
Mám tako-
vý pocit, 
že o místní 
akční skupi-
ně – MASce 

slyšel každý, ale málo-
kdo ví, co to znamená. 

Já rozumím tomu, že 
tomu nikdo nerozumí. Těch 
MASek existuje v Česku přes 

180 a jsou rozdělené podle 
území. My pod sebou máme 
Přešticko, Blovicko, Staropl-
zenecko a Mirošovsko, což 
je 68 obcí. Takové rozdělení 
existuje v celé Evropské unii.  
Naším úkolem je propojovat 
v  regionu neziskové organi-
zace, podnikatele a veřejnou 
správu, tedy obce. Činnost 
je velice rozmanitá a kromě 
jiného přerozdělujeme pení-

ze z Evropské unie do našeho 
regionu.
Takže to je speciální 

fond na MASky po celé 
Evropské unii?

Ano.
Podle jakého klíče pení-

ze rozdělujete?
Na to jsou přesná pravidla. Do 

našich dotačních výzev se hlásí 
jen žadatelé z našeho území. 

Občané města v roce 2022 za 
1000 litrů vody platí 91,94 Kč. 
Z toho vodné činí 48,10 Kč 
a stočné 43,84 Kč. Všechny 
ceny jsou uvedeny včetně 10 % 
DPH.

„Ve srovnání s průměrem 
ČR 97,53 Kč za kubík vody si 
město Přeštice vede poměrně 
dobře, voda je mírně levněj-
ší”, uvádí Petr Novák z webu 
Skrblík.cz. Dodavatelem vody 
ve městě je ČEVAK a. s.

V loňském roce se v Přešti-
cích za vodu platilo 86,87 Kč, 
meziročně tak zdražila o 5,07 
Kč. Podrobný vývoj ceny vody 
a poplatků za odpad od roku 
2016 najdete na webu Skrblik.cz 

Snížení ceny v roce 2020 
je způsobeno změnou DPH  
z 15 % na 10 %.
Průměrná cena vody v ČR 
v roce 2022 činí 97,53 Kč.

Nejlevnější voda je v Krno-
vě, kde se za 1000 litrů platí 
56,10 Kč. Nejdražší je v seve-
ročeském Frýdlantu, kde kubík 
vodného a stočného dohroma-
dy vyjde na 138,23 Kč.

Cena vody mezi lety 1989 
a 2022 vzrostla téměř padesá-
tinásobně, když v roce 1989 
stál kubík stěží uvěřitelných 
1,90 Kč, průměr celého Česka 
o 33 let později činí zmiňova-
ných 97,53 Kč.

Příčinou zdražování je konec 
dotování provozu čistíren 
odpadních vod, kanalizací 
a dalších nákladů. Ty jsou nově 
rozúčtovány na zákazníka. 
Spotřeba vody byla v roce 1989 
také výrazně vyšší než dnes.

Na jednu osobu v domácnos-
ti a kalendářní den dříve při-
padalo 170,9 litrů vody, nyní 
je to pouze 89,2 litru. Vyšší 
náklady je tak nutné rozpočítat 
mezi nižší spotřebu. Proměna 
v účtování skutečných nákladů 
zapříčinila nárůst cen, který byl 
nejcitelnější zejména v první 
polovině devadesátých let.
Jak se v Přešticích vyvíjely 
poplatky za svoz odpadu?

Vedle cen vody se každoroč-
ně mění také poplatky za svoz 
komunálního odpadu. Ten je 

v Přešticích v roce 2022 stano-
ven na 600 Kč za osobu a kalen-
dářní rok. 
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Sáhněte si pro peníze

Cena vody v Přešticích v roce 2022 činí 91,94 Kč, 
jak rostla od roku 2016? 

HLÁŠENÍ
MÍSTOSTAROSTY
Vážení čtenáři,

hlásím se 
Vám z karan-
tény, což je 
v posledních 
týdnech pro 

mnohé z nás zkušenost již tak 
běžná, že se tomuto tématu 
ani nebudu věnovat. Zatím ani 
odborníci se ohledně omikro-
nu neshodnou, ale snad už to 
nějak dopadne a my se bude-
me moci věnovat hledání nové 
životní (ekonomické, politic-
ké, společenské…) rovnová-
hy. Jsem jedním z těch, kteří 
mají jasno v tom, že zpět už se 
to nevrátí. Nemá smysl plakat 
nad rozlitým mlékem, budeme 
se s tím muset popasovat.

Starosta v lednovém čísle 
nastínil hlavní investice měs-
ta pro letošní rok. Dovolím 
si tento výčet doplnit také 
o investice „středního doletu“, 
tu a tam s rozšiřujícím komen-
tářem. V oblasti vodohospo-
dářské infrastruktury je u nás 
v posledních letech stabilně 
rušno. Kromě běžných (byť 
zdaleka ne levných) rekon-
strukcí vodovodů a kanali-
zací (letos ulice Smetanova, 
Dukelská…) bychom chtěli po 
mnoha zdrženích a komplika-
cích konečně rozšířit vodovod 
v ulicích Gagarinova a Zahrad-
ní. Byť se jedná takřka o střed 
města, je zde několik domů, 
které dosud nemají možnost 
připojit se k vodovodu. Letos 
budeme mít také zpracován 
generel kanalizace města, ale 
především bychom měli zahá-
jit rekonstrukci ČOV, která si 
celkem vyžádá nutnou investi-
ci ve výši zhruba 60 milionů. 
A jelikož se nemusíme starat 
pouze o kanalizaci, ale také 
o plynulé dodávky kvalitní pit-
né vody, zřídíme letos v lukách 
na Příchovice dva nové vrty. 
Žerovičáky snad potěšíme kro-
mě zahájení výstavby vodovo-
du také výstavbou kanalizační 
„stoky E“, jejíž složitost a roz-
sah oproti prvotním plánům 
poněkud nabobtnaly. Také to 
se bohužel projevilo v pro-
dloužení celé přípravy. Nako-
nec si dovolím stručně komen-
tovat článek se srovnáním 
cen vodného a stočného, jejž 
najdete na stránkách tohoto 
čísla. Přehledně dokumentuje 
vývoj cen v posledních letech, 
a byť autor některé věci a pro-
cesy dost zjednodušil, pracuje 
s přesnými daty. Jsem rád, že 
i při veškerých investicích se 
nám daří držet pod průměrem 
celostátních cen. Vše nasvěd-
čuje tomu, že by se nám to 
mohlo dařit i nadále.

K investicím, zmíněným 
v lednu starostou, přidám ještě 
několik dalších akcí. 

Město Přeštice 

zve 
širokou veřejnost

na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 

24. 2. 2022
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Válečná porada rodiny Fritschových na startu historicko-naučné procházky Přešticemi. Epidemie nepřeje vnitřním akcím, a tak 
Kulturní a komunitní centrum uspořádalo pěší průzkum v terénu nazvaný Poznej svoje město. Ani silný vítr a celkově nevlídné počasí 
neodradily zájemce, kterých se sešlo na sedmdesát. Rodinu na fotografii doplnili rodiče s dětmi, skupinky seniorů, ale i jednotlivci, 
všichni dostali plánek a vyrazili po jednotlivých stanovištích, aby plnili různorodé úkoly. V cíli obdrželi úspěšní účastníci pamětní 
placku a volnou vstupenku do kina.                                                                                                          Text (red), foto Milan Janoch

14. 4. 2022
od 19.00 hodin 

Velký sál KKC Přeštice • Vstupné 390 Kč 
Předprodej TIC Přeštice

www.kzprestice.cz



Maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázá-
ní řidičem motor. vozidla 
na Masarykově nám.

Dne 4. 12. 2021 byl v odpo-
ledních hodinách pomocí 
kamerového systému ve spolu-
práci s hlídkou policie, zjištěn 
devětadvacetiletý řidič z Přeš-
tic, který řídil na Masarykově 
nám. v Přešticích vozidlo zn. 
škoda, ačkoli má vysloven 
zákaz řízení motorových vozi-
del. Podezření ze spáchá-
ní trestného činu – Maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání – včetně kamero-
vých záznamů bylo předáno 
k dalšímu opatření Policii ČR.
Pátrání po pohřešova-

né školačce se šťastným 
koncem

Dne 8. 12. 2021 po 17.00 ho-
dině bylo prováděno společně 
s hlídkou PČR pátrání po sed-
mileté dívce, která odešla po 
12.00 hod. z domova vyprovo-
dit kamarádku a nevrátila se. 
Provedeno pátrání na území 
města Přeštice na místech, kde 
by se mohla dívka pohybo-
vat. Dále byl vytěžen městský 
kamerový systém, kde byly 
dívky naposledy zachyceny na 
Tř. 1. máje. Dále bylo v pátrá-
ní využito mobilního i měst-
ského rozhlasu. Pátrání mělo 
šťastný konec, před 19.00 hod. 
byla dívka nalezena v Přešti-
cích u kamarádky. Děkujeme 
tímto zaměstnancům MěÚ, 
ZŠ a všem občanům města, 
kteří pomohli či nabídli svoji 
pomoc při pátrání.
Porušení Mimořádného 

opatření MZ ČR – zaví-
rací doba provozovny 
baru v Přešticích

Dne 18. 12. 2021 po 23.00 
hod. bylo strážníkům nahlá-
šeno porušení Mimořádného 
opatření MZ ČR (k ochra-
ně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění covid-19 způ-
sobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2) – omezení 
provozu provozovny stravo-
vacích služeb po 22.00 hod. 
v baru v ul. Jungmannova 
v Přešticích. Věc byla na mís-
tě zadokumentována a obslu-
ha baru oznámena k projedná-

ní na příslušný správní orgán 
pro porušení krizového záko-
na.
Nález podnapilé oso-

by v ul. Ostrovní a je-
jí následný převoz na 
záchytnou stanici

Dne 18. 12. 2021 před 14.00 
hod. přijali strážníci oznáme-
ní od PČR, že v ul. Ostrovní 
v Přešticích leží silně podna-
pilý muž. U hradby továrny 
nalezen v komunikaci ležící 
pomočený, nezraněný, devět-
advacetiletý muž z okresu 
Plzeň-sever. Posílen tvrdým 
alkoholem vydával pouze 
skřeky a nemohl vstát. Jelikož 
byl ve stavu, kdy pod vlivem 
alkoholu nekontroloval své 
chování, nebyl schopen samo-
statné chůze, ohrožoval vlastní 
bezpečnost a bezpečnost sil-
ničního provozu, byl převezen 
policisty na záchytnou stanici 
do Plzně.

