
Už dva roky 
stavíte ve 
městě vánoč-
ní osvětlení, 
bude i letos?

Určitě.  To má na svědo-
mí moje dcera. Když jsem 
u památníku J. J. Ryby nain-
staloval světelné anděly, tak 

ona povídá „tatínku, máš ode 
mě jedničku“. Bylo to v době 
koronaviru a kvůli restrikcím 
se nekonaly vánoční oslavy, 
tak jsem Přeštice takhle roz-
veselil. 
Děláte to zdarma?
První rok to bylo zadarmo, 

vloni mě ale oslovil pan staros-
ta, že na to město přispěje. Jde 
o zaplacení montáže a demon-
táže, to taky něco stojí. Ozdo-

by jsou v mém vlastnictví, za 
to si nic neúčtuji.
Letos už jste tedy do-

mluveni? 
Ano jsme, budou nové instala-

ce a lokace. Jde o to, jestli se má 
výzdoba rozšířit i do ostatních 
částí města, protože třeba od 
Nepomuku vůbec nic není, a lidé 
si o to i psali.  Měl bych něco 
instalovat, až se bude slavnostně 
otevírat lávka přes Úhlavu. 
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Michal Jánský: Jsem workoholik a trochu exhibicionista,
jinak bych nemohl dělat všechno to, co dělám 
S moderátorem, elektrotechnikem a zahrádkářem o kultuře ve městě, o novém formátu Přeštických novin, o zdravém 
exhibicionismu a o pendlování mezi Přešticemi a Žinkovy. 
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Plavecký bazén v Přešticích
Otázka, zda bude v Přeš-

ticích plavecký bazén, byla 
často vznášeným dotazem 
nejen před volbami, ale i po 
nich. Rád bych Vás touto ces-
tou zcela otevřeně informoval 
o aktuálním stavu projektu.

Projekt bazénu v Přešticích 
jsem v jeho přípravách při 
výhledu získání 90milionové 
dotace dlouhodobě podporo-
val. V průběhu posledních let 
ovšem do přípravy projektu 
zasáhlo několik neočekáva-
ných událostí, které vyvolaly 
hospodářskou recesi a ener-
getickou krizi nejen v ČR, 
ale v celé Evropě. Související 
růst cen stavebních materiálů 
a kolaps energetického trhu 
pochopitelně velel k obezřet-
nosti i ve vztahu k projektu 

bazénu. A troufnu si tvrdit, že 
v rámci celého zastupitelstva 
panovala shoda na tom, že 
bazén chceme, nicméně ne za 
každou cenu.

Období, kdy bylo nutno uči-
nit rozhodnutí vzhledem k ter-
mínům a lhůtám dotačního 
titulu Národní sportovní agen-
tury, vyšlo ne zcela vhodně do 
období komunálních voleb. 
Ještě před volbami jsme získali 
aktualizovaný rozpočet stavby, 
který z posledního údaje cca 
138 mil. Kč vzrostl na 185 mil. 
Kč. Taktéž byla aktualizována 
provozní studie, která předpo-
kládala v tzv. střední očekáva-
né variantě každoroční provoz-
ní ztrátu zařízení ve výši 3,2 
mil. Kč. Město tak stálo před 
rozhodnutím, zda do toho-

to projektu vložit z vlastních 
prostředků cca 95 mil. korun. 
Končící vedení města rozhod-
nutí neučinilo a ponechalo jej 
na novém vedení města.

Po nástupu do funkce jsme 
se začali se stavem projektu 
okamžitě seznamovat. Prvním 
zjištěním bylo, že poslední 
možný termín zahájení veřejné 
zakázky pro splnění podmínky 
podpisu smlouvy o dílo s doda-
vatelem stavby do konce roku 
2022 uplynul ještě před naším 
nástupem do funkce. Prvním 
úkolem tedy bylo získat čas 
prodloužením této lhůty. To 
se nám po osobní komunika-
ci s místopředsedkyní NSA 
podařilo.

Následně jsme začali pečlivě 
analyzovat stav připravenosti 

projektu a také dopad projektu 
na rozpočet města a jeho výhled 
na roky následující. V případě 
připravenosti projektu jsme na-
razili na skutečnost, že projekt 
neřeší napojení bazénu na cen-

trální soustavu zásobování tep-
lem (CZT). To mělo být řešeno 
následně. Dané jsme bezpro-
středně konzultovali s provozo-
vatelem soustavy společností 
B+T. 

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

Vážení spoluobčané,
první novino-

vý příspěvek 
místostarosty 
tohoto voleb-
ního období 
začínám podě-

kováním Vám, kteří jste se 
jakkoliv aktivně podíleli na 
výsledku letošních komunál-
ních voleb, a tedy i na urče-
ní cesty další etapy rozvoje 
našeho města. Není to nadne-
sené tvrzení – konkrétním 
důsledkem Vaší volby je např. 
prověření, racionální posou-
zení a rozhodnutí o možnosti 
výstavby a provozování bazé-
nu v Přešticích, s ohledem na 
finanční možnosti města a stav 
ekonomiky země v současnos-
ti i blízkém výhledu – podrob-
něji dále v článku starosty 
města.

