
Co zname-
ná název 
R a m b a n -
bám?

V kapele  jsme 
všichni fanoušci Járy Cimrmana, 
a když jsme hledali název, chtěli 

jsme vytvořit vlastní variantu na 
způsob Cimrmana. A tak vzni-
kl Albert Rambanbám, narodil 
se ve Střelských Hošticích, byl 

to vskutku zapálený muzikant, 
který ale neuměl na nic hrát. Na 
jeho popud vznikla kapela Ram-
banbám, tedy celým názvem 
Hudební společnost Alberta 
Rambanbáma a snad prvních 
sedm, osm let jsme komuniko-
vali s pořadateli výhradně jako 
Albert Rambanbám. Došlo to 
tak daleko, že na koncertech za 
námi chodili pořadatelé a říka-
li, že už mluvili s Albertem 
a všechno je domluvené. 

Takže tomu uvěřili? 
Ano. Myslím, že jsme to dělali 

docela věrohodně.  Časem nám 
došly síly, náš „drajv“ otupěl 
a už tolik to netlačíme.  Také už 
nehrajeme dvakrát týdně, ale 
spíš jednou za dva měsíce. Let-
ní sezona je vždy lepší, a ta klu-
bová nás poslední dobou trošku 
míjí. Jinak se ale potkáváme 
každý týden ve zkušebně v ato-
movém krytu v Chlumčanech.
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Plánované projekty

Obec Soběkury, k. ú. Soběkury,
nabízí k prodeji stavební pozemky 

o rozloze od 675 m2 do 1569 m2.

Více informací naleznete:
www.sobekury.cz

tel. 724 157 998 – starosta obce
e-mail: sobekury@obecni-urad.net

K dispozici budou sítě:
 komunikace

 kanalizace a vodovod 
(vodovodní šachta na pozemku)

 el. přípojky

PRODEJ
stavebních pozemků

Soběkury

SLOVO
STAROSTY

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

poprvé Vás 
pros t řednic -
tvím sloupku 
starosty zdra-
vím v novém 
roce. Věřím, 

že v nás všech ještě doznívá 
příjemná atmosféra vánočních 
svátků, kdy jsme mohli alespoň 
na chvilku vystoupit z kolo-
toče všedních pracovních dnů 
a užít si sváteční čas společně 
se svými blízkými. Do nového 
roku pak přeji především pevné 
zdraví, štěstí, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů a plno 
životního optimismu.

Hned na úvod děkuji Vám 
všem, kteří jste se v uplynulém 
roce jakýmkoliv způsobem 
podíleli na rozvoji a kulturním 
a společenském dění ve městě. 
Děkuji také všem ochotným 
a obětavým občanům, kteří 
jsou připraveni a ochotni při-
ložit ruku k dílu a pomoci tam, 
kde je třeba.

Samotný Nový rok letos při-
náší významné jubileum. Sla-
víme 30. výročí založení samo-
statné České republiky. Den, 
kdy se rozešly cesty Čechů 
a Slováků a Česká republika se 
zapsala na mapu světa v takové 
podobě, jakou ji dnes známe. 
Vzpomeňme u této příležitosti 
na všechny, kteří se v historii 
zasloužili o samostatný český 
stát, o svobodu, o demokracii, 
o bezpečí a o pevné ukotvení 
v evropském prostoru. A važ-
me si těchto hodnot. Události 
ve světě ukazují, že rozhodně 
nejsou samozřejmostí.

Začátek roku a oslavy výro-
čí budou navíc okořeněny již 
v pořadí třetí přímou prezident-
skou volbou. Nabídka kandi-
dátů je pestrá. Jisté je, že se po 
10 letech dočkáme nové hlavy 
státu. Přeji Vám šťastnou ruku 
při volbě a nám všem přeji, ať 
je nový nejvyšší představitel 
či představitelka naší země 
osobou, která bude společnost 
stmelovat, nikoliv rozdělovat.

A co nás čeká v roce 2023 
v našem městě? Na svém 
posledním jednání v prosinci 
2022 schválilo zastupitelstvo 
městský rozpočet. V samostat-
ném přehledu na řádcích těchto 
novin naleznete ty nejvýznam-
nější letošní akce. Věřím, že 
se v průběhu roku nevyskyt-
nou žádné zásadní komplika-
ce a podaří se nám realizovat 
maximum z naplánovaného.

Již v průběhu ledna se 
můžete těšit na novou podobu 
městských webových stránek. 
Věříme, že budou uživatelsky 
příjemnější a budeme dělat 
maximum pro to, aby byly 
aktuální a vždy jste rychle 
našli to, co zrovna hledáte. 

Přehled nejvýznamnějších plánovaných akcí dle schváleného 
rozpočtu města na rok 2023.

Kompletní rozpočet města bude 
k dispozici na Portálu občana

https://portal.prestice-mesto.cz/ 
/portal/rozpocet.html

Nádherné zimní počasí dorazilo i do Přeštic, sníh a mráz sice dlouho nevydržely, ale fotografie zůstává důkazem pro budoucí gene-
race, že tady v roce 2022 několik dnů před Vánocemi mrzlo až praštělo. Na počasí se spolehnout nedá, tak spoléhejme na sebe, na své 
blízké a na přátele, se kterými lze překonat kdejaké nesnáze. O takovém životě, jaký máme dnes, se našim předkům ani nesnilo, a tak 
ať se nám daří i nadále. Všechno nejlepší v novém roce 2023 přeje redakce Přeštických novin.            Text (red), foto Milan Janoch

Nově vydaná kniha 
pro děti i dospělé

O Brčálníkovi 
a další šumavské 

pohádky
Cena 350 Kč

Prodej v TIC Přeštice 
nebo na e-shopu 

www.tic-prestice.cz



Opětovné zjištění pa-
chatelky krádeže v ulici 
5. května

Dne 16. 11. 2022 byla na MP 
nahlášena krádež květináče 
s muškáty a svíčky na baterie 
od domu v ul. 5. května v Přeš-
ticích, ke které mělo dojít dne 
15. 11. od 19.00 hod., kdy 
poškozená věci vyndala před 
dům. Pomocí kamerového 
systému bylo zjištěno, že ke 
krádeži došlo cca 14 min. po 
umístění věcí u domu. Z krá-
deže byla strážníky zjištěna 
padesátiletá žena, žijící na 
ubytovně v Přešticích, která 
již byla městskou policií řeše-
na opakovaně za krádeže v té-
to ulici. Pachatelka na žádost 
strážníků odcizené věci dob-
rovolně vydala a byla řešena 
pokutou v příkazním řízení. 
Věci byly vráceny nepoškoze-
né zpět majitelce.

Jízda cizince motoro-
vým vozidlem zákazem 
vjezdu a pod vlivem 
návykových látek v ulici 
Hlávkova

Dne 21. 11. 2022 po půlnoci 
spatřili strážníci projíždět v ul. 
Hlávkova v Přešticích vozidlo 
mercedes zákazem vjezdu ve 
směru na Klatovy. Vozidlo 
bylo následně zastaveno a bylo 
zjištěno, že devětadvacetiletý 
cizinec je i pod vlivem alko-
holu, bylo mu naměřeno 1,74 
promile alkoholu v dechu. Na 
místo byli přivoláni policis-
té, neboť řidič byl podezřelý 
ze spáchání trestného činu: 
„Ohrožení pod vlivem návy-
kové látky“.

Střípky měsíce
listopadu 2022

 2. 11. po 15.00 h oznámena 
krádež plastového barelu na 
nádraží ČD. Pomocí kame-
rového systému zjištěn muž, 
který barel nalezl, naložil do 
vozidla a odjel. Dle místní 
znalosti strážníků byl v muži 
poznán místní senior. Tento 
byl kontaktován a řešen v pří-
kazním řízení, barel byl vrácen 
stavební firmě.
 4. 11. před 22.00 h výjezd na 
nádraží ČD, kde stál vlak, ve 
kterém byl agresivní podnapilý 
muž. Jednalo se o osmatřiceti-
letého cizince, který se po pří-
jezdu strážníků uklidnil. Muž 
byl předán policistům a pře-
vezen do Plzně na cizineckou 
policii z důvodu nesrovnalosti 
v dokladech.
 10. 11. po 15.00 h pomoc 
dvanáctiletému chlapci, který 
mluvil špatně česky a spadl 
mu klíč od bytu do výtahové 
šachty v ul. Mlýnská. Jelikož 
nebylo možné sehnat odpo-
vědnou osobu od výtahu, byl 
chlapec převezen ke své mat-
ce do zaměstnání, která mu 
dala klíče náhradní. Strážníci 
následně doprovodili chlapce 