Střípky měsíce
prosince 2021

 1. 12. po 11.00 hod. oznáme-
no znečištění komunikace ul. 
K Cihelně. Šetřením na místě 
zjištěna firma, zabývající se 
recyklací stavebních odpa-
dů, která znečištění provedla. 
Komunikace firmou násled-
ně očištěna. Přestupek řešen 
strážníky v příkazním řízení.

 3. 12. před 11.00 hod. byly 
při kontrolní činnosti zjištěny 
v křižovatce ul. Na Jordáně 
a V Háječku betonové kostky. 
Tyto strážník z komunikace 
odklidil a pomocí kamerového 
systému zjištěn pachatel, který 
byl řešen v příkazním řízení.
 4. 12. před půlnocí bylo 
strážníkům oznámeno řidičem 
projíždějícím od Plzně, že za 
Přešticemi ve směru na Hor-

ní Lukavici jde neosvětlený 
chodec, který je nebezpečný 
provozu. Sedmačtyřicetiletý 
chodec z Dobřan byl zasta-
ven za Přešticemi a řešen pro 
porušení zákona o silničním 
provozu v příkazním řízení. 
Následně mu byla poskytnu-
ta reflexní páska s poučením 
chůze za tmy po komunikaci 
mimo obec.
 6. 12. ve 12.34 hod. byla 
obsluhou pokladny přivolána 
hlídka MP do čekárny vlakové-
ho nádraží, kde se má nacházet 
podnapilý cizinec, který nemá 
roušku a odhazuje odpadky na 
zem. V čekárně zjištěn sedma-
šedesátiletý Ukrajinec, který si 
po příjezdu strážníků nasadil 
respirátor, uklidil odhozený 
odpad a zakoupil si jízdenku 
na vlak. Jelikož muž nepro-
cházel pátracími evidencemi 
PČR, odjel po vyřešení v pří-
kazním řízení pro přestup-
ky proti veřejnému pořádku 
a ochraně veřejného zdraví 
směrem na Plzeň. Následně 
došlo k oznámení obsluhy 
sběrného dvora v Přešticích, 
že došlo k poškození zdi v are-
álu neznámým řidičem. Pomo-
cí kamerového systému zjištěn 
řidič dodávkového vozidla, 
který do zdi nacouval a odjel. 
Jelikož je řidič z Přeštic stráž-
níkům znám, byl kontaktován 
a nahlášen na MěÚ. Zeď bude 
tímto opravena a navrácena do 
původního stavu.
 8. 12. po 11.00 hod. pro-
vedena asistence policistům 
kriminální policie jako nezú-
častněná osoba při domovní 
prohlídce u dvaatřicetiletého 
muže v bytě v ul. Palackého, 
týkající se jeho internetového 
podvodného jednání.
 14. 12. po 17.00 hod. pro-
veden výjezd na oznámenou 
střelbu z pistole na silnici 
u lesa na Střížové. Hlídka 
vybavená neprůstřelnými ves-
tami provedla nejprve vizuální 
kontrolu a následně zkontro-
lovala fyzicky komunikace. 
Na jedné z nich byla naleze-
na „jen“ prázdná krabička od 
petard a zapalovač.
 15. 12. před 22.00 hod. 
proveden na žádost policistů 
výjezd do bytovky v ul. Palac-

kého, odkud volala žena, že 
se jí někdo dobývá do bytu. 
V bytovce se k hlídce přihlá-
sila žena (tato bouchala na byt 
oznamovatelky), která hlídce 
sdělila, že zapůjčila vozidlo 
škoda muži z bytu, tento s ním 
odjel a chce jej prodat. Ve spo-
lupráci s hlídkou PČR na místě 
zjištěno, že skutečným maji-
telem vozidla škoda je muž, 
který jej jel údajně prodat. 
Na místě nedošlo k žádnému 
protiprávnímu jednání, pouze 
k nedorozumění.

Provedeno: 5x výjezd na na-
rušení objektů budov města, 
doručení písemnosti na žádost 
orgánu MěÚ.

V prosinci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu:
1) 18. a 21. 12. opakované 
výjezdy do ubytovny v ul. 
Husova, kde docházelo ke 
slovní i fyzické rozepři mezi 
ubytovanými cizinci – situace 
na místě uklidněny společně 
s policisty
2) v ul. Vrchlického ohláše-
na propadlá část travnatého 
porostu u chodníku – zabez-
pečeno podložkou a páskou 
– předáno na MěÚ
3) na Silvestra v odpoledních 
hodinách prověření oznámení 
hlasité hádky v bytovém domě 
v ul. Rybova – po příjezdu 
hlídky se partneři uklidnili
4) naposledy v tomto roce pro-
vedeno značení 2 jízdních kol 
syntetickou DNA
5) zajištění veřejného pořádku 
na akci Očkování bez objed-
nání (proti covidu-19), které 
se konalo v konferenčním sále 
KKC v Jungmannově ul., Zpí-
vaný betlém s Carminou na 
schodech u kostela a Česká mše 
vánoční J. J. Ryby v objektu 
Kristiána v ul. Rebcova
6) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění covid-19: prove-
deno kontrol provozoven: 17, 
byl zjištěn 1 přestupce.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) údajné napadení žáka ZŠ ze 
strany jeho nevlastního otce 
v ul. Na Jordáně

2) poškození osobního vozidla 
zn. opel na Tř. 1. máje
3) odjetí řidiče s vozidlem ško-
da bez zaplacení od čerpací 
stanice na Tř. 1. máje
4) poškození zdi ve sběrném 
dvoře v Přešticích
5) nacouvání dodávkového 
vozidla do svislé dopravní 
značky na parkovišti ul. Huso-
va
6) průjezd vozidel ford a por-
sche Přešticemi, kdy řidič 
vozidla porsche vytlačoval 
na komunikaci z Plzně řidiče 
vozidla ford
7) dopravní nehoda vozidel na 
Tř. 1. máje
8) maření výkonu úředního 

rozhodnutí řidiče motorového 
vozidla škoda na Masarykově 
náměstí
9) zjištěno u kontejnerů na 
separovaný odpad 11 pachate-
lů, kteří odložili v ul. 5. květ-
na, Průmyslová, V Háječku 
a K Cihelně odpad a znečis-
tili tím veřejná prostranství 
– řešeni v příkazním řízení 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku/oznámeni na správní 
orgán.

Proveden výjezd na 5 volně 
pobíhajících psů: ul. V Brance, 
Nepomucká, Rybova – Přešti-
ce, Skočice – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání. 
V ul. Husova nalezen kadáver 
kočky – ekologicky zlikvido-
ván.

Na území města nalezeno: 
registrační značka v ul. Pohor-
ská – předáno na MěÚ odbor 
dopravy, platební karta v ul. 
Máchova – předáno příslušné 
bance.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 61 km/h, 
Skočice u ZŠ a MŠ- 66 km/h, 
Přeštice–Zastávka – 89 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Workshop „Cvičte pro zdravá záda“ ve fotografiích



Dokončení ze str. 1
Soutěží o peníze jenom mezi 

sebou, což je pro ně samozřej-
mě výhodnější. 
Vy žadatelům o peníze 

pomáháte s napsáním 
žádostí?  

Pořádáme školení, konzul-
tujeme to s nimi, opravdu 
žadatele hodně podporujeme 
a vedeme. O vítězích pak roz-
hoduje výběrová komise podle 
bodového hodnocení. Za uply-
nulých pět let jsme rozdělili 
zhruba sto milionů korun.
Nemá někdo snahu vás 

uplatit?
Ne. To ani nejde. Bodový sys-

tém je vypracovaný dopředu 
a nedovedu si představit, jak 
by se to dokázalo obejít.
Jste tedy v MASce oblí-

bené, když rozdáváte 
peníze?

Troufám si říci, že oblíbe-
né jsme, ale snad nejen kvůli 
penězům. A říkáte to jinak 
správně, jsme tu v kanceláři 
totiž samé ženy, v čele s hlav-
ní manažerkou Hanou Bouch-
nerovou. 

V čem spočívá práce 
Martiny Hanzlíkové?

Je to směs manažérské prá-
ce a administrativy, ale také 
mé oblíbené práce s lidmi 
a práce v terénu. Nejvíc času 
mi teď zabírá projekt, který se 
týká vzdělávání. Připravujeme 
spolu s pedagogy pro školy 
různé aktivity, zaměřujeme se 
hodně na čtenářství, ale také 
například na podporu dobrého 
klimatu ve třídách. Jde o soci-
alizaci žáků a domlouváme na 
to profesionály, kteří s dětmi 
pracují.
Má to praktický vý-

znam?
Určitě. A nejen pro děti. 

Posunuje to dál i učitele.
Ještě vás znají jinde 

než ve školách?
Ano, přes nás získávají 

dotace obce, spolky, podni-
katelé i zemědělci. Ti třeba na 
nákup potřebné zemědělské 
techniky. 
Celý ten systém mi 

přijde dost složitý. Kdo 
někdy viděl, jak vypadá 
projekt, tak by si utrhl 
hlavu. 

My to víme, že je to složité. 
Proto se snažíme všem žadate-
lům co nejvíce pomáhat. Ani 
v těch programech se běžní 
žadatelé přes veškeré příručky 
nemohou vyznat, zvlášť když 
je vyplňují jednou za rok.   
Projekty také sama při-

pravujete, který z nich je 
vaše srdcovka?