Ke zvýšení zájmu přeštic-
kých občanů o účast na správě 
a rozvoji jejich města bychom 
rádi přispívali tím, že vhodnou 
formou, konkrétněji a pře-
hledněji budeme nabízet pod-
statné informace o záměrech 
města a realizovaných akcích. 
Bez toho lze od občanů těžko 
očekávat, že si tyto informa-
ce, byť by je zajímaly, budou 
pracně dohledávat. Věřím, že 
můžeme postupně probudit 
Váš zájem a odvahu vyjad-
řovat se k záležitostem města 
a tím i o nich spolurozhodo-
vat. Navážu na již uvedený 
příklad – zodpovězte si sami: 
jste dostatečně informováni 
o přípravě výstavby a provozu 
bazénu, stavby za cca 200 mil. 
Kč? Můžete si v této chvíli udě-
lat vlastní úsudek a bez emocí 
se zapojit do diskuze o mož-
ných pozitivních i negativních 
důsledcích realizace stavby, 
kterou bychom patrně všichni 
chtěli v Přešticích mít? Obecně 
– nestaví nás neinformovanost 
a spekulace z ní vyplývající do 
zbytečných sporů?

Rádi bychom, aby ani u voli-
čů, kterých chodí na veřejná 
zasedání i k volebním urnám 
do přeštického zastupitelstva 
čím dál méně (r. 1990 – 86 %, 
r. 2002 – 49 %, r. 2022 – 43 %), 
nezůstávalo pouze u perio-
dického vhození hlasovacího 
lístku do volební urny, ale 
abychom po cestě zdravého 
města šli společně, aby v roz-
hodnutích dočasných zástupců 
občanů v radě a zastupitelstvu 
města jasněji zněl občanský 
hlas. Každý z nás může, podle 
svého zájmu a možností, obo-
hacovat kouskem „lepšího já“ 
život v Přešticích, Skočicích, 
Žerovicích a Zastávce, který 
v nich sdílíme – potenciál sed-
mi tisíců hlav a srdcí je obrov-
ský. 

Starosta Přeštic Tomáš Chmelík poprvé ve své funkci slavnostně rozsvítil na náměstí vánoční strom. Je rozzářený lehce do žluta 
a jako maják přitahuje za tmy a podzimní mlhy zraky obyvatel. Málokdo ve městě si nechal ujít podvečerní vycházku a lidé oceňují, že 
přeštický smrk je sice poněkud nachýlený, zato tady stojí stále a nemusí se každý rok podřezávat a vztyčovat nový. Takhle vymyšlené 
to mají málokde. Příjemné prožití vánočních svátků, pokud možno bez stresu, a úspěšný nový rok Vám přeje vedení města a redakce 
Přeštických novin.                                                                                                                                     Text (red), foto Milan Janoch



Krádež železných auto-
mobilových nájezdů v ul. 
Průmyslová

Dne 3. 10. 2022 byla ozná-
mena krádež dvou kusů želez-
ných automobilových nájez-
dů z objektu sběrného dvora 
v ul. Průmyslová v Přešticích. 
Pomocí kamerového systému 
bylo zjištěno, že ke krádeži 
došlo dne 1. 10. 2022 před 
7.00 hod., kdy do areálu vje-
lo nákladní vozidlo zn. mer-
cedes a osobní vozidlo zn. 
audi. Z vozidel vystoupili dva 
muži, kteří naložili nájezdy 
v hodnotě min. 10 000 Kč na 
nákladní automobil a odvezli 
je. Jako podezřelí byli zjištěni 
muži z okresu Klatovy, které 
šetří policisté pro podezření ze 
spáchání trestného činu: „Krá-
deže“.
Jízda řidiče motoro-

vého vozidla na území 
Přeštic pod vlivem návy-
kových látek

Dne 9. 10. 2022 v odpoled-
ních hodinách způsobil v Přeš-
ticích v ul. Hlávkova čtyřiatři-
cetiletý řidič od Kašperských 
Hor vozidlem škoda dopravní 
nehodu a následně z místa ujel. 
Tento byl policisty zadržen 
pod vlivem alkoholu, strážníci 
zajistili místo činu a bylo pro-
vedeno vytěžení kamerového 
systému (důkazní materiál). 
Řidič je podezřelý ze spáchání 
trestného činu: „Ohrožení pod 
vlivem návykové látky“.
Zatajení nálezu trekin-

gových holí místní občan-
kou v ul. V Háječku

Dne 10. 10. 2022 nahlási-
la na MP místní seniorka, že 
byla se psem na procházce 
u bioodpadu v ul. V Háječku 
v Přešticích, kde opřela tre-
kingové hole o své vozidlo 
a pak je zde zapomněla. Když 
se na místo vrátila, již je zde 
nenašla. Pomocí kamerového 
systému bylo zjištěno, že hole 
zde našla jiná seniorka, která 
je ihned na procházce použila 
a následně si je odnesla domů, 
aniž by nález v zákonné lhůtě 
vrátila majiteli či odevzdala na 
příslušné ztráty a nálezy. Pode-
zřelá žena byla kontaktována, 
hole dobrovolně strážníkům 
vydala a byla řešena v příkaz-
ním řízení pro přestupek pro-
ti majetku. Trekingové hole 
byly vráceny původní majitel-
ce. Tato další den přinesla na 
služebnu MP její starší hole 
pro seniorku, která je nalezla. 
Té byly následně strážníky pře-
dány. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat poškozené, která 
má srdce na svém místě, neboť 
udělala radost někomu, kdo ji 
vlastně původně poškodil.

