huje se na ně branná povin-
nost a nesmějí odjet. Sestra se 
nechce přestěhovat, má tam 
manžela.
Jak se sem dostala 

Vaše sestra s matkou?
Vyzvedl jsem je na hrani-

cích. Ani si nepamatuji, kde 
to bylo. Někde v Polsku. Naše 
firma také hodně pomáhala, 
zajišťovala autobusy, jezdilo 
se na hranice, vyzvedávali se 
příbuzní zaměstnanců.
Sestra s matkou mluví 

jen ukrajinsky?
Také rusky, to rozumíme 

všichni. Sestra Maria se tu 
adaptuje rychle, je jí jedenáct. 
Maminku zkouším zaměst-
nat v IAC, už ji sice vzali, 
ale potřebujeme ještě zajistit 
pár věcí. Doufám, že to bude 
v pohodě. Chtěl bych ještě říct, 
že jsem v šoku z toho, jak Češi 
pomáhají Ukrajincům. Co jsem 
viděl na hranicích, v centrech 
pomoci, úžasné. I tady, když 
se přistěhovala moje rodina, 
firma pro nás zajistila bydlení 
u Volfů, pomohla s doklady, 
se vším. Děkujeme Česku, že 
tak moc pomáhá našim lidem. 
Je to pro nás velmi důležité, 
bez toho bychom to nezvládli.
Češi hodně pomáhají, 

to je ale teď na začátku, 
myslíte, že to zvládnou 
dlouhodobě?

Myslím, že to nebudeme 
potřebovat. Teď potřebujeme 
čas, alespoň tři měsíce, aby-
chom získali práci, zařídili si 
doklady a další potřebné věci. 
Lidi se musejí naučit čes-

ky a pak mohou pokračovat 
sami. Myslím si, že jsme silní 
a zvládneme to.
V Česku je málo bytů, 

byty jsou drahé, mladí 
lidé si je nemohou dovo-
lit. Jak to udělají Ukrajin-
ci, když tu nemají žádné 
zázemí?

Můžou bydlet třeba v uby-
tovnách, podobně jako před-
tím. Až válka skončí, myslím, 
že se většina vrátí domů.

Vy teď bydlíte všichni 
tři v jednom pokoji?

Ano. Ale je tam sprcha, toale-
ta, kuchyňka, lednička, všech- 
no. Máme čas se adaptovat.
Váš otec zůstal na 

Ukrajině?
Nemám otce, před třemi 

měsíci umřel. Moje vlastní 
matka také umřela, na rako-
vinu. Byla to taková složitá 
rodinná situace. Natálie je 
moje nevlastní matka. 
Jak velké je Vaše rodné 

město Berdyčiv?
Oficiálně kolem 80 tisíc lidí, 

zůstala tam asi tak polovina. 
Hodně lidí se přestěhovalo 
kvůli práci už před válkou, po 
vypuknutí války uteklo hodně 
žen a dětí.
Jaký byl život v Ber-

dyčivu, měli jste tam 
celá rodina dům?

Měli jsme třípokojový byt 
a babičku na vesnici, kam jsme 
jezdili na návštěvu. V tom bytě 
jsme bydleli všichni, mám cel-
kem dvě sestry a tři bratry. Jak 
rostli, tak se stěhovali, takže 
jsme tam nebydleli najednou. 
Vy jste pracoval v Čes-

ku a posílal peníze do-
mů?

Občas ano. Jenže jsem vždyc-
ky práci neměl, jako většina 
lidí, kteří sem přijedou. Kvůli 
tomu se snažím získat v Česku 
maturitu. 
Potřebujete ji?
Mám sice vysokou školu, ale 

z Ukrajiny, to tady neplatí. 
Jezdíte do Brna za pří-

telkyní?

Ano, jak to vyjde, je to také 
Ukrajinka.
Z Berdyčiva?
Ne, kousek odtud, co jsem 

bydlel já. Je zajímavé něko-
ho takového potkat v Česku, 
když vyrostl skoro na stejném 
místě.

Jaké jsou Vaše plány?
Naučit se pořádně česky, 

adaptovat se, a nejdůležitější 
je, aby moje sestra chodila do 
školy, aby pokračovala tady 
v Česku.
Už se nevrátí zpět?

Maminka možná ano, je příliš 
zvyklá na Ukrajinu, ale nevím, 
jak to bude dál. Třeba zůstane, 
když tu bude mít práci, kama-
rádky, těžko říct.
Jaké má zaměstnání 

maminka?
Ona je kuchařka, ale zatím 

bude pracovat ve fabrice, musí 
se naučit jazyk.
Znáte další Ukrajince, 

kteří žijí v Přešticích?
Mám kolegu a kolegyni, za 

kterými také přijela kama-
rádka s dvěma dětmi. Nemá 
manžela, musí dostat nějakou 
práci doma, je to těžké, když 
neumí jazyk. Naštěstí proza-
tím získala byt zdarma od jed-
né rodiny v Plzni. 
Pomáhají si Ukrajinci 

tady mezi sebou?
Určitě.
Vy všichni v té Vaší 

oblasti rozumíte rusky?
Mluvíme ukrajinsky, ale plně 

rozumíme rusky.

Zajímá mě, jaký je teď 
Váš vztah k Rusku.

Každý má nějaké kamarády 
v Rusku, i já. Často přijíždějí 
ke svým rodičům na Ukrajinu.
Byl jste teď v kontaktu 

s nějakým Rusem?
V Brně jsem měl pronajatý 

byt se dvěma Rusy. Minulý 
týden jsem s nimi mluvil, byli 
z toho v šoku. Říkají ale, že 

Putin chce zachránit Rusko, že 
kdyby Ukrajina byla v Evrop-
ské unii nebo  v NATO, že by 
to bylo ohrožení pro Rusko.
Oni věří, že to takhle 

je?
Věří, ale vlastně jim je to 

jedno. Znám také plno Rusů, 
kteří tady studují. Přistěhovali 
se sem, protože jsou tady lep-
ší školy, univerzity, život je 
tady lepší, tak jako ve zbytku 
Evropy. Putin se bojí toho, že 
lidé odcházejí za vyšší životní 
úrovní do Evropy. To mu vadí, 
a on si myslí, že silou může vše 
vyřešit. Je to šílené. Máme rok 
2022 a oni bombardují naše 

města. Nevěřil jsem, že se to 
v téhle době může stát. 
Byl jste někdy v Rus-

ku?
Ne, ale můj otec tam hodně 

pracoval. Vlastně když mi byl 
jeden rok, tak jsem jel s rodiči, 
ale to si nepamatuji.

Myslíte, že to Ukrajina 
dokáže ubránit?

Myslím si, že ano, když 
dostaneme pomoc. Chceme 
být v Evropské unii, mít lepší 
a kvalitnější život.
A co ve městech jako 

třeba Mariupol, Charkov, 
Černihov, kde jsou domy 
zbořené?

Tak to bude trvat déle, bude-
me to muset znovu budovat. 
Od nuly, ale zvládneme to. 
Stačí, aby válka skončila.
Vám je třicet let. Kdy-

byste byl na Ukrajině, 
musel byste do armá-
dy?

Ne. Mám cukrovku, takže 
bych asi nemusel, ale hlavně 
mi nepřišel žádný povolávací 
rozkaz. I moji bratři se šli při-
hlásit do armády, ale nevzali 
je. Je jim osmnáct a devate-
náct. V tuto chvíli asi nena-
vyšovali stavy, nebo pro ně 
nemají zbraně nebo výzbroj. 
Kdybyste byl na Ukra-

jině, tak jako muž ze 
země neodjedete. Co 
byste dělal?

Nevím. Možná bych odvážel 
ženy s dětmi k hranicím. 
Pomáhal bych ve městě s růz-
nými věcmi. Při přípravě 
obrany města je hodně práce. 
Ve městech lidé nemají prá-
ci v tuto chvíli, zřejmě žád-
ný příjem, je třeba se starat 
o obživu. 
Z čeho budou lidé na 

Ukrajině žít, když málo-
kdo může pracovat? 

Nevím, zřejmě z nějaké 
pomoci. 
Jakou vidíte budouc-

nost Ukrajiny? 
My to zvládneme. A bude 

to o hodně lepší než před vál-
kou. Bude snad méně korupce. 
Bude to jinak, odpoutáme se 
od Ruska.

Jaký bude po válce 
vztah k Rusku?

Asi stejný jako vztah Čechů 
k Rusku (smích). Myslím, že 
obyčejní lidé nejsou vinní, na 
vině je ten šílenec v Krem-
lu. Jsou pod těžkým vlivem 
propagandy, a vůbec nevědí, 
co se děje. Na druhou stra-
nu moc dobře vědí, že kva-
lita jejich života se snižuje.  
Navíc mladí lidé ve velkých 
městech protestují proti vál-
ce. Mám tady zaměstnance 
z Běloruska, končí mu víza, 
ale vím, že domů nepojede. 
Nehodlá bojovat proti Ukra-
jině.

PŘEŠTICKÉ NOVINY | DUBEN  | 3

Potřebujeme pomoc jenom ze začátku, pak to zvládneme...

Rusové utíkají za lepším
už dávno

Ľubomír Smatana
redaktor Českého rozhlasu 

Až válka skončí

Hlavně střecha 
nad hlavou

Rodné město

Přeštické plány 
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – DUBEN

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


  PŘÍŠERÁKOVI 2

1. 4. a 10. 4. 2022 
od 17.00 hod.  
Animovaný / Rodinný / Komedie
Německo / Velká Británie, 2021, 
104 min.
Zachránili jste nedávno svět a myslíte 
si, že vám to zaručuje celoživotní záso-
bu štěstí? Chyba! Každodenní život 
má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy... Od 
velkého „příšerákovského“ dobrodružství rodiny Wish-
bonů uplynul již rok. Jejich život se vrátil do všedních 
kolejí, s běžnými lidskými starostmi a hádkami. Pozvání 
na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je 
tak pro rodinu vítaným rozptýlením. Jenže než si snouben-
ci stihnout říci „ano“, slavnostní den v mžiku zničí nezva-
ný host.


  POSLEDNÍ ZÁVOD

1. 4. a 10. 4. 2022 
od 19.00 hodin  
Drama
Česko, 2022, 102 min.
Legendární příběh Hanče a Vrba-
ty každý zná, málokdo ale ví, jak se 
opravdu odehrál. Výpravné filmové 
drama Poslední závod režiséra Tomá-
še Hodana přiblíží tehdejší události 
z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. 
Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha 
Ratha. Film vstoupil do kin 24. března, tedy přesně v den 
výročí tehdejšího lyžařského závodu z roku 1913.