domů. Před 23.00 h spoluprá-
ce s hasiči při požáru chaty 
v ul. K Cihelně.
 13. 11. před 2.00 h společný 
výjezd s policisty k bytovému 
domu v ul. Nepomucká, kde 
docházelo ke vzájemnému 
fyzickému napadání druha 
s družkou. Situace uklidně-
na a věc si na místě převzali 
policisté pro přestupek proti 
občanskému soužití.
 15. 11. po 20.00 h výjezd na 
dvě osoby požívající alkohol 
u večerky v ul. Husova, osoby 
ztotožněny, vyřešeny na místě 
v příkazním řízení pro poru-
šení obecně závazné vyhlášky 
a následně z místa vykázány.
 16. 11. po 7.00 h prověřeno 
oznámení týkající se údaj-
ného opakovaného příjezdu 
osobního vozidla škoda do 
ul. Rybova, ze kterého vystu-
pují žáci základní školy, kteří 
měli vozidlo i řídit. Provedena 
lustrace provozovatele vozidla 
a vytěžení kamerového systé-
mu – zjištěno, že s vozidlem 
přijíždí matka jednoho z žáků, 
která jde následně do zaměst-
nání, a chlapci ještě sedí ve 
vozidle, než jdou do školy.
 19. 11. po 1.00 a 2.00 hod. pro-
věřována oznámení v ul. Jung-
mannova u místního baru, kde 
mělo docházet k rušení nočního 
klidu hlasitou hudbou a křikem 
z ulice. Na místě zjištěny oso-
by, které se nahlas bavily a čás-
tečně byla slyšet hlasitá hudba 
z baru. Osoby i provozovatel 
řešeni v příkazním řízení pro 
přestupky proti občanskému 
soužití, osoby z místa vykázá-
ny, hudba ztišena.
 20. 11. před 2.00 h společný 
výjezd s policisty před hudeb-
ní klub v ul. Nepomucká, kde 
došlo ke vzájemnému napadání 
bývalých partnerů. Tito budou 
řešeni policisty pro porušení 
přestupku proti občanskému 
soužití.
 25. 11. před 20.00 h ozná-
men podnapilý muž, ležící 
na schodech restaurace na  
Tř. 1. máje. Muž byl strážníky 
zvednut a jelikož nebyl zra-
něn, komunikoval, byl předán 
rodině v místě bydliště, řešen 
pro přestupek proti veřejné-
mu pořádku. Po 22.00 h došlo 
k napadení muže na ubytovně 
v ul. Hlávkova, napadeného 
muže odvezli záchranáři do 
nemocnice v Plzni, věc šetří 
policisté pro podezření z pře-
stupku proti občanskému 
soužití.
 30. 11. před 21.00 h byl zjiš-
těn podezřelý pachatel trestné-
ho činu porušování domovní 
svobody, který v Přešticích na 
Masarykově nám. vstoupil do 
neuzamčeného domu a setrval 
zde. Jednalo se o pětatřicetile-
tého muže z Přeštic, který byl 
společně s kamerovými zázna-
my předán k dalšímu opatření 
na Policii ČR.

V listopadu provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu:
1) zajištění místa dopravní 
nehody na silnici mezi obcemi 
Přeštice a Skočice, kde došlo 
za tmy ke sražení neoznačené-
ho chodce osobním vozidlem, 
muž ošetřen záchrannou služ-
bou a věc předána policistům 
k vyřízení

2) ubytovna v ul. Dukelská 
výjezd na 2 muže, kteří před 
ubytovnou požívali alko-
hol a rušili noční klid, řešeni 
na místě v příkazním řízení 
a následně místo opustili
3) hlídka přivolána opět na 
ubytovnu v ul. Dukelská, kde 
ve dveřích oznamovatele stojí 
cizinka a nechce odejít. Po pří-
jezdu hlídky žena místo dob-
rovolně opustila
4) řešeno rušení nočního klidu 
u baru v ul. Krátká – osoby se 
nahlas bavily, místo následně 
opustily
5) zjištěna závada na komuni-
kaci v ul. Zahradní – nerovnost 
ve vozovce – předáno k vyří-
zení na MěÚ
6) rušení nočního klidu po 1.00 
hodině štěkotem psa uvázané-
ho před barem v ul. Jungman-
nova – zjištěn majitel, který jej 
následně odvázal a odvedl
7) výjezd na znečištěnou 
komunikaci mezi obcemi 
Přeštice–Žerovice, kterou 
znečistila místní zemědělská 
společnost – tato po ukončení 
činnosti silnici vyčistila

8) usměrňování dopravy na 
silnici mezi obcemi Přeštice 
Zastávka a Dnešice, kde bylo 
prováděno kácení nakloně-
ných stromů nad vozovkou
9) v Ostrovní ul. byly naleze-
ny 2 sáčky se zelenou sušinou 
– jelikož zde bylo podezření, 
že se jedná o psychotropní lát-
ku, byly sáčky předány poli-
cistům
10) zajištění akcí: lampionový 
průvod v Přešticích a ve Sko-
čicích, rozsvícení vánočního 
stromu na Masarykově nám., 
fotbalové utkání na hřišti 
v Přešticích: Plzeň-Barcelona, 
autogramiáda herce Erdogana 
Atalaye při Juniorfestu
11) 9x výjezd na narušení 
objektů budov města.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) poškození vozidla v ul. 
Nepomucká
2) krádež plastového barelu na 
nádraží ČD
3) 2x dopravní nehoda v ul. 
Sv. Čecha – uražené zpětné 
zrcátko při parkování vozidla 
a nárazník dalšího vozidla
4) dopravní nehoda na přecho-
du Masarykova nám. – sražení 
chodce dodávkou
5) při nerespektování doprav-
ní značky zákaz vjezdu řidi-
čem OA v ul. Hlávkova došlo 
k jejímu sražení a poškození 
včetně světelného zařízení
6) průjezd NA, jehož řidič 
způsobil v Přešticích dopravní 
nehodu a z místa ujel
7) řidič dodávky, který nacou-
val v ul. Na Jordáně do doprav-
ní značky a z místa ujel.

Proveden výjezd na 5 vol-
ně pobíhajících psů: Přešti-
ce – Slunečná, Nepomucká, 
Karlova, U Parku, V Háječku 
– majitelé řešeni pro poruše-
ní obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Proveden 
odchyt kohoutka, který běhal 
v komunikaci ul. Nerudova 
– vrácen majitelce. Proveden 
výjezd na kadáver kočky v ul. 
Kollárova – ekologicky zlikvi-
dován.

Na území města nalezeno: 
2x parkovací průkaz označu-
jící vozidlo přepravující oso-
bu těžce zdravotně postiženou 
– v ul. Rebcova a Rybova, 
svazek klíčů FAB na Masa-
rykově nám. v Přešticích 
– předáno na MěÚ – ztráty 
a nálezy, registrační značka 
v ul. Zámostí – předána na 
správní odbor MěÚ, peněžen-
ka s doklady a fin. hotovostí 
v ul. Poděbradova – vrácena 
majiteli.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 54 km/h, Huso-
va – 74 km/h, Skočice u ZŠ 
a MŠ – 70 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Dokončení ze str. 1
Třeba právě seznam aktuálně 

realizovaných nebo plánova-
ných projektů. Zároveň bude-
me rádi, pokud se zapojíte do 
městského plánování prostřed-
nictvím pocitové mapy. Více 
se opět dozvíte na řádcích 
těchto novin.

Milí spoluobčané, ještě jed-
nou Vám přeji do nového roku 
jen to dobré a pevně věřím, že 
pro milovníky zimních sportů 
zima ještě přijde s tou správ-
nou sněhovou nadílkou.

Mgr. Tomáš Chmelík
starosta města

SLOVO STAROSTY

Pocitová mapa Přeštice
Vážení občané,
vedení města Přeštice by 

Vás rádo touto cestou oslo-
vilo a více zapojilo do dění 
v našem městě prostřednic-
tvím Pocitové mapy. Pomocí 
tohoto nástroje může kaž-
dý z nás snadno přenést své 
pocity, myšlenky, nápady, 
ale i výhrady přímo na mapu 
města. Vznikne nám tak uce-
lený přehled o místech, kde 
například rádi trávíte svůj 
volný čas, nebo naopak ukáží 
na problematická místa, která 
potřebují naši pozornost. 

Věříme, že jsme aktivní 
město s aktivními spoluobča-
ny a budeme rádi, když i Vy 
využijete tuto možnost a od 
1. 1. 2023 svými poznatky 
přispějete k tvorbě Pocitové 
mapy města Přeštice na inter-
netovém odkazu: 

https://pocitovamapa.nszm.cz/ 
/prestice-2023/

Děkujeme!
Tato aktivita probíhá v rám-

ci projektu „PART-NET“, 
podpořeného grantem z fondů 
EHP 2014-2021

Společně pro zelenou, kon-
kurenceschopnou a inkluziv-
ní Evropu.

Jde to i bez ohňostroje
Od Domu historie Přešticka 

vyrazil na Nový rok odpoledne 
dlouhý lidský had. Cílem, po 
několikakilometrové vycház-
ce, byla loděnice na Úhlavě. 
Proč? Letos se nekonal novo-
roční ohňostroj.

„Ani jeden jsme nebyli 
nakloněni vybouchat do vzdu-
chu haldu peněz,“ shodli se 
jak starosta i místostarosta. 
„Hledali jsme alternativu, 
něco jiného.“ A koho napadl 
„výlet“? Tady bere na sebe 
zodpovědnost starosta Tomáš 
Chmelík: „Asi mě“.

A jak se vše podařilo? Pod-
le slov účastníků – výborně. 

Vlastní, asi čtyřkilometrovou 
procházku podél řeky do Pří-
chovic a zpět po lukách absol-
vovala asi stovka lidí. Ti se 
po příchodu postupně střídali 
u ohně, kde si opékali klobás-
ky a zahřívali se svařákem, 
čajem.

Vlastní program začal 
s pokračujícím stmíváním. 
Nejprve starosta všechny při-
vítal, popřál mnoho štěstí do 
nového roku. Následovala 
ohňová šou The Cube. Na její 
předvedení dorazilo dalších, 
minimálně sto padesát lidí.

(šat)
(neprošlo korekturou)

I po krátké vycházce vyhládlo, tak oheň byl stále obklopen 
zájemci o pečení.                                                 Foto Petr Šatra



Dokončení ze str. 1
To se dneska může hodit ne?
Je kvalitní? 
To bych úplně neřekl. Když 

ho stavěli, tak ho asi osekali, 
někdo si na tom zřejmě „na-
mamonil“. Ale osm lidí z naší 
kapely na zkoušení se tam ve-
jde a nám se líbí, že nikoho 
nerušíme. 
Možná proto málo hra-

jete, že jste velká a tím 
pádem drahá kapela?