Poškození světelné-
ho reklamního banneru 
u ČS v ul. Hlávkova

Dne 23. 10. 2022 ve 22.28 h 
bylo strážníky zjištěno poško-
zení světelného reklamního 
banneru stojícího na travna-
té ploše u ČS v ul. Hlávkova 
v Přešticích. Kontaktováním 
obsluhy stanice bylo zjiště-
no, že k poškození muselo 
dojít v nedávné době. Obslu-
ha uvedla popis 2 mladíků, 
kteří byli v prodejně čerpací 
stanice. Provedením kontro-
ly kamerového systému bylo 
zjištěno, že k poškození ban-
neru došlo ve 22.25 h obsluhou 
stanice popsanými mladíky  
a tito zašli do ubytovny v ul. 
Hlávkova. Strážníci se násled-
ně vydali směrem na ubytovnu 
a nalezli je u hřbitova. Společ-
ně s policisty byli tito ztotož-
něni, jednalo se o dva dvaceti-
leté mladíky z okresu Klatovy, 
které si na místě převzali poli-
cisté pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu: „Poškození 
cizí věci“.

Střípky měsíce 
října 2022

 15. 10. před 22.00 h výjezd 
do ul. Nepomucká, kde mělo 
docházet ke vzájemnému 
napadání dvou osob. Na mís-
tě před bytovým domem zjiš-
těn muž se ženou, kteří hlídce 
sdělili, že se nepohodli, oba 
bez známek zranění, řešeno 
domluvou.
 22. 10. před 3.00 h oznámeno 
rušení nočního klidu v byto-
vém domě v ul. Smetanova. 
Zde v sousedním bytě zjiště-
ni dva cizinci popíjející alko-
hol. Po příjezdu hlídky rušení 
ukončeno, muži řešeni pro 
přestupek proti pořádku v pří-
kazním řízení.
 27. 10. před 8.00 h přivoláni 
strážníci na nádraží ČD v Přeš-
ticích, kde byla pracovníky 
údržby nalezena elektronika, 
pravděpodobně pocházející 
z trestné činnosti. Z nádraží 
viděli odcházet muže v mas-
káčích. Na místě zjištěny 
lampičky, rádio, aku vrtačka, 
staré PC disky. Muž strážníky 
zjištěn v ul. Husova, jednalo 
se o místního pětatřicetileté-
ho muže. Tento sdělil, že tam 
věci zapomněl, neboť je vyn-
dal z kontejneru na elektrood-
pad v ul. Husova. Toto bylo 
potvrzeno kamerovým systé-
mem. Muž byl řešen v příkaz-
ním řízení pro přestupek proti 
krádeži a věci byly navráceny 
zpět.
 30. 10. po půlnoci výjezd do 
chráněného obydlí v Přešti-
cích, kde má docházet ke rvač-
ce mezi klienty. Po příjezdu 
strážníků na místo již ke vzá-

jemnému napadání dvou mužů 
nedocházelo. Nepohodli se, 
protože jeden z nich nechtěl 
opustit byt druhého. Ke zra-
nění osob nedošlo, útočník 
převezen záchrannou službou 
na psychiatrii, věc na místě 
předána policistům k dalšímu 
šetření.

V říjnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu: 
1) závada na kanalizační vpus-
ti v Městském parku v travna-
tém pásu, odkud vytékala voda 
– předáno na ČEVAK
2) v ul. Husova výjezd na partu 
4 osob požívající alkohol, ač je 
to obecně závaznou vyhláškou 
zakázáno – osoby řešeny v pří-
kazním řízení a místo opustily
3) hlídka vyslána policisty 
v nočních hodinách do kolejiš-
tě v ul. K Cihelně, kde se měl 
nacházet ležící muž, prove-
denou kontrolou se oznámení 
nepotvrdilo
4) o víkendu ve večerních 
hodinách provedena společ-
ně s policisty kontrola poží-
vání alkoholu mladistvými 
v hudebním klubu v ul. Nepo-
mucká a v baru v ul. Hlávkova 
– nezjištěny mladistvé osoby 
požívající alkohol
5) zajištění akcí: Den pro rodi-
nu, Slavnosti vína na Masary-
kově nám., fotbalové utkání 
na hřišti v Přešticích: Plzeň- 
-Mnichov, zajištění hladkého 
průběhu voleb do senátu

6) 3x výjezd na narušení objek-
tů budov města
7) 3x doručení písemnosti 
na základě žádosti správního 
orgánu města.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) průjezd vozidla, jehož řidič 
způsobil v Přešticích dopravní 
nehodu a z místa ujel – pod 
vlivem alkoholu
2) krádež autodílu z vozidla 
odstaveného na parkovišti 
v ul. Husova.