  JEŽEK SONIC 2

3. 4., 15. 4. a 24. 4. 2022 
od 17.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Komedie / 
/ Rodinný / Sci-fi
USA / Japonsko, 2022, 110 min.
Ve chvíli, kdy Doktor Robotnik (Jim 
Carrey) osudově uvízl na Houbové 
planetě, ztratil ježek Sonic jediné-
ho opravdu schopného nepřítele. A začal se hodně nudit. 
Občas vypomůže policii dopadnout pár „nepolapitelných“ 
gaunerů, ale jinak nemá svou modrou energii do čeho 
vrhnout, což jeho největšího kámoše, šerifa Toma (James 
Marsden), docela stresuje. Mnohem víc než škody, které za 
něj musí platit. Jenže vynalézavý Robotnik dokázal nalézt 
způsob, jak ze svého houbového vězení uniknout a vrátit 
se na Zemi.

Podkrovní výstavní sál: 
1. 4. – 15. 5. 2022 – Na křídlech svobody – výstava o 311. 
bombarovací peruti RAF

Přízemní výstavní sál:
4. 4. – 15. 5. 2022 – Vítězství s vůní šeříků – výstava modelů 
bojové techniky, dioramata bitev a militária U.S. Army z konce 
druhé světové války

Předváděcí akce:
sobota 2. 4. 2022 od 14.00 do 17.00 hod.
– Perníkářka Radka Grösslová, předvádění, zdobení a prodej 
velikonočních perníčků. Zdobení kraslic: Marie Hochová, Jaro-
slava Němečková, Jitka Šlajchová, Anna Bergerová

Přednášky ve spolupráci s KKC Přeštice:
čtvrtek 7. 4. 2022 od 17.00 hod., konferenční sál KKC 
Přeštice – Na křídlech svobody – přednáška Ivety Irgingové 
o letcích 311. perutě RAF
čtvrtek 28. 4. od 17.00 hod., konferenční sál KKC Přeštice 
– Historie dvou synagog – Přeštice, Štěnovice – přednáška 
Mgr. Aleny Vlčkové

Výstavy v DHP

Ukliďme Česko 2022
Ukliďme Česko je dobro-

volnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České 
republiky. Jejím cílem je ukli-
dit nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek. Uklízíme 
všichni. Společně. V jeden den. 
Do úklidových akcí se zapoju-
jí lidé ze všech koutů České 
republiky. Uklízejí školáci, 
úředníci, skauti, vysokoško-
láci, důchodci, programátoři, 
lékaři, prodavači, ekologové, 
turisti, pejskaři... Prostě všich-
ni, na koho si vzpomenete. 
Uklízíme společně!

Dolní Lukavici do úklidu 
zaregistroval místostarosta ob- 

ce Dolní Lukavice Michal 
Böhm. Uklízet se bude ve 
všech obcích, v Dolní Lukavici 
úklid povede Zoltan Dupheni-
eux, v Krasavcích Jiří Hodek, 
v Lišicích se bude uklízet pod 
vedením Michala Böhma a ve 
Snopoušovech pod vedením 
Milana Kučery. Jarní úklid je 
plánován na sobotu 2. dubna 
a začne se uklízet v 9 hodin 
ráno. Uklidí se nejen intravi-
lán obce, ale také blízké okolí 
– zejména nepořádek kolem 
komunikací apod. Přidejte se 
a udělejme něco pro naši pla-
netu.

Mgr. Eva Horová


  MORBIUS

3. 4. 2022 
od 19.00 hod.  
Akční / Horor / Sci-fi / Thriller
USA, 2022, 108 min.
Na stříbrné plátno přichází jeden z nej-
podmanivějších a nerozporuplnějších 
hrdinů filmového světa značky Mar-
vel, jehož představitelem je Oscarem 
oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charisma-
tického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí 
vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachrá-
nit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne 
k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, 
který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná 
choroba, neboť promění léčitele v lovce.


  ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

8. 4. a 17. 4. 2022 
od 17.00 hodin  
Komedie
Česko, 2021, 95 min.
Hořkosladká komedie o partě českých 
a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili pří-
chod Nového roku. Znají se už dlouho 
a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrov-
ské oslavy, kdyby... Kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný 
nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet 
každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech kaž-
dý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, aby-
chom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči...? Stačí 
jeden večer a z dobrých známých se stanou neznámí.


  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

  BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
8. 4. a 17. 4. 2022 
od 19.00 hodin  
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
USA, 2022, 143 min.
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný 
temný kouzelník Gellert Grindelwald 
je na cestě převzít moc nad kouzelnic-
kým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří 
magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým 
kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského 
pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantas-
tická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwal-
dových následovníků. Ale jak dlouho bude moci Brumbál 
zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko?


  VYŠEHRAD: FYLM

15. 4. a 24. 4. 2022 
od 19.00 hod.  
Komedie / Sportovní
Česko, 2022, 105 min.
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického 
(Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, 
bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, 
ale zapomněl na to, a dal krásný gól), 
uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda 
(Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu 
konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním 
životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede 
tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější klu-
by, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka 
Vaculíková), sestru Jardy...


  ZLOUNI

22. 4. a 29. 4. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Akční / Komedie / 
/ Krimi / Rodinný
USA, 2022, 100 min.
Málokteří hrdinové mají tak špat-
nou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, 
Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak 
dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který 
je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyra-
zit si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party je Vlk, 
Had má na starosti otevírání sejfů, Tarantule je zkušená 
hackerka, Žralok se umí skvěle maskovat a Piraňa je vztek-
loun, který pro ránu nejde daleko. 


  PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

22. 4. a 29. 4. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie – Česko, 2022, 95 min.
V prvním filmu se hlavní hrdina Karel 
Král ocitl v ženském těle. V druhém 
díle poznáváme na počátku Irenu 
Kopáčovou (Anna Polívková), psy-
choložku, specialistku na partnerské 
vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. 
Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena 
dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordi-
naci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Nejlepším 
lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou 
(Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé Ireny následně 
vedou do stanu vědmy Zoltany (Zuzana Kronerová), kde 
vysloví osudové přání: Chci bejt chlap!

2. 4. SO: ŠTĚNOVICE 
– PŘEŠTICE
TRASA: Štěnovice – Čižice – 
Předenice – Snopoušovy – Dol-
ní Lukavice – Přeštice (18 km)
9. 4. SO: SUŠICE
TRASA: Sušice – Kalich – 
Vrabčov – Divišov – Na Páteč-
ku – Sušice (15 km)
16. 4. SO: PLÁNICE – 
HABARTICE – BARÁK
TRASA: Plánice – Habartice 
– Barák – Chuchle – Zdebořice 
– Číhaň (13 km)

23. 4. SO: MLADOTICE 
– MARIÁNSKÁ TÝNICE
TRASA: Mladotice – Marián-
ská Týnice – Kralovice (13 km)
30. 4. SO: NEPOMUK 
– ČÁBUZÍ – LETINY
TRASA: Nepomuk – Prádlo 
– Chvostule – Jarov – Cihelna 
– Čábuzí – Bzí – Letin
(16 km)
Programovka se koná ve čtvr-
tek 28. 4. 2022 od 17.00 hod. 
v klubovně hotelu SPORT.

Změna programu vyhrazena.



Župní přebor 
v PLAVÁNÍ se 
konal v sobotu 
19. února 2022 

v Klatovech. Z naší TJ Sokol 
Přeštice se zúčastnilo 6 závod-
níků, kteří skvěle reprezento-
vali naši jednotu. Závod pro-
bíhal ve volném plaveckém 
stylu dle věkových kategorií 
žáků a žákyň.

Bryndová Alžběta (kat. I) 
– 6. místo, Patočka Bohu-
slav (kat. I) – 4. místo, Skála 

Martin (kat. III) – 1. místo, 
Bryndová Anna (kat. III) 
– 3. místo,  Benediktová 
Nikola (kat. IV) – 5. místo, 
Skálová Magdaléna (kat. D) 
– 2. místo.

Ve štafetě se naše družstvo 
umístilo na 5. místě. Děkujeme 
našim žákům a žákyním za skvě-
lou reprezentaci a držíme jim 
palce v dalším župním přebo-
ru, tentokrát v GYMNASTICE 
v Domažlicích 3. dubna 2022.

sestra Naďa Květoňová
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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

paní 
Božena ŘEŽÁBKOVÁ

pan Josef HAVLÍK 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. února a 1. polovina března
ÚMRTÍ (únor)

Jana STODOLOVSKÁ
Jiřina KAŠPAROVÁ
Václav SCHEJBAL 
Blanka MALÁ 
Arnošt FILIPÍN
Jan FERENČÍK 
Ivana OBROVÁ
Adolf ROZPORKA

(1946)
(1927) 
(1954)
(1946)
(1955) 
(1934)
(1947) 
(1944)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ 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.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili

paní Marie JÍLKOVÁ 
(Žerovice)

pan Václav BOUŘIL
pan Jaroslav KŘEN

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavil

pan
 Jaroslav BĚL 

(Skočice) 

Africké tóny
v MŠ Gagarinova

Dne 2. 3. 2022 navštívil naši 
školku pan Eric Mensah z Gha-
ny, který si pro děti připravil 
velmi zajímavý program. Nej-
prve se dětem představil, uká-
zal mapu Afriky a samozřejmě 
místo, kde leží Ghana, která 
je jeho domovem. Oblečen 
byl v tradičním oděvu, které-
mu vévodily barvy jeho vlasti 
– žlutá, zelená, červená. Děti 
užasly, když sundal obří čepi-
ci, pod kterou skrýval dlouhé 
dredy, které mu sahaly až pod 
zadek. Protože Eric neumí čes-
ky, hovořil anglicky a překla-
datelkou byla jeho přítelkyně, 
která je Češka. Pro děti byla 
fascinující nejen jeho exotic-
ká vizáž, ale energie, radost 
a přirozenost. A když rytmicky 
zabubnoval na africké djambo 
a kpanlogo (ghanský buben), 
začal opravdový zážitek. Naučil 
děti ghanskou tradiční dětskou 
píseň o lvovi, který měl dlouhý 
ocas, velkou hlavu a štíhlý pas, 

v angličtině i s dramatizací. To 
se dětem samozřejmě velmi 
líbilo a postupně si pak mohly 
vyzkoušet a zahrát na spoustu 
speciálních nástrojů (cow bell, 
různé druhy a velikosti cala-
bash, přírodní balafon, drun, 
shekere...). Ve druhé části děti 
na oplátku zpívaly Ericovi čes-
ké písničky a on je doprovázel 
svou rytmikou. Na závěr se 
rozvinula diskuze, kdy se děti 
mohly zeptat, co je nejvíce zají-
malo. Například – jak dlouho 
mu rostou vlasy (15 let), jestli 
si na ně mohou sáhnout (ano, 
byly jako koberec), proč neu-
mí česky (určitě začne), jak se 
mu u nás líbí. Erik s úsměvem 
odpovídal a reagoval. V Česku 
se mu moc líbí, ale je mu tady 
prý zima. Ještě v odpoledních 
hodinách si děti hrály na bube-
níky, kreslily Erica a odcházely 
domů plné nevšedních zážitků.