To, že bychom počtem čle-
nů poskládali malý orchestr, 
nehraje žádnou roli. Je to spíš 
o aktivitě, časových možnos-
tech, a nejen o penězích, byť 
v zásadě je potřeba, aby byly, 
a kapela se mohla rozvíjet. 
Natočit CD stojí ranec. Natá-
čeli jsme v Klatovech i v Plz-
ni, druhé CD dokonce puto-
valo na mastering do zámoří, 
konkrétně do Nashvillu. I když 
jsme de facto amatérská kape-
la, tak CD o devíti písních 
s designem vyjde krásně přes 
sto tisíc korun. 
Vrátily se vám náklady? 
Většinou se nevrátí. Nám 

určitě ne. To je spíš památ-
ka, investice, a do jisté míry 
i prestiž. Vyjádřil bych to tak-
hle: kapela hraje tolik, že si 
může dovolit vydat CD a tudíž 
je velký předpoklad, že je zná-
má mezi lidmi. Jsme ale také 
na všech streamovacích plat-
formách jako je Spotify, Apple 
Music, YouTube. To je nutné, 
aby se o kapele vědělo a byla 
vidět. 
Kdy chystáte nejbližší 

koncert?
Pro nás je zimní sezóna vět-

šinou nárazová. Něco je v jed-
nání, ale na nejbližší měsíce 
nemáme v plánu nic. Nicméně 
stejně jako každý rok je mož-
né, že se potkáme v přeštické 
Stodole.

Pracujete jako archi-
tekt cloudových řešení. 
Co to je?

Cloudový architekt... jak 
bych to jen řekl...
Počkejte, vás se na to 

ještě nikdo neptal?
Ani moc ne. 
Zkuste to vysvětlit.
Jsou dva pohledy: kupříkla-

du vytvoříme obecný účet-
ní program. Ten se dosta-
ne k zákazníkovi, který má 
vlastní specifické požadavky. 
Tam chce přidat tlačítko, tady 
přidat novou početní funk-
ci nebo jazykovou variantu. 
A těch rozdílných zákazníků 
a požadavků může být třeba 
sto. A v tu chvíli potřebujete 
konzultanta, který tomu vše-
mu rozumí. Druhý úhel jsou 
rozdílné požadavky na infra-
strukturu, tedy kde a jak má 
program běžet. A tady přichá-
zím na řadu já, a vymýšlím 
infrastrukturu na míru. V pod-
statě to jak to „instaluju“ jako 
cloudové řešení.
Co je to cloud?
To je de facto skupina počí-

tačů, které si člověk pronajme, 
a které poskytují výpočetní 
výkon nutný k tomu, aby ten 
program běžel. 
Stejně nechápu, co dě-

láte.
Primárně software do kas 

v obchodech. V supermarketu 
vám namarkují zboží na kase, 
kterou dodává naše firma. Já 
vymýšlím částečně způsob, 

kterým má kasa na pozadí fun-
govat. 
Nemrzí vás, že to ne-

dokážete lidem mimo 
branži vysvětlit, co dělá-
te? Ví to třeba vaše part-
nerka? 

Tuší. Ona by řekla, že Stan-
da dělá kasy... (smích). Když 
budete mít obchod, můžu „udě-
lat“ kasu i vám. Vysvětlování 
zajímavé není, práce zajímavá 
je. Mezinárodní prostředí, cizí 
jazyky, technika, a pokud chce-
te, máte možnost cestovat. 

Jak často létáte? 
Tak, jak je potřeba, přeci 

jenom osobní kontakt je nena-

hraditelný. V covidové pan-
demii se prakticky cestovat 
přestalo, a i poté se většina 
schůzek organizuje virtuálně. 
Ale předtím se cestovalo vel-
mi často. 
To muselo být otravné. 
Ani ne. Je to jako vlakem 

do práce. Najíte se, přečtete si 
knížku. To je výhoda častého 
cestování, máte čas, potkáte 
nové lidi, poznáte nová mís-
ta a to je super. Během dvou 
let na cestách jsem přečetl asi 
dvacet knih. 
To už musíte mít Zlatou 

letenku? 
Když člověk létá častěji, tak 

ji dostane. Není to žádný letec-
ký bianco šek, ale má svoje 
výhody. Rychlejší odbavení 
u bezpečnostních kontrol, pri-
oritní nástup do letadla. 
To je jediná výhoda? 
Určitě stojí za zmínku vstup 

do letištních salonků. Tam je 
povětšinou klid, pracovní stůl, 
občerstvení, toalety, sprchy, 
dokonce i postel, polštář, deka. 
Vyspím se jako doma. 
Co to udělá s hlavou 

člověka, který je přes 
týden v evropské met-
ropoli a pak se vrátí 
zpátky domů do malo-
města?

Jsou to obrovské zkušenosti 
a svým způsobem i nadhled.  
To, co se mi v cizině líbí, se 
snažím přenést do svého oko-
lí, a na to, co je lepší doma, 
už nesahám. A třebas na věci, 
o kterých jste si myslel, že jsou 

nadmíru důležité, začnete pak 
nahlížet spíš s úsměvem. Co 
ale dokáže zamotat hlavu, je 
řízení vlevo a za hodinu a půl 
po výstupu z letadla zase říze-
ní vpravo.
Takže vám létání chybí 

nebo nechybí?
To se těžko vyjadřuje. Je to 

paradox, cestovat je skvělé, ale 
létání se bojím. Jenže jedno 
bez druhého nejde, nebo dost 
obtížně.     

Uveďte nějaký příklad 
toho, co jste si přivezl 
jako zlepšovák z cest. 

To jsem si naběhl, zrovna mě 
nic nenapadá. Co se ale muzi-

ky týká, tak jsou to různé tře-
ba i méně známé styly, nebo 
jak lokální kapely vystupují, 
aranžmá, zvukové zkoušky, 
přípravy. Během studií na 
vysoké škole jsem čtyři roky 
dělal „bedňáka“ třeba na festi-
valu Rock for People v Hradci 
Králové. To bylo pro mě jako 
muzikanta strašně zajímavé. 
Příprava festivalu, organizace, 
vidět známé kapely ze záku-
lisí, z míst, kam se normální 
smrtelník nedostane. 
Takže jste brigádničil 

na festivalu spíš kvů-
li kapelám, nebo kvůli 
penězům?

Spíš kvůli muzice, stejně jsem 
tam většinu peněz nechal. Mě 
vždy lákalo podívat se do záze-
mí festivalu. Navíc jsem měl 
vždycky nejlepší místo, odkud 
byly vidět světoznámé kapely. 
Před deseti lety jsme dělali dva 
ročníky dvoudenního festivalu 
v Chlumčanech, jmenovalo se 
to Panika v městečku. Hrálo, 
myslím, osm kapel a impuls 
k tomu to zkusit byl právě ten, 
že jsem měl možnost vidět 
organizaci velkých akcí. 
Pak jste s tím ale pře-

stali...
Protože jsme to museli doto-

vat. Pozitivní zpětná vazba je 
fajn, ale my jsme studovali 
a nemohli to platit ze svého. 
Ze Střední obchodní 

školy jste šel na Fakultu 
aplikovaných věd. To je 
docela neobvyklé, to je 
nebe a dudy. 

Souhlasím, ale měl jsem 
k tomu jeden dobrý důvod, 
a tím je můj starší brácha, taky 
ajťák. Dalším důvodem bylo 
moje ego. Říká se, že vystudo-
vat tuhle fakultu je těžké, a já 
si chtěl dokázat, že to zvlád-
nu. Posledním pragmatickým 
důvodem byla tehdy uváděná 
dvouprocentní nezaměstna-
nost absolventů. Navíc ajťá-
ci nevstávají v šest ráno jako 
do fabriky. Ajťáci vylézají 
z postele v devět. 
Uměl jste něco progra-

movat už na obchodní 
škole?

Vůbec. Jen různé reinsta-
lace počítačů, něco se sítěmi 
a podobně.  Na obchodce jsem 

měl v podstatě rock ’n’ rollo-
vej život. Matematiku jsme 
měli minimálně a fyziku jsme 
neměli prakticky vůbec, což 
je důvod, proč jsem na fakul-
tě vyletěl v prvním ročníku. 
Ale matematika se dohnat dá. 
Nakonec jsem dokončil baka-
láře. Už jsem měl práci na plný 
úvazek v Německu a bavilo 
mě víc pracovat a vydělávat 
peníze. 

Kancelář máte kde?
Doma v Příchovicích. Nemu-

sím nikam jezdit, když ne-
chci, ale co musím, je ode-
vzdat práci. Když potřebuju, 
sednu do auta a jedu za kolegy 
do Německa nebo tady u nás.
Takže máte doma pra-

covnu, kam nikdo ne-
smí? 

Ale jo, syn, pes, i žena. Ta 
tam ale nesmí uklízet. Já moc 
nepotřebuju, stačí stůl na 
malý notebook, dvě obrazov-
ky a externí klávesnici. Vedle 
stojí kytara, na skříni skatebo-
ard a pod nohama pes. Když 
přijde prcek, dám mu druhou 
klávesnici, která je odpojená, 
aby mohl ťukat se mnou. Když 
otevřu dveře, vidím na zahra-
du. To je můj ráj. Do Plzně 
teď ale jezdím častěji, vozím 
malého do školky.
Proč do Plzně?
Protože tady v okolí jsme 

žádnou školku nesehnali, 
sám jsem jich obtelefonoval 
a objel asi deset. Jmenuje se 

Malý svět a přijde mi naprosto 
úžasná. Jezdí často s dětmi na 
výlety, do knihoven, organi-
zují divadla, promítání, jezdí 
do školy v přírodě, dokonce 
i k moři. A jsou na ně neuvě-
řitelně milí.
Kolik stojí taková škol-

ka? 
Je to soukromá sféra, školné 

za měsíc tři tisíce. Ale jsou 
tam skvělé učitelky, motivu-
jí je, chovají se k nim krásně, 
a v tom je to skvělé.
Jak jste se ocitl v Pří-

chovicích?
Partnerka je z Dobřan, já 

z Chlumčan, a hledali jsme 
v okolí parcelu. Objeli jsme 

kdejaká městečka v okolí, ale 
příchovické parcely byly kom-
pletně zařízené, upřímně i nej-
hezčí, a je to kousek do Přeš-
tic. Navíc máme parcelu přímo 
u lesa a výborné sousedy. To 
je sen. 
Takže tam zůstanete? 
Plánoval jsem, že by se hodil 

byt ve městě a chalupa na 
Šumavě. Když ale postaví-
te dům v Příchovicích, tak je 
takový plán passé. Do Plzně to 
mám patnáct minut a na Šuma-
vě bydlím, akorát se to jmenu-
je Ticholovec. 
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Informační technologie jsem začal studovat proto...