Proveden výjezd na 4 volně 
pobíhající psy: Přeštice – 3x 
Nepomucká, Husova, majite-
lé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. Odchycena zraněná koč-
ka, která byla ošetřena a předá-
na do útulku v Žerovicích.

Na území města nalezeny: 
klíč FAB na Masarykově nám. 
v Přešticích – předán na MěÚ 
– ztráty a nálezy, peněženka 
s doklady v ul. Nepomucká, 
platební karta v ul. Veleslaví-
nova – vráceno majitelům.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 62 km/h, 
Nepomucká 65 km/h, Skočice 
– 65 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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A jsou tady zase Vánoce
Již více než týden je v Domě 

historie otevřena nová výsta-
va. Stačí se podívat na kalen-
dář a vše je jasné.

„Vánoční výstavu jsme chtě-
li připravit zase trochu jinak. 
Název je možná tradiční ´Když 
k nám přišel Ježíšek´, ale… 
Rozdělili jsme prostory v pří-
zemí a podkroví na pomyslné 
´pokojíky´ a každému patří 
jedno desetiletí minulého sto-
letí, od počátku po osmdesátá 
léta. Každý je typický pro dané 
údobí, a samozřejmě když je 
to vánoční výstava, tak vše-
chny věci kolem Vánoc, dárky, 
hračky, vánoční zvyky. Chtěli 
jsme prostě připomenout, jak 
vypadaly Vánoce před pade-
sáti nebo třeba před sto lety,“ 
popisuje vše za kolektiv Domu 
historie Drahomíra Valentová.

„Využili jsme pomoci obča-
nů, kteří nám na naši výzvu 
zapůjčili hodně dobových, pro 
ně cenných památek. Sešlo se 
na dvě stě ´darů´, samozřej-
mě nejvíce hraček, vše bude 

v expozici,“ vypočítává Radka 
Süssová. „Takže jim za zapůj-
čení strašně moc děkujeme. 
Díky jejich ochotě zase vznikla 
trochu jiná vánoční výstava. 
Dospělí si tak připomenou 
svoje dětství, hračky; dnešní 
děti se zase asi budou hodně 
divit, s čím si děti třeba před 
padesáti a více roky hrály,“ 
doplňuje Drahomíra Valento-
vá.

„Vlastně tuto výstavu si 
z velké části připravili lidé 
sobě.“ Výstava je doplněna 
programem o jednotlivých 
adventních nedělích. Prvý 
prosincový advent je to třeba 
zdobení vánočních perníků 
nebo slaměné ozdoby, další 
advent bude patřit mimo jiné 
nepečenému vánočnímu cuk-
roví nebo vánočnímu tvoření, 
poslední advent před Štědrým 
dnem se budou připravovat 
vánoční dekorace nebo vánoč-
ní perník, po všechny adventy 
je pro děti připraveno dřevoře-
zání – výroba mističek.    (šat)

Příprava vánoční výstavy zabrala hodně času, třeba tím, že se 
skládá z velkého množství drobností, které bylo třeba po jednot-
livých dobových „pokojíčcích“ rozložit.             Foto Petr Šatra



Dokončení ze str. 1
Kolik objektů máte? 
Několik desítek a mám v tom 

do půl milionu korun. 
To nevystavujete nikde 

jinde než v Přešticích?
Ano vystavuji, v Žinko-

vech se na největším rybní-
ce v okrese Plzeň-jih rozzáří 
obří labuť, rybník nese jmé-
no Labuť a v pozadí je ještě 
silueta zámku. V loňském 
roce jsem ještě do mnoha 
obcí zadarmo daroval andě-
la a sněhuláka. Také svítila 
obří ozdoba v Českém roz-
hlase Plzeň a v Příchovicích. 
Vánoce jsou ve stejné době, 
takže se to jinde vystavovat 
nedá. Berte to tak, že někdo 
si kupuje auta a motorky, já 
mám zase ozdoby. Vykouzlím 
tím úsměv dětem ve tvářích 
a mám ohlasy i od starších 
občanů, to je ten hnací motor 
a třeba Přeštice se díky tomu 
rozpohybují, protože občané 
hledají svítící exponáty.
Vypadá to, že váš život 

je spojený elektřinou.
K tomu mě přivedl můj otec, 

byť vyučený zahradník z Lito-
měřicka. Doma jsem si letoval 
jednoduché obvody od pěti 
let, takže cínu bylo na koberci 
vždycky dost a těch propále-
ných punčocháčů. 
Nakonec jste jako sil-

noproudař skončil nebo 
spíš začínal ve Škodov-
ce, proč tam?