Bc. Hana Konopíková,
učitelka MŠ Gagarinova

Český dřevorubec Martin Komárek 
zemřel při práci v lese

Český dřevorubecký sport 
postihla veliká tragédie. Dne 
10. března zemřel jeho repre-
zentant, pětačtyřicetiletý Mar-
tin Komárek, kterému se sta-
la osudná práce v lese. Jako 
nejlepší český dřevorubec stál 
při zrodu timbersportu nejen 
v ČR, ale i v Evropě. Byl 
několikanásobným vítězem 
mistrovství Evropy a působil 
i jako trenér na tréninkových 
kempech. Byl účastníkem 
různých exhibičních show po 
celém světě a rekordy trhal 
i v práci s motorovou pilou, 
tou totiž mistrně vyřezával 
dřevěné sochy. I město Přešti-
ce mělo tu čest se s ním něko-
likrát setkat při kvalifikač-
ních závodech celého seriálu, 
kde upoutal především svojí 
skromností. Pan Komárek také 
navštívil na jaře roku 2018  
MŠ Gagarinova, kde se na 

zahradě školky uskutečnila 
ukázka v dřevorubecké disci-
plině. Děti i dospělí se zata-
jeným dechem pozorovali, 
jak sekera či pila v jeho rukou 
mění silnou kládu v hromádku 
polínek. Ještě větším překva-
pením bylo, když z obyčejné-
ho špalku vyřezal motorovou 
pilou slunečnici.Do téže škol-
ky pro radost dětí vyřezal dvě 
sochy, které jsou umístěny ve 
vnitřních prostorách školky. 

„Martine je mi ctí, že jsme se 
osobně poznali.“ 

Čest jeho památce. 
Jana Tykvartová, zastupitelka

Dne 3. března tomu bylo právě 50 let, kdy si v Přešticích řekli 
své ANO manželé

Josef a Jana Špongrovi.

Dne 10. března tomu bylo právě 50 let, kdy si v Přešticích řekli 
své ANO manželé

Karel a Marie Zieglerovi.

Do dalších společných let Vám, vážení manželé Špongrovi 
a Zieglerovi, přejeme pevné zdraví, spoustu krásných chvil se 
svojí rodinou a hlavně ještě dlouhou životní pouť, prožitou s elá-
nem a radostí, jeden druhému po boku.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 96. narozeninám

96. narozeniny oslavila

paní
 Irena 

BALOUNOVÁ 

Diamantová svatba manželů ŠPOTOVÝCH

Dne 14. dubna 2022 oslaví 60 let společ-
ného života manželé

Josef a Věra Špotovi.
Za jejich starostlivost, lásku a péči děkují 

a do dalších společně prožitých let jim hod-
ně zdraví, štěstí a rodinné pohody přejí dce-
ra Olga s manželem, syn Radek s družkou, 
vnučka Markéta, vnuk Radek.

Župní přebory
ve všestrannosti
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Málotřídní škola Řenče
Mnoho rodičů si pokládá 

otázku, zda je malotřídní ško-
la v porovnání s klasickou 
základní školou schopna jejich 
dítěti zajistit dostatečné a kva-
litní vzdělání. Je důležité se 
nad touto otázkou zamyslet, 
protože každá z těchto mož-
ností nabízí něco, co lze dávat 
na misku vah. A každý rodič 
si přeje, aby bylo jeho dítě ve 
škole spokojené a zároveň mu 
bylo poskytováno vzdělávání 
v té nejlepší formě a kvalitě. 
Pro lepší představu bych Vás 
ráda seznámila s naším prvním 
stupněm ZŠ v Řenčích. Způ-
sob výuky se skutečně liší od 
běžné základní školy, zejména 
v počtu žáků ve třídě. K porov-
nání: v Řenčích je průměrný 
počet žáků na třídu 14 dětí, 
v klasické základní škole 25 
až 30 žáků). Zásadní je skupi-
nové vyučování a samostatná 
práce. Nižší počet dětí umož-
ňuje okamžité získávání infor-
mací o zvládnutí učiva – učitel 
je schopen mnohem většího 
individuálního přístupu, což 
se týká nadaných žáků a žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Děti zde získávají 
a zpracovávají velké množství 
informací nejen od učitele, 
ale také od starších spolužáků 
(nové učivo vyššího ročníku), 
nebo od mladších spolužáků 
(opakují si učivo předešlých 
let), což se ukazuje jako vel-
mi efektivní. Je prokázáno, 
že se děti učí spolupracovat 
s mladšími i staršími spolužá-
ky, naučí se požádat o pomoc, 
pomoc poskytnout. Ve vyspě-
lých zemích (Švédsko, Fin-
sko aj.) je nižší počet dětí ve 
třídách naprostou samozřej-
mostí a způsob výuky se blíží 
výuce na malotřídní škole. Ve 
velkých městech již začínají 
někteří rodiče chápat význam 
„malé školy“ a vozí své děti 
často až na druhý konec měs-
ta, jen aby bylo dítě v menším 
kolektivu a byla mu zabezpe-
čena co největší individuální 
podpora. Mnozí rodiče dětí 
v menších obcích právě toto 
na malotřídní škole oceňují 
a považují to za velký benefit. 
Malotřídní škola je moderní 
a nabízí kvalitní a plnohodnot-
né vzdělání pro všechny děti.

Kromě výhod malotříd-
ní školy využívá naše škola 
v Řenčích v současné době 
i finanční prostředky z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV), zná-
mým pod názvem Šablony pro 
MŠ a ZŠ II. a nyní III. Díky 
těmto šablonám EU se podaři-
lo školu, MŠ i školní družinu 

za poslední 2 roky plně vyba-
vit ICT technikou pro rozvoj 
digitálních dovedností. Děti si 
zdarma užily projektové dny 
mimo školu, například něko-
lik výletů do ZOO v Plzni, do 
DEPA v Plzni na světelný pro-
jekt Tajuplný les, do svíčkárny 
v Liticích, do Klatov do muzea 
skla a katakomb, do Merklína 
na naučnou stezku Bijadla, 
do Chudenic, do Techmanie 
a planetária v Plzni atd. Z pro-
jektových dnů ve škole bych 
ráda zmínila alespoň některé, 
jako např. Beseda o dravcích 
a projekt E-liška, Recyklace 
a výroba ručního papíru, Bese-
da s výživovou terapeutkou 
o prevenci a zdravém stravo-
vání, Zodpovědně s finance-
mi, Kyberšikana, Mediální 
výchova a Jóga pro zdraví 
a relaxaci.

Děti rozvíjíme i v oblasti 
sportu díky nové sportovní 
hale v sousedství školy. Deví-
zou naší školy je také zimní 
škola v přírodě s lyžařským 
výcvikem na Šumavě. Nad-
standardní jsou také pravi-
delné zimní lekce bruslení na 
klatovském zimním stadionu 
a samozřejmostí je jako na vět-
šině škol i plavecký výcvik.

Myslíme i na rozvoj žáků 
po jazykové stránce. Ve škole 
máme zavedenou dílnu psaní, 
ve které učíme žáky písemně 
se vyjadřovat. Matematická 
dílna naopak myslí na rozvoj 
logického myšlení. Anglický 
jazyk rozvíjíme osvědčenou 
metodou My Wow English, ve 
které využíváme videa s rodi-
lým mluvčím.

Naše děti pravidelně připra-
vujeme na recitační, výtvarné, 
hudební a sportovní soutěže.

Všechny nás těší velké plus 
naší školy, a tím je umístění 
ve vesnici obklopené lesy, 
a s tím spojená možnost výu-
ky, buď přímo v přírodě, nebo 
ve venkovní učebně na zahra-
dě školy.

Samozřejmostí práce všech 
škol musí být fungující, tedy 
dobrá spolupráce s rodiči, i pro 

nás je toto prioritou. Pro naši 
práci je přínosem zavedení tříd-
ních schůzek ve formě triád, při 
kterých se o prospěchu baví 
společně rodič – žák – učitel.

Spokojenost rodičů a dětí 
se školou, taktéž co je třeba 
vylepšit, zjišťujeme formou 
pravidelných dotazníků. Letos 
nás potěšily výsledky hod-
nocení ze strany rodičů, kdy 
se téměř 100% spokojenost 
týkala následujících bodů: 
Souhlasíme s tím, že ško-
la podporuje zájem o vědění 
a učení. Rodiče jsou si vědo-
mi, že se mohou obrátit na 
školu (učitele a vedení) s pří-
padnými problémy. Hodnotí 
přínos a využití EU peněz pro 
školu. Oceňují podporu školy 
a zřizovatele v oblasti sportu. 
Informovanost dětí ze strany 
školy. Jednání učitelů ve styku 
s dětmi. Naše dítě bychom do 
této školy opět dali. Vážíme si 
i slov a písemného vyjádření 
pod dotazníky, ve kterých se 
vyjádřili rodiče následovně: 
„Vyhovuje nám styl výuky 
a celkový přístup školy a uči-
telů, včetně družiny.“ „Poho-
dové, podnětné prostředí, 
respektující laskavé vedení, 
prostor pro individuální práci 
s dětmi.“ „Výborná informo-
vanost rodičů (e-mailem, tele-
fonem, osobně).“ „Škola je 
malá, rodinná.“ „Oceňujeme 
společná setkání rodičů, žáků 
a zaměstnanců školy při akcích 
školy.“ „Podpora dětí v oblas-
ti sportování.“ „Možnost výu-
ky ve venkovním prostředí 
a v přírodě.“ „Dobré materi-
ální zabezpečení.“ „Malý ko- 
lektiv, kde se všichni znají 
a jsou si nápomocní.“

Pokud Vás naše škola více 
zajímá, budete u nás ve ško-
le v Řenčích vítáni, popř. si 
můžete více informací ze živo-
ta školy vyhledat na webo-
vých stránkách školy. Budoucí 
prvňáčky zveme dne 13. 4. od 
14.00 hodin k zápisu pro škol-
ní rok 2022/2023.