Právě ten projekt na pod-
poru vzdělávání, kde kromě 
jiného propojujeme učitele 
mateřských a základních škol. 
Dáváme prostor pro setkávání 
a vzájemnou inspiraci. 
To se nemůžou potkat 

normálně?
Můžou. Jenže aby se lidi 

sešli, zvlášť když se nezna-
jí, tak to někdo musí zařídit. 
Potřebujete domluvit prosto-
ry, celé to zorganizovat, při-
pravit program. Úžasné jsou 
také letní školy, připravuje-
me čtvrtý ročník, předběžná 
témata jsou třeba osobnostní 
rozvoj nebo kyberšikana. Uči-
tele to baví a věříme, že je to 

posunuje v jejich práci. Pro 
ředitele škol třeba chystáme 
teď v únoru exkurzi do SCIO 
školy v Praze. 

Co vás na tom baví?
Baví mě lidi podporovat 

a dávat je dohromady, když 
o to stojí, samozřejmě.  Tento 
projekt obnáší zhruba jeden 
milion korun ročně. Platíme 
z toho materiály, pomůcky 
a především lektory, kteří jsou 
v dnešní době drazí. 
Jak jste se k této práci 

dostala?
Když jsem chodila do mateř-

ského centra, objevil se tam 
zástupce nějaké organizace, 

kterého zajímalo, co ve městě 
chybí, co by se dalo zlepšit, co 
by nám, maminkám s malými 
dětmi pomohlo a bylo ulehče-
ním. Zapojila jsem se do dis-
kuze. 
Co to bylo za člověka?
Byl z  Centra pro komunit-

ní práci v Plzni. A právě tam 
jsem se na jednom pracov-
ním setkání potkala s Hanou 
Bouchnerovou, starostkou 
Nezdic a manažerkou MAS. 
Zrovna hledala spolupracovní-
ky, protože rozjížděla kance-
lář. Zprvu jsem trochu váhala, 
přece jen to byla neziskovka, 
ale nakonec jsem do toho šla. 
I když nejistota je to u nezis-
kovky trochu pořád, protože to 
dělám třináct let, ale třeba půl 
roku jsem byla na Úřadu prá-
ce, protože nebyly peníze. 
To tedy moc nevypadá 

jako „job“ století.
Pro mě je to „job“ století. 

Hodně mě to baví. Ani nemám 
pocit, že chodím do práce.
MASka sídlí v Nezdi-

cích, takže vy tam 
dojíždíte z Přeštic. To je 
docela vtipné. 

Jedna známá mi povídá, 
Martino, kde ses to zahrabala? 
Říkám, že se mi tu líbí a všem, 
kteří přijedou, se tu také líbí. 
Často jezdím do práce i na 
kole, to je prostě paráda. 
Nezdice jsou krásné.

Vy organizujete i Uni-
verzitu třetího věku?

Je to ale virtuální uni-
verzita. Funguje to tak, že 
studenti – senioři chodí na 
přednášky, které společně 
sledujeme online na plátně 
v přednáškovém sále. Poté 
vypracují na počítači test, 
mohou navíc napsat esej a na 
závěr semestru nás čeká škol-
ní výlet. Přednášky zajišťuje 
Česká zemědělská univerzita 
v Praze. Největší smysl má 
ale to, že se studenti setka-
jí. Začínala jsem s prvními 
devíti odvážlivci v Přešticích 
a osmi v Nezdicích a dnes 
jich je dohromady téměř 40 

studentů. Na podzim jsme 
slavili deset let výročí.
Jaká témata studují?
Měli jsme naposledy rituály 

evropských královských rodů, 
zajímavé bylo pěstování hub, 
čínská medicína nebo genea-
logie. K tomu patří i školní 
výlety, většinou na zámek 
a podobně.
Skočíme od penzis-

tů k dětem, protože vy 
pořádáte i příměstské tá- 
bory.  

Dělali jsme na projektu 
s názvem „Otevíráme poklady 
venkova“, který byl zaměřen 
na kulturní dědictví venko-
va. Pro regionální expozici 
byly upraveny prostory zám-
ku v Pteníně a Pouskův mlýn 
v Mešně s historií mlynářství. 
No a hledali jsme ještě, jak 
zapojit děti. Napadlo nás zpra-
covat animovaný film na téma 
nějaké pověsti nebo zajímavé-
ho objektu v našem regionu. 
Z toho vznikl v roce 2013 prv-
ní animační tábor. Děti vytvo-
řily film o Tanečku a o historii 
Přeštic a moc se povedl. Dnes-
ka máme příměstské tábory 
s různým zaměřením všude 
možně, v Blovicích, v Mirošo-
vě i v Týništi.
Budou i letos?
Budou. Má je na starosti prá-

vě Hani Bouchnerová, můžete 
se na ni postupně obracet.

Neleží někde peníze 
u vás na chodbě, které 
bych mohl já využít?

Vy jako fyzická osoba 
nemůžete, ale kdybyste měl 
spolek, tak to jde. I letos máme 
vyhlášený grant pro spol-
ky a do 15. května se mohou 
podávat žádosti.
O jaké akce jde?
Nejedná se o investiční 

věci. Podpořeny budou malé 
a smysluplné projekty s pozi-
tivním dopadem do okolí.  
Spolek, který něco organizuje 
a potřebuje na to peníze, tak 
to může zkusit.  Může to být 
i jednorázová akce, něco hez-
kého pro veřejnost. 
Kolik spolků může pení-

ze získat?

Počítám, že tak do deseti, 
když to budou menší částky. 
Někomu stačí pět tisíc, aby 
mu to pomohlo. Maximální 
částka na projekt je tady 15 
tisíc. 
Na jakou akci jste při-

spěli nejvíc, nebo co 
vám utkvělo v hlavě?

Takhle z hlavy mě napadají 
lesní obrázky v okolí Přeštic, 
které tvořil Spolek pro záchra-
nu historických památek na 
Přešticku. Opravdu velká 
akce, kam jsme přidělovali 
peníze, je autobusový termi-
nál v Blovicích. Radost máme 
i z podpory Diakonie v Mer-
klíně na jejich zázemí pro kli-
enty, dále třeba bylo pořízeno 
vybavení denního stacionáře 
Kristián v Přešticích. Podpo-
řeny byly také školy, jistě jste 
viděl fotky krásné venkovní 
učebny přeštické základní 
školy.

Čím se zabýváte, když 
nejste v práci?

Vařím. To zní jako leg-
race, ale vařím každý den, 
protože v Nezdicích se na 
obědy chodit nedá, a tak si 
je nosím z domova. A moji 

kluci to mají také tak, takže 
pořád vařím. Ale jinak mám 
dost koníčků, jezdím na kole, 
trávím čas s přáteli i rodinou, 
vrtám se v chalupě v Drahko-
vě a chodím už asi dvacet let 
na francouzštinu. Teď mám 
ale přestávku.
Proč?
Protože prezenční výuka 

není a já francouzštinu online 
dělat nechci. Mám online akcí 
za minulý rok dost v práci, se 
školami a podobně a není to 
ono. Když se vidíte s lidmi na 
živo, má to jiný náboj.
Proč se učíte francouz-

sky?
Měla jsem ji na gymnáziu, 

jenže jsem ji nějak zapomně-
la a na mateřské jsem si řek-
la, že začnu znovu. Vytvořila 
se opravdu fajn parta, chodí 
tam třeba Emil Soukup, kte-
rý byl farářem při katedrále  
Sv. Bartoloměje v Plzni. Je mu 
už přes osmdesát, ale je neu-
věřitelně čilý a často vypráví 
skvělé historky, třeba jak jel 
autem za papežem a podobně.  
Další spolužačka pracuje na 
chirurgii a vypráví, jak lidem 
řeže ruce. Každý dáváme něco 
k dobru.
Jezdíte spolu do Fran-

cie?
Ostatní jezdí často, jen já 

jediná jsem ve Francii byla jen 

jednou, a to ještě v šestnác-
ti letech. Ale mám to v plánu 
brzo, třeba ještě letos. 
To byste po těch třiceti 

letech měla.
Nepřehánějte. Je to jenom 

28 let☺. Teď ale ještě běhá-
me kvůli výstavbě domu. Ten 
bude stát vedle řeznictví, jak je 
proluka mezi domy.  
Vždycky si toho všimnu 

a říkám si, jak tady dlou-
ho tahle jáma bude.

Zavolám stavební firmě, že 
je hezky, a že by mohli začít 
dělat☺. Mimochodem je tam 
velká zahrada a teď ji budeme 
chystat na jaro. Vlastně pěs-
tujeme zeleninu téměř přímo 
na náměstí. Tím, že je zahra-
da schovaná mezi domy, je 
chráněná a nepadají nám tam 
plísně na rajčata. A taky tam 
překvapivě není slyšet neustá-
lý hluk ze silnice.
To znamená, že zů-

stanete v Přešticích 
a neodstěhujete se ani 
do Nezdic ani do Drah-
kova?

Neee! Jediné na co se těším, 
je obchvat, protože je to tady 
u náměstí fakt maso. 
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Ani nemám pocit, že chodím do práce.

Ľubomír Smatana
redaktor Českého rozhlasu 

(neprošlo korekturou)

Přeštická univerzita

Srdcovka posunuje 
učitele

Práce snů 

Konečně do Francie




  V LÉTĚ TI ŘEKNU,

  JAK SE MÁM
18. 2. a 25. 2. 2022 od 19.00 hod.  
Komedie – Slovensko/Česko, 2022, 111 min.
V létě ti řeknu, jak se mám mapuje životy 
bývalých spolužáků ze střední školy, kteří 
se i roky po skončení školy stále stýkají. 
Každý z nich má jiný životní příběh, jiné 
radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip i napě-
tí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po 
kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyři-
cátiny. Hrdiny nacházíme v různých fázích života, přitom jejich 
osudy se díky náhodám proplétají víc než dosud.


  SMRT NA NILU

20. 2. 2022 od 19.00 hodin  
Krimi / Drama / Mysteriózní
USA, 2022, 127 min.
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 
je Smrt na Nilu odvážným tajemným thril-
lerem režiséra Kennetha Branagha o emo-
cionálním chaosu a smrtících následcích 
vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického detek-
tiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku 
v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické 
líbánky dokonalého páru postihne tragédie.