Oni si nás vytipovali už 
na škole. Dělal jsem trakční 
pohony pro trolejbusy a tram-
vaje a díky tomu jsem se dostal 
na tři čtvrtě roku do Bostonu 
v USA na montáž trolejbusů. 
Bylo mi dvacet let, a v tomto 
věku se dostat na tak dlouho 
za velkou louži, bylo za nor-
málních okolností nemyslitel-
né. Skvělá škola a dodnes na to 
rád vzpomínám a čerpám.
A proč jste tedy ze Ško-

dovky odešel? 
Kvůli financím. Málo platili.
V ČEZu to bylo lepší?
ČEZ neplatí špatně. Ale já 

jsem dělal sám celý západo-
český region, střední Čechy, 
severní Čechy i část jižního 
kraje a potom ještě až k Par-
dubicím, tak to je přeci jenom 
na jednoho drobet moc. Dělám 
pro ně i nadále.
A mezi tím jste měl 

vlastní živnost? 
To mám od nějakých třia-

dvaceti. Mojí hlavní činností 
jsou veřejná osvětlení, rozhlas, 
vánoční osvětlení pro obce 
a města a potom různé haly 
pro průmysl a i pro občan-
skou výstavbu, a také datové 
a optické sítě a chytré domác-
nosti.

Stal jste se po letech 
členství v Komisi kultur-
ní a školské jejím před-
sedou. Co plánujete? 

Určitě chceme ředitelce Kul-
turního a komunitního cent-
ra Martině Míškové pomoci 
s akcemi, chceme do těch akcí 
přinést něco nového, jinak je 
udělat.
Jaké akce myslíte?
Akce na náměstí, ale i vnitř-

ní akce. Pokud spolky žádají 
o příspěvek na svoji činnost, 
chceme, aby spolupracovaly 
s městem. Chtěli  bychom tady 
všechny stmelit, aby věděli, že 

my jsme tady a že jsme připra-
veni jim pomoc.
Také jsem předsedou 

jednoho spolku a pře-
mýšlím, jak si to předsta-
vujete prakticky? 

No tak si vás pozveme, 
vyslechneme vaše přání, touhy 
a s čím byste třeba chtěl pomo-
ci a můžeme spolu plánovat 
nějakou další kulturní, spor-
tovní ale i jinou činnost. 
Zkuste říct nějaký kon-

krétní příklad, co byste 
chtěl změnit. 

Tak určitá změna byl už třeba 
lampionový průvod, byla jiná 
trasa. Také nebude Novoroční 
ohňostroj, chceme to pojmout 
úplně jinak. 

Nebude? 
Nebude. Máme vedení nové 

a ani pan starosta není příte-
lem toho, že peníze vybouch-
nou ve vzduchu. Možná by 
bylo vhodné peníze věnovat 
na něco jiného, třeba na útulek 
pro psy, kočky...
Co bude místo ohňo-

stroje?
Novoroční vycházka se 

zastupiteli nebo radními měs-
ta, zakončené to bude na lodě-
nici, kde bude kulturní pro-
gram. Možná i laserová show, 
uvidíme, svařák, buřty.  

Jakou další změnu plá-
nujete?

Přeštické noviny. Určitě by to 
chtělo jiný formát, třeba sešito-
vý, aby se to lépe četlo. Určitě 
přidat nové rubriky, věnovat 
část novin i dětem, udělat tře-
ba soutěž o nejlepší fotografii 
měsíce občanů, doplnit třeba 
rubriku z našeho okolí, před-
stavit některé lidičky z měst-
ského úřadu a z radnice, jejich 
pozice, co dělají, aby občané 
věděli, kdo na radnici je a když 
budou mít nějaký problém, tak 
aby mohli jít za tím konkrét-
ním člověkem. 
Kolik noviny budou 

stát? 
Za to nejsem odpovědná oso-

ba, ale v plánu jsou noviny 
i zdarma. Vycházíme z našich 
předvolebních slibů. Rozhodne 

o tom ale Rada města. Když už 
se o tom bavíme, tak by byla 
dobrá funkce mluvčího Měst-
ského úřadu Přeštice, který 
by mimo jiné mohl spravovat 
sociální sítě. 
Další úředník navíc. 
Nebavme se o úředníkovi. 

Dodnes třeba město nespustilo 
oficiální profil na Facebooku, 
přitom je vytvořený. Sleduji 
jiné městské úřady a vidím, co 
tam publikují pro svoje obča-
ny, je toho hodně.
Největší kulturní akcí 

v Přešticích jsou Pivní 
slavnosti. S těmi máte 
také nějaké plány?   

Kapely se objednávají 
dopředu, takže některé už jsou 

a těžko říct, jaké  budou další, 
protože dneska všichni chtějí 
spoustu peněz. 
Mě zajímá spíš váš názor 

na rozsah akce, na roz-
počet, jestli v tom vidíte 
pro město význam?