Bc. Pavla Hřebcová
ředitelka ZŠ a MŠ Řenče

Masopustní veselí v Roupově
V sobotu 5. března slavnost-

ně předal místostarosta Rou-
pova vládu nad obcí maskám. 
Ty sice slíbily dodržovat určitá 
pravidla, ale znáte to…

Mezi tradičními masopustními 
maškarami se objevily i oblíbe-
né postavičky současnosti – Pat 
a Mat, Marge Simpsonová, 
kompletní Čtyřlístek, Pokémo-
ni, dinosaurus. Poskakoval tu 
popcorn, bručel čmelák s vosa-
mi, svítil semafor.

Do kroku i k tanci vyhrával 
dechový orchestr ze Šviho-
va. Nabídku občerstvení, kte-
ré místní občané připravili, 
by mohli závidět i jedlíci na 
lukulských hodech. Na připra-
vených stolcích vonělo uzené, 
ovar, tlačenka. V řadách byly 
sešikované chlebíčky i chuťov-
ky „všech chutí“. Nejen ve-
getariáni si pochutnávali na 
bramborových plackách, 

bramboráčkách, placičkách 
ze zelí či bramborové buchtě. 
Štrúdly, koblížky, svatební 
koláčky, věnečky, šišky, rolá-
dy a minibábovky se smály na 
ty, kdo rádi sladké. V bohaté 
nabídce pitiva se našly i horké 
nápoje – káva, čaj, svařák. Už 

se Vám sbíhají sliny? Tak je 
rychle spolkněte, do Veliko-
noc je doba půstu! V průvodu 
nemohl samozřejmě chybět 
symbol masopustu – Bakchus. 
Celý den se spokojeně natřá-
sal na vozíku. Jen v závěru se 
musel podělit o místo s jed-
ním unaveným muzikantem. 
Za lkaní masek byl slavnostně 
oběšen (samozřejmě Bakchus) 
a poté ve smutečním průvodu 
dovezen do hostince. K vel-
ké spokojenosti přítomných 
pokračovalo veselí na sále až 
do půlnoci. Zůstává záhadou, 
kde brali muzikanti energii.

Nyní už Bakchus upadl do 
letního spánku a trpělivě čeká 
na příští rok.

Za OÚ Roupov Hana Pechová
Foto Radek Vavřík
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Výřez z leteckého snímku Přeštic z roku 1947 s přidanými č. p. a popiskami ulic. ČÚZK, 
Letecké měřičské snímky 1947.

5. Poslední, co počátkem 80. let 20. století zbylo ze staré 
Červenkovy ulice: dům č. p. 114 (v popředí) a vedle něho 
č. p. 115. Na rohu za ním již stojí bytovka č. p. 961–963, 
vybudovaná v letech 1969–1972. Vpravo již starou zástavbu 
nahradily panelové bytové domy č. p. 1063–1065, dokončené 
v roce 1981.                                                  Fotoarchiv DHP

3. Levá strana Červenkovy ulice při pohledu od náměs-
tí kolem roku 1900. V popředí č. p. 115 s vyznačenou fir-
mou majitele domu, obuvníka Josefa Freislebena. V té době 
u něho bydlel v podnájmu první přeštický rabín Leopold Sin-
ger, než byl v roce 1913 naproti vybudován rabínský dům  
č. p. 119 a synagoga v Husově ulici. Za ním dům č. p. 116, 
zužující Červenkovu ulici a z toho důvodu v roce 1895 odkou-
pený městem a 1910 zbořený. V 70. a 80. letech 19. století 
měla mít v jeho přízemí byt soukromá dívčí učitelka „slečin-
ka Knorovic“, které Karel Schwarz věnoval první kapitolu 
svých Pomněnek. Karolína Knorrová byla neprovdanou dce-
rou městského účetního Josefa Knorra, jenž bydlel naproti 
v nárožním domě č. p. 123.          Sbírka Karla Kriegelsteina 

2. Pohled do Červenkovy ulice z náměstí před rokem 1910. 
V průhledu Červenkovou ulicí do ulice Husovy ještě chybí 
budova okresního hejtmanství (dnes městského úřadu) č. p. 
465, postavená v letech 1914–1916, na jejím místě se stá-
le nachází hliniště Hájkovy cihelny. Na snímku vlevo dosud 
stojí dům č. p. 116, zbořený v roce 1910. Vpravo za č. p. 
120 vidíme mezeru mezi ním a nárožním domem č. p. 118, 
kde bude v roce 1913 postavena nová „židovská fara“ č. p. 
119.                                                             Fotoarchiv DHP 

4. Červenkova ulice někdy v polovině 20. století. Na snímku 
vpravo v popředí č. p. 122 kameníka Kripnera, dále č. p. 121 
Františka Zaidlera, který zde provozoval chemickou čistír-
nu. V tomto původně přízemním domku vyrůstal František 
Červenka, po němž nese ulice své jméno. Následuje č. p. 120 
s knihtiskárnou Antonína Ouřady. Vedle něho dům židovské 
obce č. p. 119, za ním č. p. 757 s kadeřnictvím Karla Volá-
ka. Uliční řadu uzavírá nárožní dům č. p. 118 Josefa Stacha 
s koloniálem.                                                Fotoarchiv DHP

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 11. díl 
– Červenkova  ulice 

Dnes dokončíme virtuální okružní procházku zcela zaniklou částí 
Přeštic mezi náměstím, Tř. 1. máje, Rybovou a Husovou ulicí a podí-
váme se do ulice, spojující Husovu s náměstím. Její nejstarší nám 
známý název zněl Krátká. V roce 1902 dostala jméno Červenkova po 
významném přeštickém mecenáši Františku Červenkovi (1724–1805), 
který vyrůstal v č. p. 121. V letech 1945–1951 se na paměť osvobodite-
lů jmenovala Americká, 1951–1990 Fučíkova. Archeologové potvrdili 
zástavbu v severní části ulice už nejpozději v 16. století. Při prvním 
číslování domů v roce 1771 byla už zmíněná severní fronta ulice zasta-
věna celá (pozdější č. p. 118–123), zato v protilehlé frontě stálo pouze 
č. p. 116, ke kterému teprve v průběhu 1. poloviny 19. století přibyly 
domy č. p. 115 a 114 směrem k rohu s náměstím (č. p. 113). Z význam-
ných budov v ulici jmenujme židovskou později evangelickou faru  
(č. p. 119) či sousední tiskárnu Františka J. Šafaříka a Antonína Ouřa-
dy. V nárožním domě s Plzeňskou ulicí (č. p. 123), kde byly byty měst-
ských a okresních úředníků, vyrůstal pozdější básník a spisovatel 
Louis Křikava (1873–1920). Stará zástavba ulice byla kompletně zbo-
řena a nahrazena bytovou výstavbou ze začátku 80. let 20. století. Na 
prázdném nároží s Husovou ulicí byl v roce 1999 postaven dům č. p. 
1205 s lékárnou a lékařskými ordinacemi. 

6. Červenkova ulice před demolicí a výstavbou bytovek, 
počínaje zleva nárožním domem č. p. 118. 

Fotoarchiv DHP
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Začátkem března se SVČ 
Slunečnice Přeštice připojilo 
k aktivitě volnočasových stře-
disek a domů dětí a mládeže 
napříč republikou. Nabídli 
jsme svou pomoc při zajiště-
ní adaptační skupiny pro děti 
uprchlíků z Ukrajiny. Aktuál-
ně pracujeme se skupinou 10 
dětí ve věku od 5 do 17 let.

K nabídce pomoci pro ukra-
jinské děti se přidaly i dal-
ší organizace působící u nás 
v Přešticích. Jejich nabídky si 

velice vážím a mnohokrát za 
ni děkuji.

I v dubnu ve Slunečnici pro-
běhnou vzdělávací programy 
pro děti z mateřských a základ-
ních škol. Informace o aktuál-
ních akcích jsou zveřejněny 
na webu SVČ Slunečnice: 
https://slunecniceprestice.cz/ 
a na FB: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o.

Přeji všem klidné jarní dny.
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka SVČ Slunečnice

Pět dam v nejlepším věku se přes polední pauzu sluní na lavičce 
v parku kdesi v New Yorku. Probírají různá témata, ale my za 
chvíli pochopíme, že titul Nejstarší řemeslo se vztahuje právě 
k nim... Znají se celý život, ví o sobě vše a nikdy se neopustí. Co 
je drží pohromadě? 
Známá americká dramatička Paula Vogel popisuje s hořkým 
humorem život dam, které se cele a doživotně upsaly nejstar-
šímu řemeslu.
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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.

Kulturní pozvánka
do Dolní Lukavice

Obec Dolní Lukavice Vás 
srdečně zve na Oslavy osvo-
bození americkou armádou, 
které se v Dolní Lukavici 
budou konat v sobotu 30. 
dubna 2022. V 16 hodin na 
lukavickou náves před zámek 
přijedou americké vozy Klu-
bu 3. armády Plzeň. V 17.00 
hodin uctíme památku pad-
lých vojáků u pomníku pad-
lých před ZŠ v Dolní Lukavici 
a o 15 min. později vykonáme 
pietní akt u hrobu vojáka Ran-
gers Johna Shobeye. V 18.00 
hodin bude v hospůdce Cho-
vatelna slavnostně představe-
na faktografická kniha o prů-
běhu druhé světové války 
a osvobození v obcích – Dol-
ní a Horní Lukavici, Lišicích, 
Snopoušovech, Hradčanech, 
Krasavcích, Čižicích, Dneši-
cích, Chlumčanech, Merk-
líně, Oplotě, Přestavlkách, 
Roupově, Řenčích, Skoči-

cích, Soběkurech, Štěnovicích 
a Vodokrtech. Velkou část 
knihy tvoří poutavé příběhy 
pamětníků, kteří sdělují své 
autentické vzpomínky. Ostatní 
části publikace byly převážně 
sestaveny z historických pra-
menů z let 1938-1945. Sou-
částí jsou dobové fotografie. 
Kniha bude na místě k zakou-
pení za zvýhodněnou cenu 
a můžete si ji odnést s věno-
váním a podpisem autorky 
Evy Klepsové. Na představe-
ní knihy naváže znalec váleč-
né historie Ing. Jiří Běl svojí 
přednáškou o osvobozování 
západních Čech. V hospůdce 
budou v podvečer k zakoupe-
ní speciality americké kuchy-
ně. Závěr večera bude patřit 
kapele Tuten Swing, který 
zahraje k tanci a poslechu 
hudbu z časů osvobozování.