Bedňák z Chlumčan

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Na letišti jako doma

Příchovická náplava 

Jsem kasař, dělám kasy 
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Akce na Přešticku na jednom místě naleznete na www.akce-presticko.cz

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava v DHP
26. 11. 2022 – 9. 1. 2023
Když k nám přišel Ježíšek – výstava, uspořádaná v obou 
výstavních sálech, ukáže pomocí dobových fotografií, hraček 
a dalších předmětů radost dětí i dospělých z vánočních svátků po 
roce 1900 do 80. let 20. století. 

Změna programu je vyhrazena.

KINO – LEDEN


  KOCOUR V BOTÁCH:

  POSLEDNÍ PŘÁNÍ
6. a 15. 1. 2023 od 17.00 hod.  
Animovaný / Akční / Dobrodružný /  
/ Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2022, 101 min.

Když máte k dispozici devět životů, tak 
vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, 
vůbec nezáleží, zvlášť když jste legendární 
hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dob-
rodružství. Kocour v botách právě zachránil obyvatele jednoho 
městečka před řáděním zuřivého obra, jenže přitom přišel o před-
poslední ze svých životů. Takové zjištění by zamávalo s mno-
hem odolnějším charakterem. Kocour se proto rozhodne pověsit 
boty na hřebík a žít dál v relativním bezpečí kočičího útulku jako 
obyčejný chlupatý mazlíček.


  OPERACE FORTUNE:

  RUSE DE GUERRE
6. 1. 2023 od 19.00 hod. 
Akční / Komedie / Thriller
USA / Čína, 2023, 114 min.

Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) 
a jeho tým špičkových agentů naverbují 
největší hollywoodskou filmovou hvěz-
du Dannyho Francesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při taj-
né misi, jejímž cílem je zabránit miliardáři a zprostředkovateli 
zbraní Gregu Simmondsovi (Hugh Grant) v prodeji nové smrtící 
zbrojní technologie, která hrozí narušit světový řád.


  AVATAR:

  THE WAY OF WATER
8. a 27. 1. 2023 od 17.00 hod. 
Akční / Dobrodružný / Sci-fi / Fantasy
USA, 2022, 192 min.

Film Avatar: The Way of Water nabízí fil-
mový zážitek na zcela nové úrovni. James 
Cameron vrátí diváky zpět do nádherného 
světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném 
akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více než deseti 
letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

7. 1. SO: okolo Březníku
Sraz na nádraží ČD v Přeš-
ticích, odchod odsud v 9.10 
hod., předpokládaný návrat do 
15.00 hod.
TRASA: Přeštice – Příchovice 
– kolem Březníku – Černým 
lesem – Radkovice – Kucíny –
Příchovice – Přeštice
(15 km vede Hanzlíčková)

14. 1. SO: Ovčí vrch –
Krasíkov
Vlakem z Přeštic v 7.51 do 
Plzně (8.19), z Plzně v 8.44 do 
Konstantinových Lázní (9.54). 
Zpět z Konstant. Lázní v 16.06 
do Plzně, z Plzně v 17.40 do 
Přeštic.
TRASA: Konstantinovy Lázně 
– Dolní Polžice – Horní Polži-
ce – Ovčí vrch – hrad Krasí-
kov – Čeliv – Konstantinovy 
Lázně
(14 km vede Borovcová)

21. 1. SO: Švihov – Vosí 
– Otín
Vlak z Přeštic v 9.06 do Švi-
hova (9.19). Zpět ze Švihova 

vlak 13.40, 14.37, 15.40, bus 
v 15.11 hod.
TRASA: Švihov – Vosí – 
Otín/zámek + gloriet – Těšnice 
– Kamýk/kovárna, skála – Švi-
hov/nádraží; delší varianta: + 
Švihov/hrad – Švihov/nádr.
(12 km/14 km vede Kasl)

28. 1. SO: Přeštice – Liši-
ce – Chlumčany
Vlak do Přeštic z Plzně v 8.20, 
z Klatov v 8.28. Odchod od 
nádraží ČD v 9.00 hod. Zpět 
z Chlumčan vlak v 16.00 
(16.40) do Přeštic, do Plzně 
v 15.59 (16.59) hod.
TRASA: Přeštice nádr. – cyk-
lostezka do D. Lukavice – Liši-
ce – Hradčany – Chlumčany/ 
/kaple Panny Marie – hasičská 
zbrojnice
(14 km vedou Špačková a Šmí-
dová)

Programovka se koná ve 
čtvrtek 26. 1. 2023 od 
17.00 hod. v zasedačce 
hotelu Sport.

Změna programu vyhrazena.

Letos to bylo „teplé“ 
koupání

Štědrý den, přeštická loděni-
ce a parta milovníků studené 
vody. Po roce se zde opět kona-
lo setkání otužilců. „Vzduch 
deset, voda plus pět,“ základní 
informace pro všechny. Počasí 
spíše předjarní než prosincové. 
A kvůli tání také zvednutá hla-
dina, minimálně o půl metru 
a také hodně „rychlá“ voda.

„Škoda, že nezůstalo, co bylo 
před týdnem: minus deset, všu-
de sníh – to by byla náladič-
ka,“ pronesl procítěně jeden 
z koupajících se před vstupem 
do vody. Vše začíná společnou 
fotkou a pak hurá do vody, 
většina normálně po schůd-
kách, někdo jako v létě – skáče 
doslova bez rozmyslu. A kou-
pání bylo hodně „rychlé“. 

Voda všechny hnala ke dru-
hým schodům. „Proti proudu 
to vůbec nejde, makám a jsem 
pořád na místě,“ znělo z vody. 
Nebýt silného proudu, tak by 
si koupající „lebedili“, jak je 
vše pohodové. Poznámky něk-
terých diváckých tváří ve vět-
rovkách a čepicích zněly jinak:  
„Já bych tam nevlezla ani za 
nic.“ „Jsou to blázni.“

Tak jen z vody ven, převlé-
ci se, pozdravit mnohé známé. 
Přihlížejících bylo určitě na tři 
stovky. A plavců? Na otužilec-
ké setkání přišli samozřejmě 
místní, přijeli Plzeňáci, dob-
řanská parta, z blízkých Pří-
chovic parta v čele s nestorem 
Vaškem Valešem, celkem na 
čtyři desítky.                     (šat)

„Ještě pozdravit známé na břehu a plaveme dál“ – otužilci 
v Přešticích na Úhlavě u loděnice.                       Foto Petr Šatra


  ÚŽASNÝ MAURIC

13. a 22. 1. 2023 od 17.00 hod.  
Animovaný / Dobrodružný /
/ Komedie / Rodinný
Velká Británie / Německo, 2022,
90 min.

Mauric je kocour ulice. Všemi mastmi 
mazaný, pořádně prohnaný a jako každá 
správná kočka myslí především na sebe. 
Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že 
začíná mít lidské myšlenky a dokonce že opravdicky mluví. 
A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly 
mluvit, být inteligentní a zajímat se o vzdělání. Prý sežraly něco 
ze skládky u magické univerzity...


  LHÁŘ NA PLNÝ

  ÚVAZEK
13. 1. 2023 od 19.00 hod. 
Komedie
Francie, 2022, 95 min.

Jérôme je nenapravitelný lhář. Jeho rodina 
a přátelé už nemohou snášet jeho každo-
denní výmysly a dělají vše pro to, aby jeho 
postoj změnili. Jérôme však neposlouchá, co mu vyčítají, a pro-
padá se do lží stále hlouběji, až ho jednoho dne zasáhne božská 
kletba: jeho lži se začnou stávat skutečností. A tehdy začíná sku-
tečná noční můra.


  M3GAN

15. 1. 2023 od 19.00 hod. 
Horor / Thriller / Sci-fi
USA, 2022, 101 min.

Panenka M3GAN je zázrak umělé inteli-
gence, dokonale naprogramovaný stroj, 
který může být pro dítě tím nejlepším 
kamarádem, a co je možná ještě důležitěj-
ší, dokonalým spojencem jeho rodičů. 
Jeho autorkou je Gemma (Allison Williams), brilantní technička, 
která panenku vyvíjí pro přední hračkářskou společnost. Když 
její sestra s manželem zahynou při autonehodě, vpadne do života 
Gemmy její osmiletá neteř Cady (Violet McGraw), která bourač-
ku přežila jen s pár škrábanci.


  ZOUBKOVÁ VÍLA

20. a 29. 1. 2023 od 17.00 hod.  
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
/ Rodinný / Fantasy
Lucembursko / Německo, 2022, 85 min.

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se 
učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc 
nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyča-
rovala hračky jako ostatní zoubkové víly, 
jediné, co umí jsou... fialky! Její maturitní 
zkouška se blíží a jen víly, které ji složí, dostanou drahokam, se 
kterým se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violet-
ta samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby si 
nenašla způsob, jak to vyřešit.