Kulturní a komunitní cent-
rum je příspěvková organizace 
města, a paní ředitelka je zod-
povědná za to, jak hospodaří 
s penězi. Pokud na náměstí 
přijde pět tisíc lidí, tak je to 
velmi zdařilé. Je to zavedená 
akce, která přitáhne návštěvní-
ky nejen z Přeštic, ale i ze širo-
kého okolí mimo náš region. 
Bude na jaře ples? Ne-

byl dva roky. 
Problém je se Sokolovnou. 

Budova je ve špatném tech-
nickém stavu. Představitelé 
Sokola neví, kolik si říci za 
energie. Mám informaci, že 
patro je v havarijním stavu a je 
uzavřené. A dělat ples pro 170 
lidí, to je dost málo. Ale je to 
ve hře, jestli se povede domlu-
va s vedením Sokola. Bohužel 
v Přešticích chybí svatostánek 
pro kulturu. Ale třeba Dobřany 
svůj ples dělaly v Parkhotelu 
v Plzni. Prý to bylo pěkné. 

Jak jste se dostal 
k tomu, že moderuje-
te a zaslechl jsem, že 
i zpíváte, ale o tom nic 
nevím. 

Já k tomu ještě přidám, že 

jsem se dostal i do televize.  
V televizi NOE jsem mode-
roval operu Libuši, která byla 
živě přenášena z obce Klášter 
u Nepomuku. To pro mě byla 
úžasná zkušenost, když se 
na vás dívá tisíc lidí na návsi 
v obci Klášter pod Zelenou 
horou a samozřejmě diváci 
na televizních obrazovkách. 
Něco neskutečného. Taky se 
tady občas potkám s reporté-
ry České televize na nějakou 
reportáž. 
K tomu moderujete 

čtvrtým rokem v Čes-
kém rozhlase Plzeň, to 
se stalo jak?

Oslovili mě, jestli to nechci 
zkusit. Asi mě někde viděli na 

nějaké akci, protože moderuji 
různé plesy, sportovní závo-
dy, konference. K moderování 
jsem se ale dostal díky přeštic-
kému divadlu Úhlavan. Hráli 
jsme i živě na náměstí, a to už 
je jenom ten krůček k mode-
rování. Vyzkoušíte si to před 
lidmi, ztvárníte několik zají-
mavých rolí a myslím si, že 
ty role byly úspěšné. Účastnili 
jsme se i divadelních  soutěží, 
a já za sebe mohu říci, že jsem 
získával za svoje role hlav-
ní ceny. S Úhlavanem jsme 
inscenovali Slunce seno po 
Přešticku, vyprodali několik 
sálů, že diváci pomalu seděli 
na podlaze. Nezapomenu na 
moji největší roli Marie Škop-
kové alias Heleny Růžičkové, 
takže tu jsem si střihnul, mys-
lím, docela bravurně a samo-
zřejmě nemůžu zapomenout 
ani na ostatní role, třeba farář 
Otík, Cecilka, Blažena a další. 
V době koronaviru jsme toto 
dali divákům k pobavení i na 
YouTube.
Rád se předvádíte?
Člověk musí být exhibicio-

nista, aby to mohl dělat. Není 
tak jednoduché stoupnout si 
na pódium, ať už je to v Přeš-
ticích, v Plzni nebo v Ústí nad 
Labem a připravit diváky na 
to, co se bude dít. Nebo tře-
ba vyburcovat pětitisícový 
dav k tomu, aby s vámi spo-
lupracoval, jako se povedlo 
v Přešticích nejedenkrát na 

Pivních slavnostech i jiných 
akcích, kdy jedním z hlavních 
hostů byla Anna K. Samo-
zřejmě se mi povedlo na její 
přídavek diváky vyburcovat 
tak, že rozsvítili telefony. To 
je něco nádherného, když tak-
hle můžete vidět, jak publi-
kum funguje. Byla to i velká 
odměna i pro Annu K. 

Jak je to s vaším zpě-
vem?

Začal jsem ve sboru, od tři-
nácti let jsem chodil zpívat 
na kůr do kostela při liturgii 
a při mších. Koledy zpívám 
na přeštickém náměstí se sbo-
rem. Nebráním se spolupráci 
s ženským pěveckým sborem 
Carmina, kde mě zvou opa-
kovaně, abych svým hlasem 
přispěl České mši vánoční. 
Samozřejmě koketuji i se 
sborem v Nepomuku s přeš-
tickou rodačkou Janou Vopa-
leckou.  
To bych asi okomento-

val slovy „na zahrádkáře 
dobrý.“ 

Zahrádkaření je moje dal-
ší vášeň. Letos jsem pěsto-
val přes šedesát druhů rajčat. 
Dokážu zhustit hodně odrůd 
na malý pozemek. Nemusí být 
velký, záleží na tom, jak rostli-
nám zpíváte. Pěstuju zeleninu 
a květiny. Letos se mi urodilo 
na padesát kilogramů zelí.