  PES

27. 2. 2022 od 19.00 hod.
Komedie – USA, 2022, 90 min.
Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, 
který se ukáže být možná tím nejsložitějším 
v celé jeho kariéře. Má dopravit psí fenku 
jménem Lulu, na pohřeb jejího bývalého 
pána. Vyrážejí společně na cestu autem 
podél pobřeží Tichého oceánu, aby se do 
jednoho týdne dostali na místo určení. Namachrovaný lehkovážný 
frajer a svéhlavá psí dáma jsou ale poměrně neslučitelní, pes Lulu 
je k tomu často o krok napřed. Umí zdemolovat auto, zničit naděj-
né rande a taky umí utéct. 
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – ÚNOR

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


  DRAČÍ PRINCEZNA

4. 2. 2022 od 17.00 hod.  
Rodinný / Pohádka
Norsko, 2020, 83 min.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve 
městě se objevil drak. Vlastně spíš malý 
vystrašený dráček, který sem zabloudil 
z bájné dračí země. Spřátelí se s ním deví-
tiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera a všichni 
společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na 
jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky. 
Aby ne, drak je sice výjimečný kamarád, ale do našeho světa se 
moc nehodí.


  SPIDER-MAN:

  BEZ DOMOVA
4. 2. 2022 od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA, 2021
Vůbec poprvé ve filmové historii je odha-
lena totožnost Spider-Mana a náš dobrý 
soused již nedokáže oddělit svou zodpo-
vědnost superhrdiny od běžného života, 
čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man 
požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. 
Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa 
proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-
Manem v paralelním světě. 


  ZPÍVEJ 2

6. 2. 2022 od 17.00 hod.
Animovaný / Muzikál / Komedie / 
/ Rodinný – USA, 2021
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je 
svět Bustera Moona, odvážného koaláka, 
který se odhodlal uspořádat největší talen-
tovou show. A i když musel Buster zdolá-
vat překážky, které by porazily slona, tak v animované komedii 
Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování 
na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy.


  SRDCE NA DLANI

6. 2. a 11. 2. 2022 od 19.00 hod.  
Komedie – Česko, 2022, 95 min.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. 
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. 
Můžeme se zamilovat ve školce, v důcho-
du, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. 
Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po 
odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pou-
ličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška 
Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali 
celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě?


  TAJEMSTVÍ STARÉ 

   BAMBITKY 2
11., 20. a 27. 2. 2022 od 17.00 hod.  
Pohádka – Česko, 2022, 100 min.
Příběh napraveného loupežníka Kara-
by, jeho odvážné dcery Aničky, trochu 
nešikovného prince Jakuba a dalších 
postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy kaž-
dá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním 
i láska Aničky a Jakuba. A po letech... Z Jakuba je král, z Anič-
ky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johan-
ku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se 
rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádco-
vé Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po 
světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle.


  ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

13. 2. a 25. 2. 2022 od 17.00 hodin  
Muzikál / Rodinný
Česko, 2022, 103 min.
Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší 
sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do 
nového města. S tím souvisí změna ško-
ly a hledání si nových kamarádů. Nikola 
nastupuje do deváté třídy, 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. Nikola je 
oproti ostatním holkám trochu jiná, zúčastnila se matematické 
olympiády, zpívá ve školním sboru a je tak trochu šprtka. 


  VEM SI MĚ

13. 2. 2022 od 19.00 hod.
Komedie / Romantický
USA, 2022, 112 min.
Jedna z nejslavnějších světových zpěva-
ček a plachý učitel matematiky. Může to 
takhle rozdílným lidem klapat? Zvlášť 
když jejich vztah začíná svatbou na kon-
certě pro desetitisíce fanoušků?


  HAFTAŇAN

  A TŘI MUŠTERIÉŘI
18. 2. 2022 od 17.00 hodin  
Animovaný – Španělsko, 2021, 84 min.
Dogtanian je mladý šermíř, který sní 
o tom, že se přidá k legendárním Muš-
ketýrům. Po prokázání svých schopností 
a získání jejich důvěry musí on a Muš-
ketýři bránit krále před tajným spiknutím zlého kardinála Ri-
chelieua, který se chce chopit moci.

5. 2. SO: ČERNÁ SKÁLA
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – sv. Anna – Radkovi-
ce – Černá Skála
(14 km)

12. 2. SO: PLZEŇ-BOLE-
VEC – KRKAVEC
TRASA: Plzeň-Bolevec –  
skalka Pupek – Lány – Tro-
ják – Krkavec – Orlík – Orlík 
zastávka
(12 km)

19. 2. SO: Z NEZNAŠOV 
DO KLATOV
TRASA: Neznašovy – Hor-
ní Lhota – Týnec – Loreta – 
Lomec – Novákovice – Beňo-
vy – pod Hůrkou – Klatovy
(15 km)
26. 2. SO: POCINOVICE 
– NÝRSKO
TRASA: Pocinovice – Orlovi-
ce – sv. Bernard – Lišák – roz-
cestí Chudenín – Nýrsko
(16 km)
Změna programu vyhrazena.

Příspěvek ke sloupku 
starosty leden 2022

V Přeštických novinách psal 
pan starosta o areálu bývalého 
ZD Kbel, které město v roce 
2013 odkoupilo se záměrem 
vybudovat domov pro seniory. 
Domnívám se, že domov pro 
seniory je v Přešticích potřeb-
ný. Naši senioři také hledají 

umístění v jiných okresech, 
a to s velkým problémem. 
Stálo by za uváženou postavit 
místo domova pro seniory dal-
ší pečovatelský dům.

Tento problém se přeci bude 
do budoucna týkat nás všech.

Pavla Voláková

Bibliografický pozdrav 
sborníku Pod Zelenou Horou

Před 25 lety, v roce 1997, 
vyšlo první číslo obnoveného 
vlastivědného sborníku pro 
region jižního Plzeňska s poe-
tickým názvem „Pod Zele-
nou Horou“. Periodikum bylo 
určeno všem odborným i ama-
térským badatelům o dějinách 
regionu i zájemcům o místní 
dějiny a vlastivědu. Jeho cesta 
nebyla vždy lehká, ale sborník 
si přesto celou dobu udržel 
kontinuitu a vycházel pravi-
delně čtyřikrát ročně – přede-
vším díky obětavosti redak-
torů. Redaktoři, sami velice 
erudovaní badatelé, dokázali 
kolem sborníku vytvořit okruh 
pracovitých a vzdělaných 
dopisovatelů a učinit z perio-
dika jedno z center kulturního 
života regionu. To vše na bázi 
dobrovolnictví, bez nároků na 
odměnu, v dobách, kdy všude 
vládlo heslo, že peníze jsou až 
na prvním místě.

Bibliografie dějin Českých 
zemí, databáze Historické-
ho ústavu AV ČR, zachycuje 
výběrově články ze sborní-
ku od jeho prvního čísla do 
současnosti. Naše knihovna 
nemusela nikdy zasílání peri-
odika urgovat, vždy docháze-
lo pravidelně. I to o mnohém 
vypovídá. V současnosti data-

báze (https://biblio.hiu.cas.cz) 
zachycuje více než 500 článků 
o minulosti i kulturní přítom-
nosti jižního Plzeňska, o udá-
lostech, osobnostech, památ-
kách a péči o ně. Cena všech 
těch informací není jen v přib-
ližování obrazu minulosti sou-
časníkům, bez kterého by náš 
pohled na současný svět byl 
velmi chudý, ale sám sborník 
se stal za těch 25 let historic-
kým pramenem, kronikou vlas-
tivědné práce, péče o památky, 
rozvoje občanských iniciativ 
i dalších změn, kterými si již-
ní Plzeňsko prošlo po roce 
1989. To však asi ocení teprve 
budoucí historici…

Vlastivědný sborník zvládl 
úspěšně 25 let života i díky 
tomu, že jeho redaktoři pra-
covali nejen obětavě a svědo-
mitě, ale také dokázali vždy 
spojit tradiční s moderním 
a vybrat jen to dobré. Sbor-
ník je dobře prezentován na 
internetu, kde o něm najdeme 
všechny potřebné informace 
a nebojí se ani Facebooku, kde 
má velmi aktuální a kultivova-
nou stránku.

Nezbývá, než popřát sborní-
ku i jeho redaktorům: Ad mul-
tos annos!

Václava Horčáková

Přízemní výstavní sál:
22. 1. – 27. 3. Báječný svět modelářů, výstava lodí a letadel 
modelářů MUDr. Richarda Hájka, Miloslava Jindry, Milana 
Žikeše

Podkrovní výstavní sál:
3. 2. – 13. 2. Prázdninové svezení s mašinkami, kolejiště 
Josefa Němečka z Přeštic

22. 2. – 20. 3. Dílna Šikulka Heleny Votíkové z Merklína

Výstavy v DHP
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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 Jana RADOVÁ
pan Václav HAVLÍČEK

paní 
Alenka DVOŘÁKOVÁ

paní 
Marie NAZAROVOVÁ 

(Zastávka)
pan Václav DOLANSKÝ 
paní Jana HAVLÍČKOVÁ

pan 
Karel KRIEGELSTEIN
pan Jindřich ZÁBRAN

paní 
Marie BAUMRUKEROVÁ 

(Skočice)  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina prosince a 1. polovina ledna
ÚMRTÍ (prosinec)

Jaroslava ŠMUCLEROVÁ
Jan KOREC
Růžena PŘIBÁŇOVÁ
Jan KACEROVSKÝ
Jan LIČARTOVSKÝ
Marcela POKORNÁ 

(1930)
(1944) 
(1929)
(1931)
(1950) 
(1944)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan 
 Ján BÁBALA

paní
Anna TUREČKOVÁ

 inzerce

Tříkrálová sbírka ve Skočicích. Poděkování všem dárcům 
a koledníkům.                                                  Alena Vozárová