  PŘÁNÍ

  K NAROZENINÁM
20. a 29. 1. 2023 od 19.00 hod. 
Komedie
Česko, 2022, 93 min.

Líba má každý rok jediné narozeninové 
přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. 
Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok 
jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž 
poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má 
narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým 
dlouho skrývaným tajemstvím. 


  V ZAJETÍ MYSLI

22. 1. 2023 od 19.00 hod. 
Thriller
USA, 2022, 97 min.

Město terorizuje sériový vrah a policie 
je bezmocná. Úřady si neumí dát rady 
a požádají o pomoc uvězněného sériového 
vraha, kterého všichni znají pod přezdív-
kou “Umělec”. Brilantní mysl jim pomáhá 
přiblížit se k psychice vraha, který si vybírá další oběti. Dvojice 
detektivů, která se na případu podílí, se dostává stále více pod vliv 
“Umělce” a zdá se, že v této hře na kočku a myš události neřídí 
detektivové. 
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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 Marta BENEŠOVÁ
paní Jana AULÍKOVÁ

paní 
Růžena GABRIELOVÁ

pan Václav KAŠPAR

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ (listopad)

Pavel KUTKA
Marie ŠLAJSOVÁ
Silvie ŘEZNÍČKOVÁ
Marie KŮSTKOVÁ
Zdeňka TOMANOVÁ

(1935) – Žerovice
(1936)
(1966)
(1929) 
(1950) 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

DIAMANTOVÁ SVATBA

Diamantová svatba je výročí svatby, které slaví manželé po šede-
sáti letech společného soužití. Za šedesát let, které spolu manželé 
strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické chvíle bezstarost-
ného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, 
které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manželských pout lásky. 
Strávit šedesát let s jednou milovanou osobou, to je nádherný dar 
manželského života, který si žádá být po zásluze oslavován! Dvo-
jicím, které spolu „v dobrém i zlém“ prožily šedesát let, patří náš 
skutečný obdiv.

ZLATÉ SVATBY

Kolik se toho může změnit za půl století v životě každého z nás? 
A kolik se toho změní ve společném životě dvou lidí za padesát let 
společného života? Určitě tolik, aby se ve slavnostní den své zlaté 
svatby na chvíli zastavili, zamysleli, zavzpomínali a snad i trochu 
bilancovali.

ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ 
HAJŠMANOVÝCH a MOULISOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan František MAREK
pan Jiří BĚL 

Diamantová svatba manželů KASLOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní 
Marie REGNEROVÁ

paní 
Jaroslava KRIEGEROVÁ

2. polovina listopadu a 1. polovina prosince

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní 
Zděnka JANOUDOVÁ

Poděkování
Hudební skupina PročNe 

děkuje paní Cimické a panu 
Satkemu, kteří nám umožnili 
uskutečnit adventní koncert 
9. 12. v centru Kristián. Vel-
ké díky patří rovněž klientům 
denního stacionáře za báječ-
nou atmosféru a příjemné 
prostředí.

PročNe dále srdečně děku-
je městu Přeštice za zpřístup-
nění kostela sv. Ambrože 
na Vícově a KKC Přeštice 
za organizační zabezpečení 

a propagaci adventního kon-
certu 11. 12. v tomto skvost-
ném prostoru. Naše poděko-
vání patří i třeťáčkům ze ZŠ 
Dolní Lukavice, kteří svými 
hlásky ozdobili pásmo lido-
vých koled. Největší dík 
a obdiv vyjadřujeme všem 
divákům za aktivní vytvo-
ření kouzelné předvánoční 
atmosféry.

Skupina PročNe pře-
je všem šťastný nový rok 
a těší se na další shledání.

Už zase rovnou přes luka 
do Příchovic

Stará dosluhující a nevyhovu-
jící lávka přes Úhlavu v Přešti-
cích u loděnice byla odstraněna 
5. září a po třech měsících byla 
slavnostně zprovozněna nová. 
A když nebyla? Rázem všichni 
poznali jak jim chybí, přícho-
vickým dětem na cestě do ško-
ly, dospělým do práce, přeštic-
kým zahrádkářům i vodákům.

„Chyběla i mně při mých akti-
vitách, při cestách na skautské 
výpravy. Proto jsem rád, že 
stavební firma dodržela slovo 
a splnila termín předání. Je to 
takový dárek k Mikuláši pro 
naše občany,“ popřál občanům 
zároveň i k vánočním svátkům 
starosta Tomáš Chmelík u pří-
ležitosti slavnostního otevření 
lávky.

Za „zkrácení“ cesty z Přícho-
vic rovnou přes luka poděko-
vala i příchovická starostka 
Pavlína Nohavová: „Jsem 
ráda, že nám Příchovickým na 
pravém břehu Úhlavy už nic 
nebrání chodit nejkratší ces-
tou na levý břeh, přes luka do 
Přeštic.“

„Tahle lávka je nejen spojení 
dvou břehů řeky, ale měla by 
být také spojením mezi lidmi,“ 
mimo jiné při žehnání řekl 
místní farář Karel Plavec.

Nová lávka je tvořena jed-
nopolovou příhradovou kon-
strukcí při délce přemostění 
necelých dvacet metrů a vlast-
ní délce lávky 27,26 metru 
a šířce 3,44 metru. 

(šat)

Lávce při slavnostním otevření požehnal přeštický farář Karel 
Plavec a popřál všem, kteří přes ni budou chodit, hodně štěstí.

             Foto Petr Šatra

Součástí oficiálního otevření nové lávky přes Úhlavu u loděni-
ce byla i malá slavnost se stříháním pásky.         Foto Petr Šatra

Dne 24. listopadu tomu bylo 50 let, kdy vykročili na společnou 
cestu životem manželé

Josef a Božena Hajšmanovi.

Dne 1. prosince tomu bylo 50 let, kdy vykročili na společnou 
cestu životem manželé

Antonín a Věra Moulisovi.
Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašich sňatků 

Vám, vážení manželé Hajšmanovi a Moulisovi, přejeme do dal-
ších společných let především pevné zdraví, ať je Váš vztah stále 
naplněn přátelstvím a láskou, ať Vám život stále přináší jen to 
krásné, ať jsou Vaše další společně strávená léta naplněná spoko-
jeností, optimismem a celkovou pohodou.

Dne 24. listopadu uplynulo 60 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Václav a Marie Kaslovi.

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. Vážení manželé 
Kaslovi, patří Vám srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste 
společně dokázali, přejeme Vám především pevné zdraví, spous-
tu krásných chvil se svojí rodinou a hlavně ještě dlouhou životní 
pouť, prožitou jeden druhému po boku.

Komu se nelení, tomu
se zelení

„To bychom potřebovali, 
aby se to tu pořádně zazele-
nalo…,“ říkali si často mladí 
lidé, kteří navštěvují Centrum 
J. A. Komenského v Rebco-
vě ulici. Mysleli tím prostor 
zahrady, který potřeboval 
pořádný zásah. A nebylo divu. 
Po stavbě nové budovy sta-
cionáře Kristián a přilehlého 
multifunkčního sálu bylo na 
zahradě co upravovat. Stejně 
to vnímalo i vedení evangelic-
kého sboru, a tak vznikl dvou-
letý projekt, který byl tento 
rok završen.

Prostor zahrady u Centra  
J. A. Komenského je místem 
setkávání pro všechny gene-
race. Aby se sem vešlo pro 
každého něco, byl k plánování 
úprav zahrady přizván zahrad-
ní architekt. Vzniklo tak místo 
pro nejmenší – hřiště s pro-
lézačkou a skluzavkou, dvě 
posezení pro dospělé a seniory 
a pro mladé dostatečně velký 
prostor, který se dá využít jako 
terén pro hry, místo pro opé-
kání dobrot nebo jen tak pro 
odpočívání. A k tomu ještě 
řada zákoutí a míst pro pro-
gram v menších skupinách. 
V létě zahradu prověřily hned 
čtyři turnusy táborů – probíha-
ly v jejím prostoru i se všemi 
táborovými aktivitami, a ještě 
se sem vešlo tepee a několik 
dalších stanů. Zahrada vše 
zvládla s přehledem.

Mladí lidé se podíleli nejen 
na plánování, ale zapojili se do 
úprav zahrady i výsadby zele-
ně. Podél strany svažující se 
k Máchově ulici vysadili menší 
stromy, které tvoří přirozenou 
bariéru a v letních měsících 

příjemný stín. Podél dětské-
ho hřiště pak vyrostl živý plot 
tvořený malými habry. Živý 
plot též doplňuje prostor zahra-
dy na dalších místech, kde je 
to potřeba. Hustý trávník je 
základem pro všechny aktivi-
ty, které zde probíhají, a tak se 
plocha zahrady doplnila hno-
jením o živiny a osela travou. 
Zalévání patřilo mezi oblíbené 
činnosti mladých, vždyť v létě 
se dal zalévat nejen trávník, 
ale i přihlížející osoby. Se 
zavlažováním nám v dalších 
týdnech pomáhali i naši ukra-
jinští přátelé.

Bylo potěšující, že většinu 
potřebné práce na sebe vza-
li mladí lidé. Pomohli nejen 
zvelebit část našeho města, ale 
získali také nové dovednosti 
a mohli se dozvědět i mnoho 
užitečných informací o pěs-
tování rostlin, keřů a stromů, 
které pak využijí v životě nebo 
také ve škole. Bylo možné spo-
lečně mluvit i o širších ekolo-
gických souvislostech, jako 
je zadržování vody v krajině 
v souvislosti se snižováním 
hladiny spodních vod či vlivu 
rostlin na tvorbu atmosféry, 
bez níž by život na naší plane-
tě byl nepředstavitelný.