Šlapete zelí?
Já krouhám. Žena šlape.
V holínkách? 
Na boso. Máme na to kame-

ninový hrnec na 50 kg zelí, 
tam se žena vejde. Pozemek 
máme v  Žinkovech. 
Kde se vzala vaše vaz-

ba na Nepomucko? 
Díky tomu, že jsem mohl 

v roce 2015 přispět k otevře-
ní Zelené hory pro veřejnost. 
Zdarma jsme ji naší techno-
logií komplet nasvítili. Ve 
významné dny Zelená hora 
svítí nad celým Nepomuc-
kem jako maják. Když jsem 
vítal v bráně návštěvníky 
v převleku sv. Vojtěcha, který 
k Zelené hoře neodmyslitelně 
patří, tak to byla excelentní 
záležitost.
Když jste předseda 

komise kulturní a škol-
ské, jaká je vaše oblí-
bená kapela a jakou 
oblíbenou knihu byste 
doporučil před Vánoci?

To je dost složité. Mám vel-
ký záběr. V autě poslouchám 
Český rozhlas a tím je o můj 
hudební program postaráno.  
Z knih čtu jenom odbornou 
literaturu a místní periodika, 
abych byl v obraze, kde se co 
děje a profesně se vzdělával.
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Jsem workoholik a trochu exhibicionista, jinak bych... 

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu
(neprošlo korekturou)

V éteru jako doma

Přeštické noviny jinak

Místo ohňostroje
laser show

Zahrádkář energetik




  PRINCEZNA ZAKLETÁ

  V ČASE 2
2. 12. 2022 od 17.00 hod. 
Pohádka / Fantasy / Komedie
Česko, 2022
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křen-
ková) získává zakázanou kouzelnou moc: 
dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zne-
užívání nových schopností ji však rozštěpí 
v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, 
která ji od té chvíle provází na každém kroku.


  BLACK PANTHER:

  WAKANDA NECHŤ ŽIJE
2. 12. 2022 od 19.00 hod.  
Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2022, 161 min.
Královna Ramonda (Angela Bassett), 
Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston 
Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Mila-
je (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahují-
cími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti 
krále T’Chally. 


  KDOPAK BY SE 

  ČERTŮ BÁL
4. 12. 2022 od 17.00 hod.  
Pohádka / Pásmo večerníčků
ČR, 2021, 63 min.
Poprvé praví čeští čerti Jiřího Žáčka ve večerníčku, poprvé ve 
večerníčku vypráví a zpívá herec Ivan Trojan. Děda Černoprsk 
a jeho vnuk Trdlík se spletou, malý čertík stiskl omylem knoflík 
Šťastný zítřek a objeví se na zemi o dvě stě let dřív. Jsou za to 
pokáráni pekelným šéfem, ale Černoprsk skončí přesto telefonát 
pozdravem Peklu zdar. 


  VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

4. 12. 2022 od 17.00 hod. 
Komedie
Česko, 2022, 118 min.
Originální snímek plný nečekaných situací, 
emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrý-
vá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ 
známá herečka Skálová v podání Jiřiny Boh-
dalové. Její syn ztvárněný Karlem Rodenem 
řeší svoji prostořekost a přítelkyni. 
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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 – PROSINEC

3. 12. SO: PLZEŇ – ZRUČ- 
-SENEC
Vlakem z Přeštic 9.08 do Plzně 
(9.39). Sraz na Hl. n. u stánku 
Malinová v 9.45. Zpět bus ze 
Sence 14.26 (16.26) na termi-
nál. Vlak do Přeštic v 15.40 
(17.40).
TRASA: Plzeň ČD – přes 
pivovarskou lávku (výhled na 
vyzdobenou vánoční Plzeň) 
– podél Radbuzy na Roudnou 
– Bílá Hora – Zruč-Senec (bet-
lém u Havránků)
(10 km vedou Krkošová, Pola-
kovičová)
10. 12. SO: ZELENÁ LHO-
TA – HOJSOVA STRÁŽ
Z Přeštic vlakem v 8.06 do 
Zelené Lhoty (9.10). Zpět 
z Hojsovy Stráže/Hamrů ve 
14.37 do Přeštic (15.50).
TRASA: Zelená Lhota – cyk-
lostezkou do Hojsovy Stráže 
(občerstvení v penzionu 
U Roselů) + 2 km do želez-
niční stanice Hojsova Stráž/ 
/Hamry
(12 km vede Nová)

17. 12. SO: Z PŘEŠTIC DO 
PŘEŠTIC
Sraz na nádraží v 9.00, odchod 
v 9.15 na Pohořko, pod hřbit. 
přes louky směr na Lužany. 
Zpět z Přeštic odpoledne vla-
kem nebo busem individuálně 
po ukončení akce.
TRASA: Přeštice – Lužany 
– Skočice – Žerovice – Přešti-
ce/cihelna, hř. TJ (U Nováka)
(11 km vede Kasl)
30. 12. PÁ: CHLUMČANY 
– PŘEŠTICE
Vlakem z Přeštic 9.08 do 
Chlumčan, z Plzně ? (abyste 
tam byli do 9.20 hod.). Zpět 
dle odjezdů busů a vlaků (po 
neplánovaném sezení k zakon-
čení roku).
TRASA: Chlumčany ČD – 
Šavlice – sv. Vojtěch – H. Lu-
kavice – D. Lukavice – Osada 
Šeříků – Střížov – franc. hřbi-
tov – cyklo Prior – Přeštice
(14 km vede Šetková)
Programovka se koná ve čtvr-
tek 29. 12. 2022 od 17.00 hod. 
v klubovně hotelu SPORT.