Obec 
Dolní Lukavice

Zvony jsou bez hlasu,
po roce umlkly zas,
tiše už blíží se
jara veselý čas.

V troubě už mazance
radostně sedí,
pan farář modlitbou
svátky doprovodí.

V rozpuku pyšní se
bříza i košatá jíva,
o čempak asi teď
slunce ranní snívá?

Na březích potoka,
jež rychle běží,
proutí na pomlázku
mládenci střeží.

Ať má moc kouzelnou,
jak o ní se praví,
dívkám vždy přinese
pružnost a zdraví.

Velikonoce
Eva Horová

Výhra v celostátním kole 
pěvecké soutěže

Pěvecká soutěž se koná na 
Základní škole Josefa Hlávky 
v Přešticích každým rokem. 
Ze školního kola, tj. z 50 žáků, 
mohou do krajského kola 
postoupit pouze dva žáci. Dne 
7. března 2022 se konalo kraj-
ské kolo pěvecké soutěže Kar-
lovarský skřivánek v Roky-
canech pro žáky 1. stupně ZŠ 
nestudujících sólový zpěv. 
Postupující žáci jsou ze tří-
dy 5. A, paní uč. Kopřivové. 
Výborně reprezentovali naši 
školu a obsadili skvělá před-
ní místa. 1. místo si vyzpí-
val Erik Bajraktari z 5. A  
a 2. místo Klára Radová  
z 5. A, oba s postupem do 
celostátního kola.

V celostátním kole, které 
se konalo 21. března 2022 
v Karlových Varech, oba 
s nadšením zazpívali své sou-
těžní písničky za doprovodu 
klavíru Nadi Květoňové, a tím 
skvěle reprezentovali v konku-
renci 25 soutěžících nejen naši 
školu, ale i Plzeňský kraj.

ERIK BAJRAKTARI 
získal 1. místo a stal se tím 
„SKŘIVÁNKEM“ pro rok 
2022.

Blahopřejeme jim a děku-
jeme za skvělou reprezentaci 
naší školy. Přejeme jim mnoho 
dalších pěveckých úspěchů, ale 
především radost ze zpěvu.

Mgr. Naďa Květoňová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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Děti z Royal Rangers 
vyrazily na výpravu do Sušice

V pátek 11. 3. jsme se se star-
ší částí naší royalovské bandy 
vydali po stopách Samuela 
Morrise. S batohy i malou sva-
činou jsme se sešli na nádraží 
v Přešticích a pak vyrazili vla-
kem až do Sušice. Ubytováni 
na místní faře jsme postupně 
prožívali život Samuela Morri-
se, mladého a statečného misi-
onáře z Afriky.

Děti se postupně dozvídaly 
víc informací o jeho životě. 
Nejprve z deníku Elisabeth 
Mc Neil o jeho nevšedních 
zážitcích v rodné Africe, poté 
při hledání vhodného kapitá-
na lodi do Ameriky, přičemž 
přepluli celý oceán a dosta-
li se až do New Yorku. Tam 
získali doporučující dopis pro 
přijetí Samuela na Taylorovu 

univerzitu. Kdo by tušil, že 
kvůli tomu budeme muset špl-
hat na velký kopec, odkud byl 
však nádherný výhled na celé 
město.

Během celého víkendu jsme 
se ale nezapomněli zastavit na 
hřištích, trochu blbnout, hrát 
stolní hry, zpívat, povídat si 
a taky dobře jíst. Naši víken-
dovku jsme zakončili příjem-
ným časem v sušickém sboru 
a trochu méně příjemnou zprá-
vou o smrti Samuela Morrise. 
Nicméně náš smutek zahnal 
chutný oběd, povzbuzení 
z jeho plného života a pevné 
víry, a také vědomí dobré-
ho společně stráveného času, 
nových zážitků i nových přá-
telství. Těšíme se na příště! 

Jan Satke

Druhý březnový víkend proběhla výprava pro mladší děti 
v Centru Jana Amose Komenského. Děti se vydaly po sto-
pách Samuela Morrise, černošského prince, který odjel 
studovat do New Yorku, kde ve dvaceti letech zemřel. Jeho 
plánem bylo vrátit se do rodné Afriky jako misionář. Možná 
jeho příběh vypadá z dálky obyčejně, ale přitom zažil spoustu 
dobrodružství, stejně jako účastníci výpravy, kteří se jako on 
plavili po moři, následovali světlo ve tmě, které je dovedlo 
k Samuelovu deníku, k snídani si upekli hady, housenky i šne-
ky a sehnali dostatek peněz, aby zachránili školu pro misioná-
ře před zavřením. Velmi si to užili a těší se na další akci.

Jan Satke

Cesta za lesními obrázky
Tři obrázky v Ticholovci, dva 

v lese pod Střížovem, jeden při 
cestě na Plevňov a jeden na 
odbočce ze silnice na Nepo-
muk. A právě zde, u obrázku 
sv. Václava, se sešlo několik 
desítek zájemců o cestu po 
nově instalovaných „lesních 
obrázcích“.

Svůj podíl na zajištění měla 
i obec Příchovice. A právě 
její starostka Pavlína Noha-
vová také celé putování zahá-
jila. „Vlastně se neví, kdy 
a kdo sem umístil ty původní. 
S nadsázkou, říká se, že tady 
visely odedávna. Zcela jistě 
je ověřeno, že se o ně staral 
kronikář blízkých Kucín Josef 
Brada. Ten pravděpodobně 
některé objevil, v roce 1951 
všechny obnovil. Následně 
některé rekonstruoval v roce 
2005 Karel Vladař.“

Další průběh přiblížil před-
seda spolku Michal Tejček: 
„Základní myšlenka obnovy 
všech sedmi obrázků vzešla ze 
Spolku pro záchranu historic-

kých památek Přešticka. Spolu 
s ním se podílel Dům historie 
Přešticka a dnešní akci pomá-
hala zorganizovat obec Pří-
chovice.“

Všechny nové obrazy jsou 
z autorské dílny Michaely 
Holubkové. „Ke spolupráci 
mě přivedli členové Spolku. 
Nejprve jsem dělala jiný obrá-
zek, následně pak těchto sedm. 
Je to tempera na plátně se 
speciální úpravou proti pově-
trnosti.“

Cesta „poutníků“ začala prá-
vě u obrázku sv. Václava, kou-
sek od křižovatky nepomucké 
silnice a cesty na Plevňov. 
Dále pokračovala Ticholov-
cem ke sv. Josefu, sv. Lam-
bertu a k Anděli strážci, aby 
následně všichni došli k sva-
té Barboře při cestě na Plev-
ňov a přes Nejsvětější trojici 
pod vrchem Střížov skončili  
u sv. Jana Nepomuckého. Při 
jednotlivých zastaveních vše-
chny obrazy vysvětil farář Karel 
Plavec.                               (šat)

Při slavnostním putování po nových lesních obrázcích spoje-
ným s požehnáním doplnila starostka Příchovic Pavlína Noha-
vová každý obrázek malým pamětním věnečkem.  Foto Petr Šatra

Každému ze sedmi obnovených lesních obrázků požehnal dě-
kan přeštického chrámu Páně Karel Plavec. 

Foto Petr Šatra

V rozhovoru s Michalem Tejčkem autorka všech sedmi obnove-
ných lesních obrázků Michaela Holubková.        Foto Petr Šatra

Charita ČR pomáhá Ukrajině

S aktivní pomocí Ukrajině 
přichází také Charita Česká 
republika. Diecézní charita 
Plzeň poskytuje humanitární 
pomoc válečným uprchlíkům 
z Ukrajiny okamžitým výde-
jem oblečení, potravin, hygi-
enických potřeb či potřeb pro 
nocleh z Humanitárního skla-
du Diecézní charity Plzeň. Pro 
dárce z řad veřejnosti je sklad 
otevřen PO-PÁ 9-16 hod. 
a SO-NE 9-12 hod. na adre-
se Cukrovarská 16, Plzeň. 
Individuální čas doručení darů 
mimo běžnou otevírací dobu lze 
domluvit na tel. 777 167 004. 
Aktuálně jsou nejvíce potřeba 

potraviny, hygienické potře-
by (oboje zejména pro děti) 
a potřeby na vaření. Další 
pomoc míří přímo na Ukrajinu, 
z finančních darů byla např. 
poslána zásilka elektrocent-
rál do pohraničního Tačivu či 
kamiony humanitární pomoci 
do Mariupolu a dalších měst. 
Více informací k aktuální situ-
aci je k dispozici na stránkách 
charity www.dchp.cz nebo 
www.charita.cz

Finančně pomoci je možné 
zasláním příspěvku na č. ú. 
277850809/0300, VS 242, do 
poznámky připište Ukraji-
na, online na stránkách cha-
rity (uvedeno výše), případně 
pomocí QR kódu (viz obrá-
zek). V Přešticích lze přispět 
do statických pokladniček 
umístěných v Turistickém 
informačním centru, Masary-
kovo náměstí 311 a prodejně 
Nápoje B.A.F., s.r.o., Masa-
rykovo náměstí 65. Oběma 
provozovatelům děkujeme za 
možnost umístit pokladničky 
v jejich prostorách.

Všem dárcům srdečně děku-
jeme!

Alena Volková
Farní Charita Přeštice

Biologicky rozložitelný 
komunální odpad

Město Přeštice poskytuje 
ZDARMA občanům svoz 
biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu (dále jen 
BRKO) přímo od domu.

Nádoby na BRKO mají 
objem 120 litrů a jsou určeny 
na odpad rostlinného původu 
z domácnosti a ze zahrádky. 
Biologicky rozložitelné odpa-
dy jsou součástí našeho každo-
denního života. U bytových 
zástaveb jsou to výhradně 
rostlinné odpady z kuchyně 
a patří do něj vše, co okrájíte, 
oloupete nebo nesníte. Rodin-
né domy kromě kuchyňského 
odpadu produkují navíc znač-
né množství posekané trávy, 
větví, dřeva atd. Jeden z mno-
ha důvodů, proč třídit biood-
pad jsou finance. Odkloněním 
co největšího množství biood-
padu z toho směsného je jedi-
nou věcí, která může Přeštice 
udržet v nižších sazbách za 

likvidaci, což se samozřejmě 
promítne na míře zdražování 
poplatků pro občany.

Svoz všech nádob je reali-
zován pro občany celoročně. 
Od dubna do října každý sudý 
týden ve čtvrtek a od října do 
dubna první čtvrtek v daném 
měsíci.