Zahrada je nyní skryta pod 
sněhem, ale až se na jaře zno-
vu probudí k životu, věříme, 
že se krásně zazelená a bude 
zvát k návštěvě lidi všech 
generací. Tak se někdy přijďte 
podívat…

Projekt byl financován 
z Grantového systému ČCE na 
podporu diakonických a roz-
vojových projektů.

Jan Satke

Foto probíhajících úprav.
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Střípky z Carminy
V tomto příspěvku bych 

chtěla z „drobných střípků“ 
sestavit pomyslnou mozaiku 
o podzimních a zimních akti-
vitách ženského pěveckého 
sboru Carmina.

V sobotu 15. října 2022 uspo-
řádala Carmina koncert pod 
názvem „Koukej, se mnou si 
píseň broukej“. Pro své poslu-
chače a fanoušky kytarových 
koncertů sbor nacvičil pro-
gram sestavený z populárních 
a muzikálových melodií. Pořa-
dem provázel přeštický rodák 
Jakub Moulis.

Od září do listopadu 2022 
jsme pracovali na pořízení pro-
pagačního videa sboru, města 
Přeštice a jeho mikroregionu. 
Za tímto účelem jsme požádali 
o finanční příspěvek z gran-
tového programu MAS Akti-
vios, z. s. Zvukovou nahrávku 
písně „Vstávej, aleluja“ nahrá-
la Carmina 1. září ve studiu 
Českého rozhlasu Plzeň za 
hudební a zvukové režie Jaro-
slava Kopejtka a Michala Žáka. 
Videozáznamy byly poříze-
ny v areálu kostela svatého 
Ambrože na Vícově u Přeštic, 
v zahradě zámku Josefa Hláv-
ky v Lužanech a v kostele 
svatého Prokopa v Nezdicích. 
Kamerové záznamy, střih 
a foto zpracoval Jan Vaněk. 
MAS Aktivios sbor finanč-
ně podpořil částkou 7000 Kč. 
Na tento klip se můžete podí-
vat na internetovém serveru 
YouTube, stačí zadat odkaz 
– Carmina – Vstávej, aleluja.

V sobotu 3. prosince jsme se 
vydali do Prahy na Mezinárod-
ní festival adventní a vánoční 
hudby s Cenou Petra Ebe-
na. Třicátého ročníku tohoto 
významného českého sboro-
vého festivalu se zúčastnily 
pěvecké sbory z Chorvatska, 
Litvy, Polska, Čech, Maďar-
ska, Estonska a Slovinska. 
Sobotní podvečer si všechny 
sbory užily při společném 

zpívání vánočních písní na 
Staroměstském náměstí pod 
vedením pana Johanna van der 
Sandt, člena poroty z Jihoafric-
ké republiky. Důvodem účasti 
sborů na soutěžích bývají dob-
ře míněné rady odborné poro-
ty. I my jsme dostali v hodno-
cení poroty drobná doporučení 
na zlepšení. Potěšila nás i slo-
va chvály, jako například: 
Sbor zpívá s chutí a radostí 
a s rytmickou přesností. Sbor 
byl velmi profesionální a také 
okouzlující a disciplinovaný 
na jevišti. Kladně byly hodno-
ceny i výkony doprovázejících 
instrumentalistů – klavíristky 
Nikoly Kalinové, kytaristy 
Zdeňka Sedláčka a flétnistek 
Heleny Moulisové a Františky 
Frömerové. Úspěch nepřichá-
zí, když se něčemu věnujeme 

jen příležitostně. Dostaví se, 
když věnujeme čas, radost 
a lásku tomu, co chceme.

Adventní čas je spojený 
s vánočními koncerty. V letoš-
ním roce Carmina vystupovala 
v Příchovicích, v Žinkovech 
a v Přešticích. Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby 
letos zazněla v našem podání 
v chotěšovském kostele Naro-
zení Panny Marie.

Na závěr bych chtěla všem 
fanouškům a posluchačům 
Carminy popřát do nového 
roku podporu rodiny a přá-
tel, ale hlavně hodně zdraví, 
štěstí a lásku. Krásný nový 
rok!

Za Ženský pěvecký sbor 
Carmina Přeštice

Pavla Hřebcová



Na začátku roku 2021 vstou-
pil v platnost nový zákon 
o odpadech. Jedním z jeho 
hlavních cílů je minimalizace 
vzniku odpadu ukládaného na 
skládky a vyšší míra třídění 
komunálních odpadů. Tyto 
cíle Česká republika přenesla 
do svého zákona ze závazné 
legislativy EU. 

Nový zákon o odpadech 
pro dosažení uvedených cílů 
zavádí několik nových nástro-
jů, a to především takzvanou 
„míru separace“, což je zjed-

nodušeně poměr vytříděného 
a skládkovaného odpadu. Pro 
obce je stanoven první milník 
míry separace 60 % v roce 
2025 a jeho nesplnění může 
znamenat sankce ve výši 200 
tisíc Kč za každý rok neplnění. 
Město Přeštice mělo za rok 
2021 míru separace 44,5 %, 
čímž zatím nesplňuje požadav-
ky zákona.

Dalším nástrojem zákona 
o odpadech pro motivaci obcí 
zlepšit třídění odpadu je každo-
roční navyšování poplatku za 

ukládání odpadů na skládku, 
jehož výše se progresivně odví-
jí od množství skládkovaného 
odpadu. Oproti době před plat-
ností nového zákona o odpadech 
se v současné době navýšily 
městu poplatky za skládkování 

o 150 000 Kč a v dalších letech 
se budou nadále zvyšovat. 
Zároveň vysoká inflace a ros-
toucí ceny energií a pohonných 
hmot vedou ke zdražování svo-
zu odpadů a následného naklá-
dání s nimi. 
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Oznámení 
– místní poplatky 2023
Městský úřad Přeštice ozna-

muje občanům, že místní 
poplatky, tj. poplatek za obec-
ní systém odpadového hospo-
dářství a poplatek ze psů pro 
rok 2023 se začínají vybírat od 
9. ledna 2023.

Poplatky je možné uhradit 
převodem na účet města Přeš-
tice 19-829361/0100, případně 
hotově nebo kartou v pokladně 
MěÚ Přeštice, Husova 465.

Poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství i po-
platek ze psů jsou splatné nej-
později do 30. dubna 2023.

Variabilní symbol pro platbu 
uvádějte stejný jako v minulém 
roce, pokud ho neznáte, obraťte 
se na MěÚ Přeštice, kde Vám 
ho rádi sdělíme telefonicky –  

379 304 508, 504 nebo e-mailem 
– maskova@prestice-mesto.cz, 
karaskova@prestice-mesto.cz

Žádáme občany, aby při 
výměně nádoby nemanipulo-
vali s RFID čipy. Kontaktujte 
MěÚ Přeštice na tel. číslech 
379 304 508, 504, čipy musí 
vyměnit kvalifikovaný pra-
covník.

Od 1. 1. 2023 dojde ke zvýše-
ní místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospo-
dářství z původních 600 Kč 
na 800 Kč. Navýšení se týká 
fyzických osob přihlášených 
v Přešticích, Skočicích, Žero-
vicích, na Zastávce a vlastníků 
nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, viz tabulka.

Odpadové hospodářství v Přešticích

V následující tabulce jsou shrnuty výdaje a příjmy města na 
odpadové hospodářství v roce 2021:

V roce 2021 byla v Přešti-
cích míra doplatku na odpa-
dové hospodářství 36 %, 
což je dle Svazu měst a obcí 
ČR nadprůměrná hodnota. 
Zároveň vzhledem k navyšo-

vání cen svozu a zpracování 
odpadů pro příští rok je pro 
udržitelnost systému město 
nuceno přistoupit k navýšení 
poplatku za odpady ze sou-
časných 600 Kč na 800 Kč. 

V následující tabulce je shrnuta sazba poplatků za svoz odpa-
dů pro rok 2023:

Město se již v roce 2019 
rozhodlo využívat moderních 
technologií pro identifikaci 
a vážení nádob na odpady. 
Datové výstupy z těchto tech-
nologií dnes slouží jako pod-
klad pro optimalizaci systé-
mu odpadového hospodářství 
města, jehož hlavním cílem je 
plnění zákonných povinností 
a tím minimalizace dopadů 
nového zákona o odpadech 
na rozpočet, a tudíž i na výši 
poplatku za svoz odpadu od 
občanů v následujících letech. 

Jedním z prvních cílů opti-
malizace je navýšení počtu 

hnědých sběrných nádob na 
bioodpad a s tím spojený 
odklon bioodpadu z nádob 
na směsný komunální odpad. 
Důvodem je zajištění patřičné 
míry separace a výrazně nižší 
cena kompostování bioodpa-
du ve srovnání se stále vyšší 
cenou skládkování směsného 
komunálního odpadu. V roce 
2023 tedy mohou občané, kte-
ří dnes ještě nevyužívají hně-
dé nádoby, očekávat přiřazení 
hnědé nádoby na bioodpad ke 
své nemovitosti.

Jana Karásková
a Martina Mašková
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

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

Vážení přátelé, rodiče,
milé děti!
V prosinci jsme k naší běž-

né zájmové činnosti přidali 
i výukové programy pro děti 
z mateřských a základních 
škol. Zatímco pro mateřinku 
jsme měli připravený program 
na míru „Těšíme se na Ježíš-
ka“, pro děti ze školy z Dolní 
Lukavice jsme připravili pro-
gram technický. Jedna jeho 
část proběhla v dílně a druhá 
v novém sálu s robůtky Bee-
Boty, Blue-Boty a mTiny alias 
Panda robůtky. Od ledna 2023 
připravujeme nové výukové 
programy pro školky i školy.

Stalo se již milou tradicí, že 
nás ve Slunečnici před vánoč-
ními svátky navštěvují babič-
ky z klubu seniorů v Přešticích 
na vyrábění s Hankou a Mar-
celou.