Ježíškova vnoučata 2021
v Pečovatelské službě 
v Přešticích

Předvánoční čas je obdo-
bí, které pro většinu lidí bývá 
obdobím svátečním, plným 
očekávání, setkávání, vzpomí-
nání a radosti. Naše Pečovatel-
ská služba se jako každoročně 
zapojila do projektu Ježíškova 
vnoučata. Tento projekt přiná-
ší seniorům do jejich domovů 
i zařízení více radosti a živo-
ta. V tomto projektu jde o to 
potěšit hezkým dárkem či 
darovaným zážitkem seniory, 
kteří tráví vánoční svátky třeba 
i o samotě mimo svoji rodinu. 
Do projektu se lze zapojit dvě-
ma způsoby. Jako senior, který 
své přání chce zveřejnit a pře-
je si dárek nebo zážitek, nebo 
jako dárce, který přání danému 

člověku chce splnit. Po zve-
řejnění přání jsme byli velmi 
mile překvapeni, neboť se veli-
ce rychle přihlásil dárce a nej-
později do 14 dnů bylo přání 
splněno. Dne 14. 12. jsme pro 
naše seniory uspořádali malé 
vánoční posezení s čajem, 
kávou a vánočním cukrovím 
a... s Ježíškem. Děti z mateř-
ské školky v Gagarinově ulici 
natočily vánoční besídku, kte-
rou jsme mohli pustit našim 
seniorům na televizi, kterou 
dostali od Ježíška v roce 2020. 
Pěvecký soubor Skaláček 
pod vedením Mgr. Naděždy 
Květoňové připravil on-line 
vánoční vystoupení, které jsme 
taktéž pustili našim seniorům. 
Můžeme upřímně říci, že jed-
no oko nezůstalo suché, dětič-
ky jako vždy vnesly upřímnou 
radost do všech srdcí. Radost 
našim seniorům udělaly i děti 
z družiny ZŠ, které vyrobily 
přáníčka a vánoční dekorace, 
které jsme předali všem našim 
klientům.

Po zhlédnutí videí přišel čas 
na dárečky... Co Vám bude-
me povídat... Taková radost 
a vděk v očích seniorů se 
málokdy vidí. Naši senioři 
dostali třeba rychlovarné kon-
vice, teplé vestičky, kosme-
tické sady, servírovací vozíč-
ky, teplé deky, mlsoty, kráječ 
na chleba, včelí kosmetiku, 
předplatné časopisů, televizi 
a mnoho dalšího. Společný 
dárek přišel o pár dní pozdě-
ji. Na jaře naši zahradu bude 
zdobit velká houpačka s pol-
strováním, která bude sloužit 
našim seniorům a třeba i jejich 
vnoučátkům a pravnoučátkům. 
Senioři, kteří bydlí v terénu ve 
svých domácnostech, neby-
li o dárečky vůbec ochuzeni. 
Všechny dárky byly předány 
a obdarovaní senioři měli vel-
kou, opravdu velkou radost 
– nejen ze samotného dárku, 
ale i z toho, že je u nás stále 
hodně lidí, kteří jsou ochotni 
obdarovat zcela neznámého 
člověka třeba na druhém konci 
republiky. Ježíškova vnoučata 
byla velmi štědrá a sešlo se 76 
přání + jedno společné. Velký 
dík patří lidem, kteří vymysle-
li a uskutečňují projekt Ježíš-
kova vnoučata a v neposled-
ní řadě velký dík patří všem 
Ježíškovým vnoučatům, která 
splnila přání seniorům. Jsme 
velmi rádi, že konec roku 2021 
byl v Pečovatelské službě 
Přeštice tak kouzelný a plný 
překvapení.

Andrea Wohlmutová
zástupce vedoucí a koordinátor

Pečovatelská služba 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.

V prosinci oslavily svoji zlatou svatbu tyto manželské páry:

Josef a Jaroslava Baxovi
Adolf a Miluška Rozporkovi
Miroslav a Marie Štefflovi
Josef a Zdeňka Klasnovi

Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašich sňatků 
Vám, vážení manželé Baxovi, Rozporkovi, Štefflovi a Klasno-
vi, přejeme do dalších společných let především pevné zdraví, ať 
je Váš vztah stále naplněn přátelstvím a láskou a hodně krásných 
společně prožitých chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
2022 je nejvyšší za 22 let 
– děkujeme Vám!

V době od 1. do 16. ledna 
2022 organizovala Farní chari-
ta Přeštice v Přešticích a okol-
ních obcích veřejnou Tříkrá-
lovou sbírku za pomoci 132 
dětí a 33 dospělých vedoucích 
skupin – dobrovolníků chari-
ty. Za zpěvu koledy, žehnání 
příbytků a přání do nového 
roku dárci darovali na pomoc 
potřebným 237 675 Kč, což je 
o 23 849 Kč více než v předco-
vidovém roce 2020! Jsme dár-
cům velmi vděční, že i v této 
náročné době projevili tako-
vou štědrost! V Přešticích dary 
dosáhly částky 113 257 Kč, ve 
Skočicích 10 187 Kč, v Žero-
vicích 4722 Kč, v Příchovicích 
18 079 Kč, v Lužanech 13 497 
Kč, v Dlouhé Louce 3507 Kč, 
v Nezdicích 11 770 Kč, v Liši-
cích 7130 Kč, v Krasavcích 
4105 Kč, v Roupově 10 848 
Kč, v Horušanech 7605 Kč, 
v Hájích 5877 Kč, v Oseku 
4484 Kč, v Libákovicích 6830 
Kč, ve Vodokrtech 5657 Kč 
a v Řenčích 10 120 Kč. Pokud 
Vás tříkráloví koledníci neza-
stihli, je možné přispět formou 
zaslání dárcovské SMS ve tva-
ru DMS KOLEDA 30 (60 či 
90) na číslo 87777, případně 
přispět do online pokladničky 

na www.trikralovasbirka.cz 
Obě možnosti jsou časově 
neomezené a lze přispívat 
celoročně.

Po rozpečetění pokladniček 
zástupci Městského úřadu 
Přeštice, obecních úřadů a Far-
ní charity Přeštice a spočítání 
obnosu byla částka překontro-
lována Českou poštou Přeštice 
a vložena na účet Tříkrálo-
vé sbírky č. 66008822/0800. 
Finanční částka bude využita 
na projekty, které jsme již 
uvedli v Přeštických novinách 
v prosinci 2021 na str. 11. Pro 
připomenutí se jedná přede-
vším o projekty Farní charity 
Přeštice, podporu Denního 
stacionáře Kristián v Přešti-
cích a Domova pokojného stá-
ří Naší Paní v Klatovech, kde 
se nachází také spousta klientů 
z Přeštic.

Děkujeme všem dárcům, 
koledníkům, vedoucím sku-
pin, dalším dobrovolníkům, 
starostkám a starostům města 
a obcí či jejich zástupcům za 
ochotu a pomoc v této charita-
tivní činnosti.

Přejeme všem čtenářům zda-
řilý rok 2022 a vše dobré!

Marie Sedláčková
koordinátorka TS 2022

Pravidelně výstavy, které se konají v Domě historie Přeštic-
ka, jsou také kolemjdoucím avizovány ve vitrínách Kulturního 
komunitního centra na náměstí. Tentokráte se jedná o mode-
lářskou výstavu  přeštického Richarda Hájka, oplotského Mi-
lana Žikeše a Miloslava Jandy z Chlumčan.

             Foto Petr Šatra

Foto Michal Volek
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Na snímku elektrický vlak RegioPanter s trochou sněhové nadílky v letošním lednovém měsíci 
právě vyjíždí z přeštické zastávky jako osobní vlak 7870 z Rokycan do Přeštic. Od loňského pro-
since vyjelo s novým jízdním řádem jedenáct úplně nových souprav elektrických jednotek Regi-
oPanter na železniční linku P2 z Klatov přes Plzeň do Berouna, ale většina těchto spojů končí 
v Přešticích.                                                                                                    Text Libor Lorenc

Pobřežní hysterie
Za svá kritická vystoupení 

na adresu některých motorizo-
vaných rybářů, zahrádkářů či 
jiných bezohledných uživatelů 
říčních niv sklízím „oprávně-
né“ reakce potrefených husáků. 
Vesměs nepublikovatelných. 
Loňský rok s deštivým létem 
byl v tomto ohledu obzvláště 
výživný. Zamokřené louky 
zůstaly dlouho neposekány, 
břehy Úhlavy pro techniku 
nepřístupné a v korytě se tak 
nahromadily vývraty, o které 
se trhají udice. Bylo mi potě-
šením vyslechnout nadávky od 
borců, po nichž zůstaly v buj-
ném travním porostu vyježdě-
né bahnité dálnice a četné 
odpadky. Dnes bych se ale 
chtěl soustředit na donedáv-
na zanedbávaný úsek Úhlavy 
mezi přeštickým jezem a bro-
dem u nové školy, kde se na 
pravém břehu rozkládá chato-
vá kolonie a na levém zahrady 
za obytnými domy. Zde před 
několika lety po kolapsu pro-
jektu protipovodňových úprav 
započaly sanační práce na bře-
hových porostech. Pro nepří-
stupnost a zastavěnost obtížné 
a technicky i finančně nároč-
né, přesto zřetelně postupují-
cí. To musí uznat každý soud-
ný Přeštičák, porovná-li stav 
před deseti lety se současným. 
Funguje zde nadstandardní 
spolupráce správce toku s rad-
nicí a troufám si neskromně 
tvrdit, že jsem jejím hlavním 
iniciátorem. Přesto jsem schy-
tal silně hulvátský výron ryzí 
xenofobie od chataře, jemuž 
nebyl akceptován požadavek 
vykácet přednostně veškerou 

zeleň v blízkosti jeho parce-
ly. Sepsul mne i s rozvětve-
nou rodinou s odůvodněním: 
My vás známe, umíte akorát 
buzerovat lidi… Nevím, co 
tím myslel, a on zřejmě taky 
ne, leč pokud jde o vystupo-
vání proti zahrádkářům, po 
desetiletí hromadících zahrad-
ní i jiný odpad na břehy, tož 
k této buzeraci se hrdě hlá-
sím a nehodlám ustat. Tako-
vé jednání je protiprávní –  
§ 67 vodního zákona zakazuje 
v zátopovém území mimo jiné 
ukládání veškerého splavitel-
ného materiálu. V jiném kon-
textu řeší třídění a likvidaci 
předpisy v odpadovém hospo-
dářství, pro jejichž naplňování 
jsou ze strany města vytvořeny 
veškeré podmínky. Ale jde tu 
především o porušení elemen-
tární slušnosti, totiž zbavová-
ní se vlastních nepohodlných 
produktů na úkor a pozemek 
někoho jiného. Na zahrád-
ce pěstěný trávník a záhony, 
za plotem na břehu hromady 
listí, plevele, větví, najdou se 
i četné plastové obaly a další 
poklady. Jak by se dotyčným 
líbilo, kdyby správce toku 
lovil neřády přinášené řekou 
(a že je to nějakého neřádstva) 
a přehazoval jim je přes ploty 
pro změnu opačným směrem?