Pro získání nádoby na BRKO 
nás kontaktujte osobně na adre-
se Husova 465, Přeštice, v kan-
celáři číslo 111, telefonicky na  
č. 379 304 504, 379 304 508 
nebo e-mailem karaskova@
prestice-mesto.cz, masko-
va@prestice-mesto.cz

Jana Karásková
Finanční odbor, místní poplatky

Obec Kbel 
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, z. č. 128/200 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr:

ZÁMĚR NÁJMU OBECNÍHO MAJETKU

Pronájem nebytových a bytových prostor 
ve Kbele, č. p. 41, 340 12 Švihov

 pronájem hospody s příslušenstvím 
 pronájem bytu 2+kk (podmínkou provozování pohostinství)

 pronájem nebytových prostor – prodejna potravin

Pronájem možný od 1. 5. 2022.
Bližší informace na telefonním čísle 602 932 171,

pan Malán.
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MAS Aktivios, 
z. s., pokračuje 
dvouletým pro-
jektem Příměst-
ské tábory na 
území MAS 

Aktivios – II, reg. číslo pro-
jektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0016088 podpořený 
z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci Výzvy 
MAS Aktivios – podpora 
prorodinných opatření – II. 
(číslo výzvy: B89/03_16_047/
CLLD_16_01_118).

Cílem projektu je pomoci pra-
cujícím rodičům a zajistit jim 
v době školních prázdnin péči 
o jejich děti. Jednou z možnos-
tí jsou právě příměstské tábory, 
které na rozdíl od pobytových, 
umožňují každodenní kontakt 
s dítětem a mnohdy nejsou ani 
tak finančně náročné. Díky 
podpoře projektu se tábory 
stávají ještě dostupnější, a to 
nejen z hlediska finančního, 
ale i z hlediska úspory času.

Připraveno je 18 pětiden-
ních běhů, které v roce 2022 

poběží v Blovicích, v Přešti-
cích, v Nebílovech-Prusinech, 
v Kornaticích, v Nezdicích, 
v Seči, v Týništi a v Žákavé. 
Tábory jsou svým zaměře-
ním, místem i časem konání 
velmi pestré, aby si každý 
mohl vybrat podle svého gus-
ta. Máme tak tábory zaměřené 
pro milovníky koní, přírody, 
turistiky, keramiky, šití, spor-
tu, pro snílky i badatele. Pro-
tože je hlavním cílem projek-
tu podpora rodičů pro sladění 
pracovních a rodičovských 
povinností, požadujeme kro-
mě přihlášky dětí navíc od 
obou rodičů i potvrzení o pra-
covním poměru (nebo potvr-
zení ČSSZ v případě OSVČ). 
Nezaměstnaný rodič musí 
doložit potvrzení z Úřadu prá-
ce nebo potvrzení o účasti na 
rekvalifikačním kurzu a potvr-
zení o jeho úspěšném ukonče-
ní. Vzorové formuláře A, B, 
C a všechny další nezbytné 
informace naleznete na https://
www.mas-aktivios.cz/primest-
ske-tabory/tabory-2022/

Informace z kanceláře 
MAS Aktivios, z. s.

Ing. Hana Bouchnerová, manažer MAS a koordinátor projektu 
Příměstské tábory na území MAS Aktivios – II

Skautské středisko Přeštice pořádá tradiční 
Prvomájové hry na přeštickém náměstí 

dne 1. 5. 2022. 
Začátek v 10.00 hod., ukončení ve 12.00 hod.

 Po celou dobu bude hrát kapela Sešlost wjekem.

7. 5. 2022 Májové oslavy
od 12.30 hodin Dechový orchestr ZUŠ Přeštice

od 13.00 hodin konvoj historických vozidel
od 14.00 hodin Horalka 

28. 5. 2022 Dětský den s KV FIT
29. 5. 2022 Food festival

18. 6. 2022 Přeštická lávka
18. 6. 2022 Bleší trh na náměstí

23. 7. 2022 Dechparáda pod širým nebem
23. 7. 2022 5. výročí minipivovaru U Přeška

26.-30. 7. 2022 Barokní perly Přešticka
24.-28. 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

MAS Aktivios, z. s., plánuje vyhlásit:

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu 
do Programu rozvoje venkova
Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 
11. 4. – 20. 5. 2022.
Semináře pro žadatele proběhnou:

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 10.00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Příchovice č. p. 37 (pro F10), a ve čtvrtek  
7. 4. 2022 od 10.00 hod. v Kulturním a komunitním cent-
ru Přeštice, Masarykovo nám. 311. Veškeré podklady budou 
v den vyhlášení výzvy k dispozici na https://www.mas-akti-
vios.cz/dotace-pro-vas/prv/5-vyzva-prv-2022/

Alokace výzvy je 14,5 mil. Kč. Budou vyhlášené tyto Fiche:

Ve Fichi 10 je možné předložit projekty do následujících oblastí:
a) veřejná prostranství v obcích
e) vybrané kulturní památky
f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) muzea a expozice pro obce
g) stezky

Kontaktní osoby:
Ing. Hana Bouchnerová,

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 728 168 248
Ing. Lenka Šrámková,

projektová manažerka PRV, tel. 724 326 695

V rámci projektu MAP II podporujeme
také čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro čtenář-
skou gramotnost se v rámci 
projektu setkává pravidelně 
a kromě jiného také připra-
vuje zajímavé aktivity pro 
žáky do škol. Byly například 
zpracovány pracovní listy pro 
práci s vybranými knihami, 
které jsou do škol zapůjčová-
ny. Velice oblíbené jsou knihy 
o Oliverovi, malém rošťákovi 
od Petry Braunové. Paní spiso-
vatelka také navštěvuje jednot-
livé školy a s dětmi beseduje.

„Naše škola je aktivně zapo-
jena do projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II Blo-
vice a Přeštice (MAP II), a tak 
díky této spolupráci s MAS 
Aktivios, z. s., k nám v úterý  
8. 3. 2022 mohla opět zavítat 
paní spisovatelka Petra Brau-
nová. Tentokrát se s ní setkali 
žáci 2. a 3. třídy. Vyhrazený 
čas doslova utekl jako voda. 
Paní Braunová si s dětmi 
povídala o svých knihách, 
které jsme společně přečetli 
– Rošťák Oliver a Kuba nechce 
číst. Byla velmi překvapená, 
jak děti debatují o hrdinech 
těchto knih. Také jim před-
stavila svoji nejnovější knihu 
´Nejdůležitější na světě je kou-
zelné jablko´, ze které dětem 
přečetla úryvek. Kniha děti 
hned zaujala a vyzvídaly, jak je 
to dál. To však paní spisovatel-
ka neprozradila. Pevně věřím, 
že dětská zvědavost je povede 
k přečtení nejen této knihy, ale 
i knih dalších. Na závěr bese-
dy paní Braunová dětem zod-
pověděla zvídavé otázky a na 
památku věnovala autogram. 
Děti byly nadšené. Paní spiso-
vatelku přeci nepotkáváte kaž-
dý den.“

Mgr. Helena Voráčková
ZŠ Chlumčany a členka

pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost MAP II
Pro starší školáky ve spo-

lupráci s Petrou Braunovou 
nabízíme dílny tvůrčího psaní. 
V březnu jedno báječné tvůrčí 
dopoledne proběhlo v ZŠ Ště-
novice. A jak to celé probíhá? 
Žáci píšou stejný příběh, který 
je hned redigován, výsledná 
povídka je pak vlastně jakási 
koláž – práce celé třídy. Téma 
a pointu vyberou děti, jde hlav-
ně o stylistiku, žánr a dobrou 
zápletku s trefným rozuzle-
ním. Děti tvoří i návrh obálky 
a název. A reakce žáků? 

„Z dneška jsem upřímně nad-
šená. Paní spisovatelka mi byla 

neskutečně sympatická a bylo 
vidět, že ví, o čem mluví. Mám 
opravdu radost z příběhu, kte-
rý se mi podařil vytvořit a mys-
lím, že by bylo dobré, aby si to 
zkusily i ostatní ročníky.“

„Dneska se mi to moc líbilo. 
Utíkalo to rychle. Tvoření pří-
běhu mě moc bavilo.“

„Bylo to super. Moc jsem si 
to užil. Klidně bych si to ještě 
zopakoval.“

Věříme, že si společné tvůr-
čí psaní užijí i další žáci škol 
z Přešticka i Blovicka.

Inspiraci hledáme i mimo 
náš region, a tak jsme se v půli 
února vydali s řediteli a ředi-
telkami našich základních škol 
na návštěvu do SCIO školy 
v Praze. Setkali jsme se s je-
jím ředitelem, průvodci, kteří 
ve škole působí na místě uči-
telů, navštívili jsme jednotlivé 
učebny, nakoukli do vyučová-
ní prvňáků i deváťáků, viděli 
práci dětí na projektech napříč 
ročníky a další zajímavosti.

Celou dobu nám k ruce byli 
žáci z „PR koleje“, kteří nás 
provázeli, vysvětlovali a uka-
zovali všechno, co nás zajíma-
lo. Koncept kolejí byl jedním 
z pro nás nezvyklých způsobů 
fungování školy. Koleje jsou 
různé oblasti fungování školy 
od propagace a média, přes 
údržbu školy nebo její výzdo-
bu, životní prostředí a další 
a další. Celkem asi osm oblas-
tí. Děti napříč všemi ročníky 
si vybírají, do jaké skupiny 
se zapojí a v průběhu školní-
ho roku se pak tématu věnují. 
Podílí se tak na aktivitách, jako 
byla například příprava a orga-
nizace naší návštěvy, opravují 
drobná poškození vybavení 
školy nebo vyjednávají s vede-
ním Prahy 11 o úpravách okolí 
školy.

Projektové vyučování se 
v některých školách u nás už 
občas zkouší, ale ve SCIO 
škole jsme viděli, jak je mož-
né ho pravidelně využívat pro 
kombinovanou výuku všech 
předmětů. Stejně jako jsme 
nahlédli do systému různých 
forem zpětné vazby žákům, 
hodnocení a sebehodnocení. 
Cestou zpátky v našem mini-
buse jsme všechno ještě pro-
brali, okomentovali a prodis-
kutovali. Podle toho, co jsme 
od účastníků výpravy slyšeli, 
se návštěva povedla a všichni 
si odváželi náměty nejen pro 
přemýšlení.

Za realizační tým 
Mgr. Martina Naxerová,
hlavní manažer projektu

MAP II MAS Aktivios, z. s.
www.mas-aktivios.cz

fb:@masaktivios1

Beseda v Chlumčanech.