První lednovou sobotu 7. 1. 
2023 od 9.00 do 12.00 hod. se 
můžete těšit na akci „Veřejné 
krmení zvířátek“, které jsme 
tentokrát spojili s pečící akcí 
„Listové těsto 2x jinak“. Dopo-
ručujeme, abyste si s sebou vzali 
přezůvky a za každého pečícího 
účastníka vybíráme příspěvek 
20 Kč. Na akce se nemusíte 
předem přihlašovat.

Na konec ledna 2023 při-
pravujeme nabídku letních 
příměstských táborů. 

Sledujte naše webové stránky 
https://slunecniceprestice.cz/, 
FB profil: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o.

Přeji Vám všem šťastné 
vykročení do nového roku, 
pevné zdraví a mnoho skvě-
lých zážitků.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Klobása se neaportovala
Poslední den roku ožily 

prostory přeštického kynolo-
gického klubu čilým ruchem. 
Členové se sešli, aby společně 
oslavili konec roku.

„Jsme rádi, že jsme se po 
covidu zase mohli normál-
ně sejít. Ale nechtěli jsme jen 
sedět, tak jsme si připravili 
několik  ´sranda´ soutěží.“ 
Psovodi přenášeli své svěřen-
ce, psi museli projít pro ně 
neznámým prostředí, přeska-
kovali překážku proti zrcadlu. 

A určitě nejzajímavější byl 
aport rohlíku, když některý 
skončil v psí tlamě předčasně.

„Chtěli jsem aport klobásy, 
ale to by se moc prodražilo,“ 
směje se Martina. „K tomu 
ještě psovodi stříleli ze vzdu-
chovky. Zasoutěžit si nás přišlo 
pětatřicet, samozřejmě vše se 
bodovalo, ale o body nakonec 
nešlo, hlavní bylo se sejít, roz-
loučit se starým rokem a tro-
chu naplánovat ten další.“ 

(šat)

Zvednout několik desítek kilogramů vážícího psa a ujít s ním 
v náručí požadované metry, to už přestávala být sranda – disci-
plína v kynologickém silvestrovském závodu.      Foto Petr Šatra



Dne 5. prosince nás přišel 
navštívit Mikuláš. Každý náš 
klient dostal, díky štědrosti 
paní Jarmily Žáčkové, balí-
ček se sladkostí a ovocem. 
Touto cestou chceme Jarmilce 
moc poděkovat za letitou pří-
zeň, kterou ke stacionáři cho-
vá, a za obrovskou podporu. 
Panu faráři Janu Satkemu moc 
děkujeme za každoroční pře-
strojení se a připomenutí toho, 
kdo Mikuláš opravdu byl a jak 
zásadní byla jeho dobrotivost.

8. prosince se v odpoled-
ních hodinách opět otevře-
ly dveře veřejnosti. Proběhl 
u nás trénink paměti na téma 
ADVENT. Tentokrát jsme 
se zaměřili na práci s textem, 
procvičili si výbavnost, úsu-
dek a hlavně se hodně zasmáli. 
Skvělá parta, která se začíná 
na veřejných trénincích pamě-
ti tvořit, mě vysloveně těší. Je 
skvělé, že nepodceňujeme péči 
o sebe a své zdraví a že nám 
záleží na našich mozcích. Příš-
tě se sejdeme 12. 1. 2023 od 
16:30 a téma zní VÝZNAM-
NÁ DATA. Nutná je rezerva-
ce na telefonu 739 396 339.

9. prosince u nás koncerto-
vala přeštická skupina Proč-
Ne a bylo to báječné. Pomalu 
jsme se začali vznášet na vlně 
vánoční atmosféry. Zpívali 
jsme společně koledy, hráli na 
rytmické nástroje a bylo nám 

báječně vánočně. Tahle parta 
lidí totiž umí se svými hlasy 
dělat hotové zázraky. Děkuje-
me a těšíme se za rok. Dne 14. 
prosince nás po dvou letech 
přijel navštívit náš milovaný 
Kajetánek, dětský pěvecký 
sbor při opeře divadla J. K. 
Tyla v Plzni. Tentokrát dorazi-
lo nejmladší přípravné odděle-
ní pod skvělým vedením hlav-
ní sbormistryně Anny-Marie 
Lahodové a klavíristky Silvie 
Kvěchové. To vám byla velká 

krása, děti jsou opravdu profe-
sionálové, ale také mají obrov-
ská srdíčka. Nejenže jsme 
si mohli poslechnout jejich 
vánoční repertoár, ale opět 
jsme společně zpívali koledy 
a jedno oko nezůstalo suché. 
Touto cestou děkuji Divadlu  
J. K. Tyla v Plzni a hlavně 
opeře, máme vás rádi.

15. prosince nás čekal úplně 
jiný formát akce. Tentokrát 
nikdo nepřišel k nám, ale na-
opak my jsme vyrazili na 
výlet. A víte kdo nás pozval? 
Městská knihovna Přeštice! 
Musím přiznat, že zpočátku 
jsem k této akci přistupovala 
s velkým respektem, ale to, jak 
se vyvedla, bylo opravdu skvě-
lé. Během našeho plánování 
s děvčaty z knihovny vzni-
kl vlastně koncept s názvem 
,,SNÍDANĚ V KNIHOVNĚ“ 
a kdo má to štěstí jít na snídani 

do knihovny? V knihovně jsme 
se sešli s dětmi z mateřské školy 
Dukelská a děti nám předved-
ly svoje vánoční pásmo. Bylo 
to moc milé, po jejich odcho-
du jsme opravdu společně se 
zaměstnanci knihovny posní-
dali a moc mile si popovídali, 
vlastně v knihovně proběhla 
reminiscenční terapie, která 
nebyla nijak avizovaná, ale 
naprosto spontánní. Vzpomí-
nali jsme na život ve ,,starých“ 
Přešticích a třeba také na naše 
cestování vlakem. Moc děku-
ji Evě Cvačkové, která byla 
duší celého projektu, a i všem 
ostatním dámám. A za dáreč-
ky, které jsme u vás dostali, 
děkujeme dvojnásob. Krásné 
knížky, kosmetika, dobroty, to 
vše nám vykouzlilo úsměv na 
rtech.Velmi oceňujeme bezba-
riérový přístup do knihovny; 
plošina, na které jsme se mohli 
svézt, je skvělá. Vrátím se ješ-
tě k mateřské školce Dukel-

ská. Nejen, že jsme si mohli 
užít krásné vystoupení dětí, 
ale mezitím nám paní ředitel-
ka Jitka Erbenová přivezla do 
stacionáře spoustu nádherných 
ručně vyráběných dárečků pro 
naše seniory. I vám patří velký 
dík za radost, kterou našim kli-
entům přinášíte.

A je to tady, vrchol našeho 
adventního času. 20. prosinec 
a Ježíškova vnoučata. Pro-
jekt Českého rozhlasu, díky 
kterému nezůstane žádný kli-
ent neobdarován a také žádné 
oko suché. Tento projekt by si 
zasloužil samostatný článek, 
přinesl už tolik dobra a radosti 
po celé České republice, určitě 
stojí za zmínku jeho zaklada-
telka Olga Štrejbarová, která 
se za ta léta stala velkou staci-

onářovou přítelkyní. Ježíškova 
vnoučata uvedl krásný koncert 
pěveckého souboru Skaláček 
pod vedením paní učitelky 
Nadi Květoňové a Přeštických 
flétniček s paní učitelkou Vlas-
tou Holou. Zpívalo se, tleskalo 
se, a zase jsme byli všichni 
dojatí. Moc vám děkujeme 
za krásný čas našeho posled-
ního dne v roce 2022, který 
trávíme společně, a za krásné 
dárečky. Byl to ten pravý úvod 
k našemu posezení u stro-
mečku. A pak už to vypuklo, 
každý náš klient měl nějaké 
přání, něco, co by si přál najít 
pod stromečkem… a opravdu 
Ježíškova vnoučata na niko-
ho nezapomněla. Děkujeme 
všem štědrým dárcům, díky 
kterým mohl dostat například 
pan Josef rádio, paní Helenka 
kabelku, paní Andulka kolek-
ci, cukroví a likér a mnoho 
a mnoho dalšího. Děkujeme 
do Českého rozhlasu, že jste.

Jsme v samém závěru naše-
ho povídání a já chci poděko-
vat všem mým Kristiánkám. 
Petře Mišterové, Hance Pál-
kové, Janičce Vlčkové, Janině 
Brabcové a Dorce Satkové. 
Milá děvčata, bez vás by nebyl 
Kristián takový, jaký je. Podě-
kování patří paní uklízečce Jáje 
Fialové, se kterou začíná sta-
cionář každé ráno žít, a našim 
řidičům Karlu Pikešovi a Milu-
šce Škopkové za tisíce bezpeč-
ných kilometrů. Děkuji vám 
za vaši práci, která je velkou 
službou veřejnosti. Díky patří 
celému sboru Českobratrské 
církve evangelické, který o nás 
tak krásně pečuje, zvlášť panu 
faráři Janu Satkemu a kurátoro-
vi sboru doc. Josefu Mišterovi. 
Poslední DĚKUJI patří městu 

Přeštice. Bývalému starostovi 
Mgr. Karlu Naxerovi děkuje-
me za důvěru, podporu a nasta-
vení spolupráce, která byla 
nadstandardní a plná lidskos-
ti. Panu starostovi Mgr. To- 

máši Chmelíkovi děkujeme za 
příslib v pokračování. Všem 
občanům přejeme požehna-
ný rok 2023.