V návaznosti na předchozí 
text dvě autentické příhody 
z nedávných měsíců. V ulič-
kách mezi zahrádkami pod 
rybárnou se objevilo několik 
drobných kupek zahradního 
odpadu, původně umístěné-
ho na břehu. Záměrně pone-
chám stranou autorství tohoto 

odporného činu, neboť s ním 
v zásadě sympatizuji. Co mne 
zaujalo byl humbuk, jaký to 
vyvolalo. Telefonní a sociál-
ní sítě směr Povodí, radnice, 
Městský úřad či policie byly 
málem zahlceny svatým roz-
hořčením. Podobná reakce 
nastala po větší vodě, která 
u brodu pod rybárnou uložila 
hromadu naplavenin včetně 
stovek PET lahví a podob-
ných cenností. Všichni se 
pobouřeně ptali, kdo to bude 
uklízet. Že by snad někdo 
nabídl pomocnou ruku nebo 
vzal pytel a vysbíral plasty? 
Ani náhodou. Toto samozřej-
mě zajistilo Povodí s městem 
stejně jako periodický úklid 
černých skládek na březích. 
Nicméně poděkování všem 
pozorným sledovačům – bez 
nich bychom se o problému 
asi nikdy nedověděli, že? Pro 
příště si je ovšem dovolím 
poprosit, aby svou pozornost 
a citlivost na znečišťování lesů, 
vod a strání nasměrovali na 
konkrétní původce a ukladače 
odpadů téměř do koryta naší 
milované říčky. Tento nešvar 
je provozován celá desetiletí, 
aniž by byl zaznamenán třeba 
jen zlomek výše zmíněného 
humbuku.

Sanace břehů a koryta v uve-
deném úseku bude pokračovat 
v odvislosti na čistotě a pří-
stupnosti pobřežních pozem-
ků, mnohdy neoprávněně 
užívaných. A případným hul-
vátům z řad potrefenců tímto 
článkem tímto sděluji, že příš-
tě budu adresný.

Mgr. Stanislav Duchek

Od začátku nového jízdního řádu platného od 12. 12. 2021 vstoupila v platnost nová smlouva 
mezi Českými drahami a Plzeňským krajem na zajištění linky P2 mezi Klatovy, Plzní a Berou-
nem. Na tuto linku bylo nasazeno jedenáct nových souprav řady 650.2 RegioPanter. Jde o dvou-
vozové elektrické jednotky s kapacitou pro 140 míst k sezení, přívětivé nízkopodlažní s nabídkou 
Wi-Fi připojení. Jednotky jsou vybavené nejmodernějším vlakovým zabezpečovacím zařízením  
ETCS L2. V pracovní dny jezdí 11 párů spojů osobních vlaků, ráno a odpoledne ve špičce 
jezdí v hodinovém taktu, v poledne a večer v dvouhodinovém taktu o víkendu jsou redukované. 
Všechny tyto spoje zastavují také v Přešticích na zastávce.                             Text Libor Lorenc

Dokončení ze str. 1 

V loňském roce to bylo také 
600 Kč. Z dat analýzy společ-
nosti Kodino vyplývá, že prů-

měrná sazba poplatku je v ČR 
621 Kč. Přeštice tak vybírá 
mírně nižší poplatek za odpad, 
než je průměr v České repub-
lice.

Vývoj cen vody a poplatků 
za odpad v obci od roku 2016 
občané najdou na stránce 
https://www.skrblik.cz/radce/ 
/mesto/prestice/

Cena vody v Přešticích v roce 2022...
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Poznej svoje město 2022 ve fotografiích

Bezmála osmdesát otužilců se sešlo dne 30. ledna 2022 na 
40letém výročí v Příchovicích. Podpořit je přišel herec Pavel 
Nový.                                                              Foto Milan Janoch

Čtyřicet let otužilců v Příchovicích
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Restaurování náhrobků 
na židovském hřbitově

K 1. prosinci 2020 byl židov-
ský hřbitov v Dolní Lukavici 
prohlášen kulturní památkou. 
Lukavický hřbitov je jedním 
z nejstarších na jižním Plzeň-
sku. Pochází z roku 1654, ale 
lze předpokládat, že je mno-
hem starší. Pohřbívalo se sem 
z celého širokého okolí. Nyní 
se zde nachází 239 náhrobků. 
Na území okresu Plzeň-jih se 
nachází osm židovských hřbi-
tovů a památkově chráněny 
jsou jen dva z nich (v Dolní 
Lukavici a ve Štěnovicích).

Na základě této skutečnosti 
došlo v říjnu-listopadu 2021 
k restaurování asi poloviny 
náhrobků. V roce 2022 budou 
práce dokončeny. Práce pro-
bíhají podle restaurátorského 
záměru zpracovaného restaurá-
torem, držitelem restaurátorské 
licence MK ČR. Tento záměr 

musel být ještě před zahájením 
prací schválen NPÚ v Plzni 
a k tomu muselo být vydáno 
závazné stanovisko výkonné-
ho orgánu státní památkové 
péče – ORP Přeštice. Opra-
vy se dočká i spadlá vstup-
ní brána. Mojmír Malý, člen 
představenstva Matana a. s., 
sdělil: „Zahájení předpoklá-
dáme v příštím roce. Zaháje-
ní projektu musí předcházet 
zpracování jednoduché pro-
jektové dokumentace, kterou 
opět musí schválit NPÚ v Plz-
ni a opět k tomu musí být vydá-
no závazné stanovisko výkon-
ného orgánu státní památkové 
péče.“ Na závěr je třeba říci, 
že náklady prací spolufinan-
coval Českoněmecký fond 
budoucnosti, který na ně při-
spěl částkou 350 tis. Kč.

Mgr. Eva Horová

V novém roce jsme znovu při-
vítali děti v kroužcích a (až na 
občasné karanténní výpadky) 
pracujeme v běžném provozu.

V průběhu ledna nás navštívi-
ly děti z MŠ Dukelská v Přeš-
ticích na vzdělávacím pro-
gramu „Jednoduché výrobky 
ze dřeva“ a přijely děti z MŠ 
Chlum na program „Jednodu-
ché pokusy v laboratoři“.

Na jarní prázdniny jsme 
připravili příměstský tábor 
„Masopustní ladění se Slu-
nečnicí“. Na tábor můžete děti 
přihlašovat naším on-line sys-
témem: https://svcprestice.
iddm.cz/prihlaseni

Informace o táborech nalez-
nete na webových stránkách: 
https://slunecniceprestice.cz/ 
v záložce „Tábory“.

Na letní prázdniny jsme při-
pravili bohatou nabídku pří-
městských táborů. Přihlašová-
ní na tábory již bylo spuštěno 
a můžete své děti přihlašo-
vat pomocí on-line systému: 
https://svcprestice.iddm.cz/
prihlaseni. Zálohu 400 Kč je 
nutné uhradit do 30. 4. 2022.

Přejeme všem pevné zdraví 
a veselou mysl.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Nedělní odpoledne patřilo koncem ledna v Domě historie 
Přešticka ruční tvorbě. Základy drátkování vyučovala Anič-
ka Zifčáková. „Začala jsem podle svého přítele. Nyní jsem 
tuto tvorbu spíše převzala, on se věnuje kovařině. Hodně 
dělám různé obrázky na plechový podklad, třeba hrad Kaš-
perk, andělíčky, ale i třeba šperky.“ Akce se konala v rámci 
výstavy „Vánoce u kováře Jarka Bati“.        Foto Petr Šatra  

www.kzprestice.cz

Příměstské letní tábory 2022

Tykejme si s angličtinou
11. 7. – 15. 7. 2022

cena: 900 Kč

Pohybem ke zdraví (sportovní)
25. 7. – 29. 7. 2022

cena: 1000 Kč

Cestujeme po filmovém světě
8. 8. – 12. 8. 2022

cena: 800 Kč

Informace a předběžné přihlášení na
miskova@prestice-mesto.cz
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Z lukavických Židů 
holocaust přežila 
jen Zdeňka Blochová

Termínem deportace ozna-
čujeme nucené vystěhování, 
vysídlení, přesídlení, odvle-
čení, zavlečení, násilný trans-
port jedné či více osob zpra-
vidla z nějakých politických, 
náboženských, etnických či 
jiných společenských příčin. 
V letošním roce uplyne 80 let 
od počátku deportací Židů. 
Z Dolní Lukavice byly v roce 
1942 do Klatov a poté do kon-
centračního tábora v Terezíně 
deportovány transportem Cd 
dvě rodiny: Blochovi: Hynek 
Bloch (*1876), Regina Blo-
chová (*1886), Schanzerovi: 
Heřman Schanzer (*1891), 
Elsa Schanzerová (*1901), 
Josef Schanzer (*1927). Dne 
20. ledna 1943 byli transpor-
tem Cq deportováni do Osvě-
timi, kde zemřeli v plynové 
komoře.