SCIO škola.

Štěnovice – Tvůrčí psaní.

Dvě lekce kroužku KREATIV 
byly věnovány základům skicování 
a kresbám portrétů. Děti si nakres-
lily svého oblíbeného Harryho 
Pottera, který v jejich provedení 
vypadá jako živý. Děti si použité 
techniky natolik oblíbily, že je tré-
nují i doma.

Můžete se připojit každou středu 
od 13.30 hodin do 14.30 hodin, 
s úžasnou lektorkou Eliškou Komo-
rousovou.                                (red)
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Jak je svět malý…
V polovině února mě kon-

taktoval pan John Maly ze 
Spojených států amerických. 
Je to sice Američan, který 
umí česky říci jen několik 
základních slov, ale je nosi-
telem příjmení Malý, které 
se v minulosti vyskytovalo 
na Přešticku. Jeho předkové 
pocházeli z Dolní Lukavice, 
kde žili v č. p. 6 (po chalupě 
U Předních Škardů), č. p. 42 
(po chalupě U Zadních Ška-
rdů) a v č. p. 48. Když jsem 
v roce 2013 sepisovala knihu 
„Jak se žilo v Dolní Luka-
vici“, hovořila jsem s oby-
vatelkou domu č. p. 42 paní 
Havlíčkovou. Ta mi ihned 
sdělila, že Havlíčkovi (půvo-
dem z Vodokrt) dům koupi-
li od Malých, kteří údajně 
odešli do Ameriky. Když 
mě pan John letos kontakto-
val, ihned jsem si vzpomně-
la, že jsem o tom vlastně již 
slyšela. Johnovi příbuzní ale 
pocházeli z č. p. 6. Zde se  
1. září 1848 narodil Josef 
Malý (uvádí to Matrika naro-
zených DL 1847-1869 na str. 
64), syn chalupníka Josefa 
Malého a Anny, která pochá-
zela z Krasavec.

Dle Johnových slov jako 
první do Chicaga patrně 
mezi lety 1864-1866 emi-
groval Josef Malý (*1801). 
Pracoval jako kovář a dožil 
se vysokého věku. (Bylo mu 
86 let, když zemřel.) V roce 
1872 do USA přišel zby-
tek rodiny. Dne 9. listopadu 
1873 se Josef Malý (1848- 
-1935) v Illinois oženil 
s Marií Průchovou, rodač-
kou z nedalekých Hájů. Spo-
lu vychovali tři děti: Bessie 
(1881-1935), Lillian (1884-
1948) a Mayme (1891-1930). 
Rodové linie se dále větví 
a počet členů rodiny narůs-
tá. V lednu 1877 se Chicagu  
narodil Frantisek Maly. Vyu-
čil se krejčím a na Blue Island 
Ave si v Chicagu otevřel krej-

čovství Prucha & Maly. Spo-
lupracoval se svým tchánem. 
Průchovi emigrovali z Hájů 
kolem roku 1871. František 
zemřel ve věku 31 při operaci 
žlučníku a zanechal za sebou 
dva malé syny. Františkův 
bratr John bojoval ve Španěl-
sko-americké válce na Kubě. 
Frank Malý (na fotce) byl 
strojní inženýr a navrhoval 
výtahy na Hooverově přehra-
dě na řece Colorado v USA. 
Se svou ženou Berenice pro-
vozoval rybářskou chatu na 
přehradě ve Wisconsinu. Joh-
nův otec James Maly (†2015) 
byl také strojní inženýr. John 
o něm řekl: „Když mu bylo 83 
let, dokončil studium na vyso-
ké škole. Poukazuje to na jeho 
houževnatost, odhodlanost 
a píli. Vždycky mi říkával: 
Nikdy se nevzdávej svých snů, 
bez ohledu na to, jak dlouho ti 
to bude trvat!“

Mgr. Eva Horová

Počítačová učebna zcela 
v novém

V rámci projektu „Učí-
me se moderně II“ čís-
lo CZ.06.4.59/0.0/0./16_
075/0016464, který volně 
navázal na obdobný projekt na 
1. stupni, byla kompletně obno-
vena počítačová učebna na 2. 
stupni. Původní učebna sloužila 
ke svému účelu více než 15 let.

Součástí projektu na získá-
ní dotačních prostředků byla 
kompletní dodávka veškeré 
počítačové techniky, moder-
ních úsporných monitorů 
a také rozšíření stávající tech-
nické kapacity. Učebna byla 
vybavena i novým nábytkem 
tak, aby každé pracovní mís-
to bylo samostatně, ergono-
mickými židlemi. Při soutěži 
o dodávku počítačové tech-
niky se podařilo výslednou 
cenu snížit bez ovlivnění kva-
lity dodávky. Celkové náklady 
použité z dotačních prostředků 
pro zvýšení kvality jedné z klí-

čových aktivit – digitální kom-
petence, činily 851 278 korun 
vč. DPH. K těmto prostřed-
kům je nutno přičíst i vlastní 
investice, které byly souběžně 
dány ze strany školy. Jednalo 
se o opravy omítek a vymalo-
vání, odstranění staré podlahy 
a pokládku antistatického lina. 
Tyto náklady činily 146 456 
korun vč. DPH.

Na nové pojetí výuky infor-
matiky a další rozvoj digitál-
ních kompetencí jsme se při-
pravili novou technikou, která 
je odpovídající dnešní době 
a vývoji. Snad bude sloužit 
alespoň polovinu doby, jako 
ta původní. Technický vývoj 
nejde dopředu již rychle, ale 
přímo skokově. Proto je nutno 
nezaváhat a na tento vývoj při-
pravit i naše žáky.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Poděkování za Karolínku
MUSIC CLUB STODOLA 

& BOWLING s.r.o. v neděli 
20. 3. 2022 uspořádal charita-
tivní maškarní bál s Culinkou 
na podporu Karolínky. Dovo-
lujeme si tímto za celou rodi-
nu z celého srdce poděkovat 
za uspořádání akce pro naši 
dceru. Díky pořadateli a všem 
dobrým lidem, kteří se zúčast-
nili, se podařila vybrat neuvě-
řitelná částka 27 000 Kč, která 
bude použita na neurorehabili-
tace na klinice Armandi The-
rapy Clinik pro Karolínku. 
Jsme Vám opravdu vděční za 
Vaši podporu. To, že nás pod-
porujete, a Karolínce věříte, 

nám dává sílu do dalších dní. 
Karolínka je 21měsíční usmě-
vavá holčička a velká bojovni-
ce s obrovskou chutí do života.  
Tato bojovnice, i přes DMO 
a epilepsii, má chuť objevovat 
svět a učit se novým věcem. 
Aktuálně válí sudy, nechodí, 
neleze a nesedí. Miluje knížky. 
Celý příběh si můžete pře-
číst na webových stránkách 
www.pomockarolince.cz 
Karolínku můžete podporovat 
i dále na transparentním účtu 
2101389069/2010. Děkujeme.

 Hoffmanovi

Dokončení ze str. 1
„Velmi mě trápí, kolik lidí 

u nás přes nánosy všech dez-
informací není schopno při-
jmout poměrně jednoduchou 
realitu a základní otázku. Do 
kterého společenství chce-
me patřit? Opravdu někteří 
z nás chtějí do klubu zemí jako 
Rusko, Bělorusko, Čečensko, 
Severní Korea nebo Eritrea? 
Pokud ne, nechápu, oč jim jde. 
V jedné věci má Putin pravdu. 
Zdegenerovali jsme tak, že se 
necháme rozložit zevnitř. Zlo 
vždy vítězí tam, kde dobří lidé 
mlčí.“

V prostorné místnosti evange-
lické fary, kterou má dočasně 
propůjčenou Středisko volného 
času Slunečnice, si na koberci 
hrají dvě malé děti. Chlapec se 
jmenuje Jegor a vypadá starší 
než Nasťa. Zdání klame, děti 
jsou dvojčata, a do Slunečni-
ce chodí druhý týden. Jegor se 
neostýchá a plynulou ruštinou 
vypráví, že maminka šla vyři-
zovat nějaké věci do práce. 
Kromě matky tu mají i otce, 
který už v Přešticích pracuje 
delší dobu a přijel si pro rodi-
nu na hranice. Takových dětí 
z Ukrajiny je podle ředitelky 
Slunečnice Jany Prokešové 
deset. „Dvojčata jsou tu dnes 
od rána a s českými dětmi se 
v podstatě ani nepotkají. Ty 
přicházejí až odpoledne. Oprá-
šila jsem ruštinu, a když nevím, 
použiju překladač.“ Jana Pro-
kešová vozí dětem obědy 

z mateřské školy a péče o děti 
plus běžný provoz jí zabírá víc 
času než obvykle. 

V podkroví budovy Česko-
bratrské církve evangelické 
našlo útočiště pět běženců 
z Chersonu, což je město na 
východě Ukrajiny, které ruská 
armáda neustále bombardu-
je. Dvě ze tří dospělých žen 
jsou vysokoškolské učitelky 
umění a léta je zná bývalý dě-
kan Fakulty umění a designu 
Západočeské univerzity v Plzni 
a zastupitel Přeštic Josef Mište-
ra. Ten také pro ně zprostředko-
val ubytování. V pravidelném 
kontaktu je s rodinou pracovni-
ce v sociálních službách Petra 
Mišterová. „To jsou vzdělané 
ženy, okamžitě začaly jezdit na 
univerzitu na kurzy češtiny, a co 
nejdříve chtějí sehnat práci.“ 
Pětičlennou rodinu přijal farář 
Jan Satke. „Hned nám tu chtě-
li pomáhat, chtěli uklízet faru, 
v neděli upekli koláč. Chtějí 
se co nejdříve vrátit zpátky, 
o tom mluví neustále. Měli jsme 
tu ještě jednu rodinu, ta se na 
přechodnou dobu ubytovala 
zadarmo v bytě člena našeho 
evangelického sboru.“

Jana Prokešová by ráda našla 
do Slunečnice dobrovolníky, 
kteří by se mohli dopoled-
ne starat o děti a ideálně by 
je učili i česky. Slunečnice je 
umístěna na evangelické faře 
dočasně, vlastní objekt prochá-
zí plánovanou rekonstrukcí.

(red)

Váleční uprchlíci...

Slunečnice svítí 

Uprchlíci na faře 

Zápisy do přeštických 
mateřských škol 
pro školní rok 2022/2023

Zápis do Mateřské školy 
Přeštice, Dukelská 959 a do 
Mateřské školy Přeštice, 
Gagarinova 202 se uskuteční 
v úterý 3. května 2022 v době 
od 8.00 hodin do 17.00 hodin 
v ředitelnách mateřských 
škol.