Michaela Cimická
ředitelka

PŘEŠTICKÉ NOVINY | LEDEN  | 9

Kristián – advent jak má být
V prosinci bylo u nás ve stacionáři velmi rušno a veselo. Po dvou covidových letech jsme si totiž užili advent bez jakéhokoliv omeze-

ní. Celý prosinec nás právě téma ADVENT provázelo. V rámci reminiscenční terapie jsme vzpomínali na Vánoce našeho dětství a mlá-
dí, na nejlepší cukroví našich maminek, na dárečky, ale také třeba na dodržování tradic, na půlnoční v přeštickém kostele i v ostatních 
obcích. Nejkrásnější vzpomínky bývají na dětství a my se do něj právě v rámci reminiscence můžeme na chvilku vracet. Nejenže to má 
blahodárné účinky na naše klienty, ale tyto vzpomínky velmi obohacují i nás, personál. Je báječné slyšet konkrétní prožitky z váleč-
ných Vánoc a hlavně tyto vzpomínky pak můžeme uchovávat pro další generace. To je jedna z úžasností naší práce.



Pan Jánský uve-
dl: „Budova je 
ve špatném tech-
nickém stavu.“ 

A dále: „Mám informaci, že 
patro je v havarijním stavu a je 
uzavřené.“ Nevíme, kdo mu 
tyto informace o sokolovně 
poskytl, ale nezakládají se na 
pravdě. Mrzí nás, že se o budo-
vě sokolovny takto veřejně 
vyjádřil, aniž by si opatřil rele-
vantní informace.

Budova sokolovny je v dob-
rém technickém stavu, který 
odpovídá jejímu účelu, ke kte-
rému je primárně určena – tím 
je sportovní činnost. Dispo-
nujeme všemi revizemi, které 
jsou pro provoz budovy potřeb-
né. Zajišťujeme každotýdenní 
sportování pro široké spektrum 
cvičenců od předškoláků až po 
seniory. Každý týden od pon-
dělí do pátku probíhají pravi-
delné cvičební hodiny ve vel-
kém sále v přízemí i v malém 
sále v prvním patře. Za týden 
proběhne v součtu 25 šedesá-
timinutových hodin pod vede-
ním kvalifikovaných cvičitelů, 
kteří se zápalem pro sokolskou 
myšlenku pracují zdarma ve 
svém volném čase, stejně jako 
všichni činovníci Sokola.

První patro budovy není uza-
vřeno, ale pravidelně se v něm 
sportuje. Malý sál je využíván 
jako herna stolního tenisu. Při-
lehlý prostor, který veřejnost 
zná z dříve pořádaných akcí 
pod názvem bar, slouží jako 
klubovna oddílu stolního teni-
su. Jelikož jsme jediná sportov-
ní organizace ve městě, která 
takový oddíl má, je o sportová-
ní v něm zájem mezi dospělý-
mi i mezi mládeží. Proto jsme 
jako další prostor pro hraní 
stolního tenisu upravili jinak 
nevyužívaný balkon – je tam 
nová podlaha za 59 000 korun 
a další stůl na stolní tenis.

Tělocvičná jednota Sokol 
Přeštice je sportovní organi-
zace – pobočný spolek ČOS 
registrovaný ve sportovním 
rejstříku. Naše financování 
je vícezdrojové. I když jsme 
velmi vděčni za každoroční 
příspěvek města Přeštice na 
naši činnost, musíme získávat 
prostředky na provoz i jin-
de. Čerpáme dotace určené 
pro sportovní organizace od 
Plzeňského kraje i od Národ-
ní sportovní agentury. Pro-
střednictvím Sokolské župy 
Šumavské, do které jsme orga-
nizačně začleněni, získáváme 
prostředky z MŠMT. Shání-
me sponzory a dlouhodobě 
pronajímáme prostory soko-
lovny, které nejsou využitel-
né pro naši sportovní činnost. 
V období letních prázdnin 
krátkodobě poskytujeme sály 
pro sportovní soustředění. 
Stejně jako všechny ostatní 
spolky musíme i my, obrazně 
řečeno, obracet každou korunu 
a dobře zvažovat, jak s finan-
cemi naložit. Při rozhodování, 
do čeho finanční prostředky 
vložíme, logicky upřednost-
ňujeme sportovní vybavení 
a zlepšování zázemí pro cvi-
čence. V posledních letech 
jsme díky sportovním dotacím 

pořídili značné množství nové-
ho náčiní a nářadí a pro jeho 
uložení jsme vyhradili další 
prostory v budově. Naše cvi-
čební hodiny jsou tím lákavé 
a pestré a v posledních letech 
stále roste zájem nových cvi-
čenců. Rádi veřejnost přivítá-
me v našich řadách a cvičeb-
ních hodinách.

Nebráníme se pořádání kul-
turních akcí, jako jsou kon-
certy nebo akce pro děti. 
Zpřístupnění celé budovy pro 
250 až 300 lidí včetně provo-
zu restauračního zařízení není 
však pro sokolovnu únosné. 
Reprezentační ples moderní-
ho střihu se už zkrátka v 21. 
století v „tělocvičně“ pořádat 
nedá. Naše restaurační zařízení 
neodpovídá současnému tren-
du, ale pro akce s příležitost-
ným občerstvením je vyho-
vující. My ho ke své činnosti 
vůbec nepotřebujeme, a tudíž 
do něj nevkládáme finanční 
prostředky. Sociální zařízení 
máme nově zrekonstruované. 
Jeho kapacita je dostatečná 
pro cvičence, jejichž celkový 
počet (cca 250 členů) je během 
týdne rozložen do jednotlivých 
cvičebních hodin, ale nevyho-
vuje současným podmínkám 
pro zcela zaplněnou budovu. 
V roce 2013 proběhla kom-
pletní rekonstrukce podlahy 
a jeviště velkého sálu za 300 
tisíc Kč a v prosinci minulé-
ho roku došlo k přebroušení, 
vytmelení a nalakování pod-
lahy za 160 000 Kč. Cvičenci 
proto používají vnitřní sálovou 
obuv, jak je tomu zvykem ve 
všech vnitřních sportovních 
zařízeních.

Závěrem: opravdu není vinou 
sokolů, že Přeštice nemají pro-
story na pořádání reprezen-
tačního plesu. Při úpravách 
rozsáhlého objektu, v němž 
sídlí KKC a je ve vlastnictví 
města Přeštice, nedošlo v tom-
to směru k žádným změnám za 
účelem vybudování víceúče-
lového kapacitního sálu, přes-
tože především zde by takové 
prostory být měly. Chápeme 
ale, že vybudovat víceúčelový 
kapacitní sál je jedna z priorit 
našeho města.

Naše sokolovna patří k nej-
udržovanějším sokolovnám 
v ČR svým vzhledem i činnos-
tí, která se v jejích prostorách 
provozuje. Je symbolem naší 
historie a v současné době stá-
le naplňuje poslání sportovní 
i kulturní tradice. Byli bychom 
rádi, kdyby tak byla vnímána 
i našimi občany.

Výbor Tělocvičné jednoty
Sokol Přeštice
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PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, tel. 377 982 690.
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Váš profesionální partnerVáš profesionální partner

Během prodlouženého víkendu od 28. do 30. 10. se bas-
ketbalový oddíl Přeštic tradičně zúčastnil mezinárodního 
turnaje v Dijonu ve Francii. Na letošní ročník se přihlásilo 
celkem 13 družstev z různých zemí Evropy. I po únavné dese-
tihodinové cestě autobusem dokázali hráči předvést výborné 
individuální výkony, ale především díky týmovému pojetí hry 
bylo družstvo schopno porazit soupeře ve všech dvanácti 
zápasech a dosáhnout na zprvu nečekané první místo. Na 
závěr bychom chtěli poděkovat ASC Saint Apollinaire za 
skvělou organizaci a možnost zúčastnit se jejich prestižního 
turnaje a těšíme se na další ročník.

Reakce na vyjádření pana 
Michala Jánského o stavu 
sokolovny uveřejněné 
v čísle 12/2022 PN

Národní házená slaví výročí
Národní házenkáři zhodnotili 

uplynulý rok. Byl to rok úspě-
chů se čtyřmi republikovými 
medailemi, k tomu ještě čtyři 
v oblasti. Oddíl má 249 čle-
nů, z toho je 125 dospělých. 
V soutěžích, od přípravek až 
po první ligu, bojuje třináct 
družstev.

Národní házenkáři mají za 
sebou polovinu sezony, nyní 
probíhá zimní příprava před 
jarní částí. Průběžné umístění 
dokazuje stále výbornou práci 
ve všech družstvech.

Ženy v lize opět úspěšně 
usilují o možný zisk titulu, 
ligoví muži procházejí gene-
rační obměnou. Dobře si vede 
v oblasti mládež, dorosten-
ky a dorostenci jsou v čele 
svých soutěží, na medailových 
postech jsou ještě mladší žáci 
(2.) a mladší žačky (3.)

Přeštickou národní háze-
nou však v právě začínají-
cím roce čekají velké úkoly 

mimo „boje“ na hřišti. Oddíl 
slaví v roce 2023 významné 
jubileum, již 95 let od svého 
založení.

Proto také zažádal o pořá-
dání nejvýznamnější akce, 
mezizemských utkání Čechy – 
Morava. Dále se Přeštičtí při-
hlásili k organizaci finálového 
turnaje Poháru ČR v kategorii 
starších žaček. Takže letošní 
rok má oddíl doslova nabi-
tý, všechny členy čeká hodně 
práce. Zodpovědně připravit 
chystané akce, k tomu ještě 
úspěšně reprezentovat na spor-
tovním poli v jednotlivých 
kategoriích.

Vlastní oddílové oslavy při-
pravují na podzim, začátek 
další sezony. V plánu je orga-
nizace celého sportovního dne, 
kdy na hřišti by se vystřídala 
většina družstev při mistrov-
ských zápasech. Vše by zavr-
šilo večerní společné posezení 
napříč generacemi.           (šat)