V evidenci obětí holocaus-
tu, vedené Židovským muze-
em v Praze najdeme jméno 
Jiří Schanzer (*1921), který 
v roce 1940 odešel z domo-
va a vstoupil do odboje. Při 
pokusu o přechod maďarských 
hranic padl do rukou gestapa. 
Byl odvlečen na Slovensko 
a Moravu, vězněn v Uherském 
Hradišti a v Brně. Zemřel 27. 
května 1944 v koncentračním 
táboře Buchenwald.

V evidenci však nenajde-
me i jméno Zdeňky Blocho-
vé (1908-2004). Vystudovala 
Obchodní akademii v Plzni. 
Krátce po maturitě v Měšťan-
ské besedě v Plzni se seznámila 
se svým budoucím manželem, 
o deset let starším Ing. Oska-
rem Josefem Smejdou (1899- 
-1974), který v té době praco-
val ve Škodových závodech. 
V roce 1928 se vzali a o sedm 
let později se jim narodila dcera 
Ivana (*1935, provdaná Owe). 
V Plzni žili do roku 1937, kdy 
byl Oskar povolán do Prahy. 
Problém byl manželský slib se 
Židovkou. Nacisté chtěli, aby 
se s ní rozvedl, tím by nemusel 
do pracovního tábora, on to ale 
neudělal, a tak musel odejít do 
německého pracovního tábo-
ra v Klettendorfu. Pracoval 
v lomu na kámen za hrozných 

podmínek. Ani Zdeňka nebyla 
ušetřena – za druhé světové 
války pracovala v továrně na 
německý válečný průmysl. 
Ráno vstávala ve 4.30 h a do 
továrny přes velkou část Prahy 
chodila pěšky. Židé nesmě-
li jezdit tramvají. Z továrny 
nacisté dělnice posílali do 
koncentráků. Dcera Zdeň-
ky Blochové sdělila: „Před 
odchodem je však čekala 
zdravotní prohlídka, aby do 
tábora nikdo nezanesl nějakou 
infekci. Jeden z lékařů byl 
Zdenčin dobrý známý. Když 
k němu šla vždy na prohlídku 
před plánovaným odchodem 
do Terezína, vždycky ji něčím 
nakazil, aby dostala horečku 
a neodešla. Takto se odchod 
několikrát odkládal, až byl 
konec války a Zdeňka díky 
těmto metodám přežila hroz-
né časy.“ V roce 1950 rodina 
z politických důvodů emigro-
vala do Norska. V Norsku se 
již před dobou usídlili Oska-
rovi rodiče, kteří v roce 1950 
však už nežili. V 50. letech 
ženy v Norsku nepracovaly, 
ale staraly se o děti a domác-
nost. Zdeňka byla šikovná, 
s maturitou měla mnoho zku-
šeností, a tak vypomáhala 
v rodinné firmě v Norsku, kde 
využila i velmi dobrou zna-
lost němčiny. Zdeňka zemřela 
v Oslu v roce 2004 ve věku 95 
let. Dodnes v Norsku žije její 
dcera Ivana, její děti a vnou-
čata. K Dolní Lukavici má 
rodina vřelý vztah. 

Mgr. Eva Horová

Rodina Blochova: Zdeňka vpravo stojící, bratr Josef vlevo, 
dole Hynek a Regina – rodiče.

I dospělí si hrajou
„Přemýšlely jsme, jakou 

výstavu u nás v Domě historie 
Přešticka připravit v nynější 
době stále sílícího covidu,“ 
přibližuje její vznik Drahomí-
ra Valentová. „Hledaly jsme 
a šly cestou místních zdrojů. 
Jsme rády, že všichni tři mode-
láři na naši nabídku kývli a tak 
mohou návštěvníci vidět jejich 
zálibu zhmotnělou do vystave-
ných modelů.“

Při prohlídce připravované 
výstavy mě napadl jeden hodně 
starý vtip nebo ´hláška´: „Jaký 
je rozdíl mezi malým chlapcem 
a dospělým mužem? Žádný, 
jen ve velikosti hraček.“ A tato 
slova výstava jasně potvrzuje, 
muži a velké hračky. Mode-
ly lodí a letadel, svoji vlast-
ní stavbu zde návštěvníkům 
představují tři muži, přeštický 
Richard Hájek, oplotský Milan 
Žikeš a z Chlumčan lodě při-
vezl Miloslav Janda.

Místní Richard Hájek svou 
modelařinu dělí několika smě-
ry. Staví RC modely, jak lodě, 
tak i letadla. Letadla jsou pře-
vážně soutěžní větroně třídy 
F3 RES, rovněž lodě jsou „er-

céčka“, k tomu v jedné vitríně 
představuje část sbírky želez-
ničních modelů. Miloslav Jan-
da je čistokrevný loďař. Přivezl 
jich více než dvě desítky. Tak 
mohou návštěvníci vidět třeba 
všechny tři lodě první Kolum-
bovy objevitelské výpravy 
– Pinta, Santa Maria a Nina.

Uprostřed výstavního sálu 
jsou modely válečných lodí 
druhé války – třeba italská 
bitevní loď Vittorio Vene-
to nebo americká bitevní loď 
California, ale i ponorky boju-
jících států, japonská, němec-
ký U-Boot a francouzská. 
Rovněž loděmi ze své tvorby 
se na výstavě chlubí oplotský 
Milan Žikeš.

„Tohle nyní je taková pán-
ská výstava,“ směje se paní 
Valentová. „Aby ženy a dívky 
nepřišly zkrátka, připravuje-
me zase naopak výstavu pro 
ně, dámskou. Z dílny Šikulka 
v Merklíně představí ukázky 
různých ručních prací, tře-
ba korálkování, paličkování, 
háčkování Helena Votíková,“ 
doplňuje.

(šat)

Maketa záchranného člunu „Pilot“, zhotovená přeštickým 
modelářem Richardem Hájkem.                          Foto Petr Šatra

Několik modelů válečných lodí, v pozadí italská Vittorio Veneto, 
vpředu ponorky bojujících států, vše z dílny Miloslava Jandy.

 Foto Petr Šatra 

Služby pro osoby 
se sluchovým hendikepem 
na Přešticku

V letech 2020 až 2022 rea-
lizuje Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy v partner-
ství s městem Přeštice pláno-
vání sociálních služeb. Cílem 
je pomoci rozvoji potřebných 
sociálních služeb pro občany, 
kteří zde žijí. Do projektu jsou 
zapojeni zástupci obcí a sociál-
ní pracovníci Městského úřadu 
Přeštice, poskytovatelé soci-
álních, zdravotních a jiných 
služeb, spolky, pečující osoby, 
senioři, osoby se zdravotním 
postižením, rodiče s dětmi 
i další širší veřejnost.

V rámci projektu se také 
představují jednotliví posky-
tovatelé se svou nabídkou, 
kterou může v případě potře-
by kdokoliv využít. Informace 
o projektu a možnostech jak se 
také do plánování služeb zapo-
jit můžete nalézt na webu Soci-
ální služby Přešticka – www.
kaposos.wordpress.com nebo 
lze kontaktovat Marii Hrečí-
novou Prodanovou z Centra 
pro komunitní práci západní 
Čechy (telefon: 733 210 315, 
e-mail: marie.hp@cpkp.cz).

Jedním z poskytovatelů, který 
nabízí své služby na Přešticku, 
je organizace Tichý svět.

Organizace poskytuje sociální 
služby osobám se sluchovým 
postižením. Služby jsou ZDAR-
MA a jsou určené pro kohoko-
liv s jakýmkoliv sluchovým 
hendikepem. Nabídka služeb 

se tak týká jak osob neslyší-
cích či nedoslýchavých, které 
využívají ke komunikaci český 
znakový jazyk, tak i osob, které 
o sluch třeba postupně přichá-
zejí, tedy např. seniorů.

Rozsah nabízených služeb 
je široký. Zájemci si mohou 
objednat fyzického tlumoční-
ka, který za nimi dle domlu-
vy kamkoliv dorazí, nebo se 
mohou s pracovníky Tichého 
světa poradit ohledně mož-
ností zajištění kompenzačních 
pomůcek (např. sluchadla pro 
seniory) či různých příspěvků. 
Zároveň mohou získat podporu 
třeba při vyřizování záležitostí 
na úřadech, při procesu vyhle-
dávání práce apod.

Všechny služby jsou posky-
továny pracovníky, kteří ovlá-
dají český jazyk i český zna-
kový jazyk a jsou tak schopni 
adaptovat se na komunikační 
potřeby klienta a komunikovat 
s ním bez bariér.

Kdokoliv bude mít zájem 
o využití služeb, může kon-
taktovat vedoucího plzeňské 
pobočky Tichého světa Domi-
nika Dolejše na tel. čísle  
607 086 461 nebo na e-mailo-
vé adrese dominik.dolejs@
tichysvet.cz

Více informací naleznete na 
webových stránkách www.ti- 
chysvet.cz nebo na facebooko-
vé stránce @tichysvet.plzen-
sky.kraj



Vážení čtenáři 
a nadšení sportovci,

rád bych Vám 
nyní předal pro-
střednictvím mé-
ho článku vhled 

do našeho florbalového entu-
ziazmu a ve zkratce Vás sezná-
mil s vítězstvími, s nimiž jsme 
měli tu čest se setkat.

Vítězství se může brát z růz-
ných úhlů pohledu; někdo ho 
bere jakožto výhru v zápase, 
jiný jako dosažení nějaké-
ho svého osobního cíle a pro 
jiného to může být například 
docílení dobrých mezilidských 
vztahů, jež jsou v dnešní nároč-
né době velmi důležité.

Nás čekalo po období plném 
chorob a domácích izolací 
také první vítězství, pro náš 
florbalový oddíl velmi klíčo-
vé, nazval bych ho „Vítězství 
nad pandemií“, aneb možnost 
začít opět trénovat. Pandemie 
nás sužovala a ovlivňovala 
náš pohybový rozvoj, mno-
zí z nás museli zůstávat ve 
svých domovech trvaleji, jiní, 
pokud se dostali ke sportu, 
mohli sportovat jen indivi-
duálně a pokud možno v co 
nejmenších počtech. Byla to 
těžká doba, obzvláště pro nás, 
vášnivé kolektivní sportovce. 
Nemohli jsme trávit čas na tré-
nincích s našimi drahými spo-
luhráči, ani se utkat se soupeři. 
S vervou jsme se pustili do tré-

nování a pokračovali tak v již 
zajetých kolejích při činnosti, 
která nás tak naplňuje.