Zákonní zástupci dítěte 
s sebou přinesou svůj průkaz 
totožnosti, rodný list dítě-
te, vyplněný Evidenční list 
potvrzený lékařem o povin-

ném očkování dítěte (netý-
ká se dětí, pro které bude od  
1. 9. 2022 předškolní vzdě-
lávání povinné) a vyplněnou 
Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání. 

Více informací a všechny 
dokumenty ke stažení jsou 
k dispozici na webových strán-
kách mateřských škol.

Na nové školáčky se těší 
zaměstnanci obou mateřských 
škol.

Foto Pavel Volf



Mladí přeštičtí fotbalisté mají 
za sebou úspěšnou zimní část 
sezóny, ve které absolvovali 
několik halových turnajů.

Vše odstartovalo vánočním 
turnajem mladších přípravek 
Christmas Cup v Nepomuku. 

Do haly se sjely natěšené týmy 
domácího Nepomuka, Přeštic, 
Blovic, Kláštera a Spálené-
ho Poříčí. Po postupu ze své 
skupiny se v semifinále utkali 
s týmem Blovic, který nakonec 
po velkém boji udolali a čeka-
lo je finále s domácím Nepo-
mukem. Domácím nakonec 
oplatili porážku ze skupiny 
a po vybojovaném vítězství 
1:0 se mohli radovat ze zlatých 
medailí. Přeštičtí byli také oce-
něni individuálními cenami, 
nejlepší hráčkou turnaje byla 
vyhlášena Aneta Kriegerová 
a nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Tomáš Voříšek.

V průběhu prosince a ledna 
se fotbalisté mladší příprav-
ky zúčastnili turnajů Zimní 
halové ligy mládeže ve Ště-
novicích. Po dvou kvalifikač-
ních turnajích se probojova-
li až do finálového turnaje, 
kde po výborných výkonech, 
vybojovali pěkné druhé místo 
v celkovém pořadí. Nestačili 
pouze na vítězný tým z Dolní 
Lukavice. Bohužel tento turnaj 
nebyl přístupný divákům, a to 
ani rodičům, kteří tak nemohli 
fandit svým dětem.

V lednu a únoru se malí fot-
balisté představili i v sérii čtyř 
turnajů Zimní ligy, které se 
zúčastnily týmy Přeštic, Blo-
vic, Kláštera a Nepomuku. 
Ve finálovém turnaji, který se 
konal na konci února v hale 

v Nepomuku naši fotbalis-
té postupně porazili těsnými 
výsledky Blovice 1:0, Kláš-
ter 2:1 a v posledním zápase 
o první místo v turnaji remi-
zovali po velkém boji s domá-
cím Nepomukem 1:1. Takže 
pouze o horší skóre skončili 
naši na krásném druhém mís-
tě a odvezli si domů stříbrné 
medaile.

V průběhu podzimu a zimy 
bylo vidět velké zlepšení hráčů 
přeštického týmu, za což patří 
v první řadě velké poděkování 
jejich trenérům, kteří vložili 
spoustu svého času do přípra-
vy budoucích malých fotba-
lových hvězd. Velký podíl na 
úspěších mají také rodiče, kteří 
děti během zápasů hlasitě pod-
porují.

Také i fotbalisté přeštické 
starší přípravky se zúčastnili 
během prosince až února turna-
jů Zimní halové ligy mládeže 
ve Štěnovicích. Po prvním 
kvalifikačním turnaji a umís-
tění na druhém místě za Petří-
nem, kluci zabojovali a druhý 
kvalifikační turnaj se ziskem 
plného počtu bodů vyhráli. 
Svými výbornými výkony se 

probojovali až do závěrečného 
finálového turnaje. Po skvěle 
zahraných zápasech s Měs-
tem Touškov (3:0) a Kozo-
lupy (3:2) nestačili pouze na 
Dobřany (3:6). Po odehraných 
vzájemných zápasech měli 
tři ze čtyř týmů stejný počet 
šesti bodů a o umístění rozho-
dovalo skóre. To znamenalo 
pro naše kluky výborné třetí 
místo v celém turnaji a radost 
z bronzových medailí. Stejně 

jako turnaj mladších, ani tento 
nebyl přístupný divákům, a to 
ani rodičům, kteří tak bohužel 
nemohli fandit svým dětem.

Všichni se již těšíme na 
začátek jarní sezóny, na zápa-
sy, turnaje a skvělé výsledky 
a výkony malých fotbalistů 
přeštické přípravky.

Denisa Kriegerová
PR manažerka fotbalových

přípravek TJ Přeštice
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Christmas Cup.

Nepomuk.

Štěnovice.

Příprava na jaro byla úspěšná Vepřové hody 
ve fotogalerii

Foto Milan Janoch

V Turistickém
informačním centru 
Přeštice 
nebo na e-shopu 
www.tic-prestice.cz
si lze nově zakoupit
pánská, dámská 
i dětská trička 
s tématikou 
Přeštic.
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Přivezly pohár do Přeštic
Úspěšně si ve finále Zimní-

ho halového poháru ČR vedly 
dorostenky přeštického oddí-
lu národní házené. Za účasti 
sedmi družstev (vítězové jed-
notlivých oblastí + Tymákov 
právem pořadatele) to byl 
celodenní jedenáctihodinový 
maraton jedenadvaceti zápasů.

Přeštická děvčata ztratila 
pouze jediný bod za remízu 
10:10 se Starou Hutí. Ostatní 
zápasy již vyhrála, postupně 
porazila Vracov 6:5, Starou 
Ves 10:8, Tymákov 9:5, Krčín 
13:7, Litvínov 12:8. Taková 
byla vizitka budoucích vítězek 
a přeštické dorostenky si při 
závěrečném vyhodnocení prá-
vem šly pro pohár za 1. mís-
to a zlaté medaile. (Pořadí: 
1. Přeštice, 2. Vracov, 3. Tymá-
kov, 4. Stará Huť, 5. Stará Ves, 
6. Krčín, 7. Litvínov.)

Do Přeštic „odjely“ ještě dvě 
individuální ceny. Nejlepší 
brankářkou byla vyhodnocena 
Lenka Sýkorová, nejvíce bra-
nek nastřílela Kateřina Kova-
říková (26).

Spokojeni byli oba trené-
ři Petr Živný a Karel Tušek, 

ale i přes zisk zlatých medailí 
viděli některé chyby: „Samo-
zřejmě, že děvčata chtěla 
vyhrát. Ale jako úplní favorité 
jsme se necítili. Některé hráč-
ky trápily drobné zdravotní 
problémy, tím byla naruše-
na příprava na tento vrchol. 
Výkonnostní rozdíly mezi 
družstvy snižovala i krát-
ká hrací doba (zápas dvacet 
minut), každé i krátkodobé 
zakolísání se okamžitě proje-
vovalo a mohlo rozhodnout. 
Nás to potkalo s těmi slabšími, 
asi naštěstí, chyby jsme stačili 
napravit, ale zbytečně jsme se 
na vítězství nadřeli a plýtvali 
silami. Prostě celkové vítěz-
ství nás, při solidní formě sou-
peřů, stálo velice moc sil.

Poděkování patří všem děv-
čatům, těm, která se zapojila 
do hry, i těm, která spíše pod-
porovala ze střídačky. Důleži-
tá byla i hlučná podpora ze 
strany rodičů a příznivců. 
Tento veliký úspěch by měl pro 
děvčata být podporou pro dal-
ší přípravu a boje, které nás 
v jarní části sezony čekají.“

 (šat)

Vítězky Zimního halového Poháru národní házené v kategorii 
dorostenek – družstvo TJ Přeštice. Stojící zleva – trenér Karel 
Tušek, Anna Štychová, Stela Peklová, Kateřina Havlíčková, Len-
ka Sýkorová, Adéla Novotná, Kateřina Kováříková, Petra Hro-
nová, Markéta Taflíková, trenér Petr Živný. V pokleku – Micha-
ela Živná, Olga Strejcová, Michaela Chocová, Adéla Buberlová, 
Nela Krsová.

Na otevřených 
sjezdovkách po dvou letech

Oddíl lyžování mohl opětov-
ně zorganizovat lyžařské kur-
zy na Zadově. Po dvou letech 
se sjezdovky pro všechny 
milovníky zimních sportů ote-
vřely. Z počátku byla sezóna 
ovlivněna nařízenými opatře-
ními, která se bohužel dotkla 
všech instruktorů a části účast-
níků starších 12 let. Adminis-
trativně náročné období však 
skončilo v polovině sezóny 
zrušením omezení. Prvotní 
zpřísněné podmínky se pode-
psaly i na věkovém složení 
účastníků. Z celkového počtu 
105 dětí bylo 20 dětí do šesti 
let a z toho 12 čtyřletých. Prá-
vě věkové složení kladlo o to 
větší nároky na organizaci 
kurzů.

Zimní podmínky byly letos 
téměř ideální. Dostatek sněhu, 
výborně připravené sjezdovky 
a chuť všech účastníků si zimu 
opravdu užít. Nejmladší účast-
níci z počátku s lyžemi trošku 
bojovali, ale se získávaný-
mi dovednostmi zcela začala 
převažovat radost z lyžování. 
Na šesti nedělních kurzech 

zdokonalily své dovednosti 
i již zkušenější lyžaři a snow-
boardisté. Vrcholem se staly 
oddílové závody. Rozděleni 
do kategorií dle věku si mohli 
poměřit své síly všichni účast-
níci. Za velké divácké podpo-
ry rodičů všichni ukázali, co 
se letos naučili. A bylo toho 
dost. Závěrem bych chtěl 
poděkovat dopravci Klatovská 
dopravní společnost s. r. o., 
provozovateli areálu Zadov 
panu Luďkovi Sáskovi, 
i poskytovateli stravování 
hotelu Churáňov za výbor-
né podmínky po celou dobu 
kurzu. V neposlední řadě pat-
ří poděkování instruktorům 
a také hlavní administrátorce, 
neboť v kombinaci s opatře-
ními, onemocněním covid 
u instruktorů a dětí to neby-
lo letos vůbec jednoduché. 
A hlavní poděkování patří 
Vám, rodičům, že stále držíte 
přízeň našemu oddílu. Věřím, 
že i příští zimu se uvidíme.

Skol!
Mgr. Petr Fornouz

Oddíl lyžování

Soustředění před startem závodů ve slalomu se Kryštofovi 
vyplatilo, ve své kategorii obsadil 2. místo.