Po nějaké době tréninků 
a zlepšování našich dovednos-
tí přišlo znenadání vítězství 
druhé – možnost hrát soutěže. 
Upadli jsme do euforie, koneč-
ně jsme se mohli předvést před 
ostatními týmy v hale a apliko-
vat své zkušenosti.

Druhou výhrou to ale nekon-
čí, přišla totiž ještě třetí, ten-
tokrát ale dvojvýhra, jež byla 
ovlivněna jak našimi skvělými 
staršími žáky, tak i energic-
kou a pozitivní náladou. Náš 
oddíl starších žáků florbalo-
vého týmu přeštického Sokola 
nebyl výjimkou a zúčastnil se 
druhého kola ligy starších žáků 
v regionální soutěži BLMF 
(Bohemia liga malého florba-
lu), které se odehrávalo dne 
12. prosince 2021. Naši starší 
žáci utržili ve dvou poctivě 
vybojovaných zápasech cel-
kem 6 bodů. S týmem TJ Osek 
zvítězili 4:2 a s týmem FBC 
Chlumčany je výhra taktéž 
neminula – tentokrát 4:3 – 
a umístili se tak na pátém mís-
tě v tabulce. Nyní se důkladně 
připravujeme na první turnaj 
v novém roce a moc se těšíme, 
až si zase zahrajeme!

Jakub Cízler
hráč florbalového týmu 

Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice
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V prvoligovém celku své místo v útoku má úspěšná střelkyně 
Míša Trávová (v zeleném).

Trestnému hodu Nýřan v jednom z mnoha derby čelí domácí 
brankář Gába Kováč a Tomáš Hajšman.     Foto archiv Petr Šatra

...a je před námi jarní část
Národní házená má za sebou 

úspěšný podzim, tedy tím, že 
přes všechny hrozby covidu 
se dohrál. Do jarních bojů se 
chystají i přeštičtí házenkáři. 
Muži před dvěma lety skončili 
titulem a jak si vedou nyní?

„Skončil jen jeden hráč, 
jednalo se o velmi platného 
hráče. Věřili jsme, že si s tím 
dokážeme poradit. Jak ty dva 
roky ovlivnily ostatní – nejlépe 
to vědí oni sami, u některých 
bylo někdy zřejmé, že částečně 
ztratili chuť a motivaci, našli 
si jiné aktivity a čím déle to 
trvalo, tím je samozřejmě těžší 
donutit se k ´návratu´,“ přesně 
se snaží hodnotit trenér Ruda 
Lang.

Podzim Přeštice dohrály bez 
problémů, už byly zahájeny 
odvety, zatím drží 7. místo se 
ztrátou 4 bodů na třetí mís-
to. Jaký byl vlastně podzim? 
„Podle domluv před sezónou 
jsme sázeli na zkušený ´mis-
trovský´ kádr – samozřejmě 
s ambicemi nejvyššími, ten 
jsme příležitostně doplňova-
li mladými z dorostu a béčka. 
Začátek se povedl – porazili 
jsme Tymákov na jeho hřiš-
ti. Možná kdybychom tehdy 
´utrhli´ jenom bod za remí-
zu, mohla se sezóna vyvíjet 
jinak. Asi jsme měli v hlavách 
nějaký pocit ´neporazitelnos-
ti´, když jsme po dlouhé pře-
stávce s minimálním tréninkem 
dokázali porazit velmi silného 
soupeře. Následovala hodně 
špatná série pěti proher a tím 
velký nápor na psychiku všech, 
nedařilo se téměř nic. Šli jsme 
´ke dnu´. Naštěstí jsme v dal-
ších pěti utkáních dokázali 
zvítězit a trochu si začali věřit. 
Poslední zápas podzimu, pře-
dehrávku s Tymákovem, jsme 
vůbec nezvládli a po velkém 
trápení v útočné fázi jsme pro-
hráli. Pozitivní je, že Tymákov 
můžeme na jaře potkat až ve 
vyřazovacích bojích. A v play- 
-off už jsme je v minulých roč-
nících dokázali porazit.“

Je před námi jaro… „Cílem 
je určitě boj o co nejlepší 
umístění. Věřím, že do play- 
-off se dostaneme, ale je třeba 
stále vyhrávat, aby si družstvo 
věřilo. V play-off mohou roz-
hodovat i drobné ´šrámy´ 
z předchozích zápasů i aktuál-
ní psychická pohoda. Tam už 
se nic neodpouští.“ 

A přidává krátké hodnocení 
béčka-mužů: „To mělo podzim 
jako na houpačce. Družstvo 
dokázalo odehrát velmi dobré 
zápasy se silnými soupeři z če-
la tabulky (remíza s Újezdem, 
výhra se Zálužím a Rožmi-
tálem) a pak rovněž prohrát 
s družstvy z opačného konce. 
Určitě se ale ukazuje, že mladí 
hráči, ať už právoplatní ´muži´ 
nebo dorostenci, mají do 
budoucna na hřišti co ukázat. 
Je třeba, aby sbírali zkušenos-
ti a v ideálním případě k tomu 
i body.“

Ženy končily rok 2019 
s bronzovou medailí, hrály 
dokonce dva celky v I. lize, 
nyní je opět jeden. Co se sta-
lo za dva roky? „Vlastně nic 
moc. Jen některé hráčky ukon-
čily činnost, jedna mateřská, 
a nakonec zbyl počet pouze na 
jedno družstvo,“ to je stručný 
výčet trenérky m. n. h. Roma-
ny Jabbourové.

Systém I. ligy žen se opět 
částečně změnil, hrají se čty-
ři základní skupiny s násled-
ným rozdělením do finálové 
a sestupové. Tu svoji přeštic-
ké ženy bez problémů vyhrály. 
„Úplně bez problémů to neby-
lo,“ oponuje trenérka. „Někdy 
jsme měly problém se tzv. pro-
brat a začít hrát. Bez potíží už 
většinou byly druhé poločasy, 
to jsme jednoznačně soupeřky 
přehrávaly. Ale nebylo špatné 
se trochu dostat pod psychic-
ký tlak. Nyní v těžších utká-
ních finálové skupiny to bude 
mnohem horší, v týmu je mno-
ho mladých a relativně ještě 
nezkušených hráček, které se 
musí naučit v těchto vypjatých 
situacích hrát.“

Ženy už rozehrály svoji 
finálovou skupinu. „Zápasy 
začaly, ale zatím s těmi slab-
šími soupeři. Důležitá a těžká 
utkání teprve přijdou, ale 
doufám, že dosáhneme toho 
nejlepšího výsledku. Samo-
zřejmě přání každého trenéra 
je získat zlaté medaile. Kvůli 
současnému systému hraní 
a v podstatě dvouleté pauze, 
jsme naše soupeřky viděly 
jen velmi málo, na turnaji, na 
Českém poháru. Samozřejmě 
největší soupeř je Tymákov, 
Dobruška, ale mohou nás pře-
kvapit i další, třeba Hlinsko 
nebo moravské týmy. Tím, že 
je skutečně nemáme možnost 
vidět, nedokážu říct, kdo bude 
nejtěžší,“ střídmě předpovídá 
budoucnost trenérka.

V oblastním přeboru žen 
zastupuje přeštický oddíl 
družstvo dorostenek. „Byl 
to hodně odvážný krok, ale 
děvčatům jsme věřili, že jej 
zvládnou,“ hodnotí soutěž tre-
nér Karel Tušek. „Soupeřek 
mnohdy starších o deset i více 
let se nijak nezalekla, stala se 
takovým černým koněm celé 
soutěže. Všem zúčastněným 
celkům herně, zejména rych-
lostně, značně zatápěla. Jedi-
ným, řekněme ´minusovým´ 
utkáním byla pětibranková 
porážka v Příchovicích. Zde se 
projevil přílišný respekt k sou-
peřkám a prvoligovým zkuše-
nostem většiny z nich. Umís-
tění družstva v tomto případě 
není rozhodující, po podzimu 
jsou páté a soupeřkám čelily 
naprosto se ctí. Hlavně jim 
to pomáhá v dorosteneckých 
zápasech, jejich hlavních,“ 
je velice s výkonem družstva 
spokojen trenér.

 (šat)

Postoupily do finále
Oblastní finále Zimního halo-

vého poháru národní házené 
ovládly přeštické dorostenky. 
Bez porážky zvítězily mezi  
třemi soupeřkami (Kyšice 17:6, 
Tymákov 22:8, Nezvěstice 
24:16) a postoupily tak do celo-
státního březnového finále.

Hodnocení trenéra Petra Živ-
ného bylo jednoduché: „Do 

akce zasáhl fenomén součas-
nosti, covid. Dvě družstva 
nepřijela, i další byla osla-
bena. Třeba i Tymákov přijel 
v hodně improvizované sesta-
vě. Nám se naštěstí vyhnul. 
Děvčatům se herně dařilo, 
vyhrály výrazně všechny tři 
zápasy, herně dostávala pří-
ležitost celá lavička.“       (šat)

Velká malá vítězství

Váš profesionální partnerVáš profesionální partner

Připravujeme pro Vás
únor-březen 2022
Semináře
 Děti a internet 
(Co se děje v prostředí sociálních sítí a on-line her? Kdy hrozí 
riziko závislosti na virtuálním světě? Slova a pojmy – kybergroo-
ming, sexting, kyberšikana, netolismus).
 Pomoc s řešením poruch učení a chování dětí
 Jak trauma v dětství ovlivňuje utváření vztahů a zdraví 
v dospělosti
 Lež a co se za ní skrývá v dětství

Workshopy 
 Komunikační karty v praxi
(Vyrobíte si pro své použití vlastní komunikační karty. Karty 
jsou nenahraditelným pomocníkem pro překonání komunikač-
ních obtíží). 