Změna programu vyhrazena.

Nahlédnutí do nové 
Zelené Hory

V posledním, čtvrtém vydání 
jubilejního ročníku vlastivěd-
ného sborníku Pod Zelenou 
Horou jsou ústředním tématem 
památky.

První a nejobsáhlejší z člán-
ků souvisí se zprávou o vzdě-
lávacím semináři příznivců 
regionální historie „Brány his-
torie otevřené“, který proběhl 
dne 20. 9. 2022 v Kulturním 
a komunitním centru Přeštice. 
V podstatě jde o přednesený 
příspěvek Mgr. Jiřího Sankota, 
který v něm rozebral jak obec-
nější problematiku památkové 
péče, tak i zcela konkrétní fakta, 
týkající se přehledu kulturních 
památek na Přešticku a příkladů 
jejich obnovy.

Zajímavému fenoménu ven-
kovských vil v obci Štěnovice 
se věnuje PhDr. Alena Vlčková. 
Začaly se objevovat na přelomu 
19. a 20. století, a nejenže repre-
zentovaly společenské postavení 
svých majitelů, ale významným 
způsobem obohacovaly tradiční 
venkovskou zástavbu. Nemo-
vitou kulturní památkou je od 
roku 1964 i stará škola v Měčí-
ně, o níž píše Roman Tykal. 
Letos si připomíná 200 let exis-
tence a v seznamu jejích vlast-
níků figurovala od 50. let minu-
lého století i Česká spořitelna 
v Přešticích. V současné době je 
v soukromých rukách a poma-
lu se vrací do podoby, kterou 
měla v 19. století. Pouze s tím 
rozdílem, že dnes bude sloužit 

jako nevšední kulturní centrum. 
Národní kulturní památkou jsou 
i starobylé varhany v Němči-
cích, nástroj, na který si proka-
zatelně nejméně dvakrát zahrál 
Jakub Jan Ryba. Původně byly 
totiž umístěny jak v přeštickém 
starém gotickém kostele, tak 
i v pozdějším barokním chrá-
mu. A to až do roku 1839, kdy 
začal Ferdinand Guth stavět 
varhany nové. Staré jim musely 
ustoupit, a byly prodány právě 
do Němčic. Protože jsou ve vel-
mi špatném stavu, Spolek pro 
záchranu němčických varhan 
se nyní snaží oslovením široké 
veřejnosti o jejich záchranu.

Pozapomenutou osobností se 
pro zimní číslo Zelené Hory stal 
hudební skladatel Oldřich Blecha, 
který se v letech 1928-31 v pří-
chovickém zámku pokusil o neú-
spěšný podnikatelský projekt.

Okolnosti vybudování po-
mníčku U Barušky, popsané  
Mgr. Evou Klepsovou, jsou 
ohlasem na „Osudové setkání 
Barušky Koskubové“ z minu-
lého čísla sborníku (PZH č. 
3/2022). Vzpomínka pamětníka 
je tentokrát věnována Černým 
baronům a jejich pobytu ve 
Spolkovém domě v Přešticích. 
Redakční příspěvek o méně 
známých lidových zvycích 
a pověrách kolem Vánoc připo-
mene nadcházející sváteční čas, 
a sborník uzavírá bibliografie 
celého letošního ročníku.

Věra Kokošková


  NEJVĚTŠÍ DAR

10. a 18. 12. 2022 od 17.00 hod. 
Pohádka – Česko, 2022
V dávných dobách ovládali naši zemi 
pohanští bohové a bohyně. Nejen na Valaš-
sku dobře známý bůh Radegast, ale plno 
jiných – dobrých... i zlých, laskavých i haš-
teřivých, veselých i vážných. To jsou hrdi-
nové pohádky Největší dar. A kromě nich 
také svérázní obyvatelé malé valašské vísky. 


  ŠÍLENÁ NOC

10. 12. 2022 od 19.00 hod.  
Akční / Thriller / Krimi / Komedie / Horor
USA, 2022, 111 min.
Trávit Vánoce s dominantní matkou (Bever-
ly D´Angelo) jen proto, že je nechutně boha-
tá a že potřebujete, aby „pustila chlup“, je 
samo o sobě solidní peklo. Když ale rodinu 
krátce před štědrovečerní večeří přepadne 
ozbrojený gang, jehož členové si přejí k Vánocům obsah rodinného 
trezoru, nastává krize, kterou si nikdo neuměl představit. 


  MIKULÁŠOVY PATÁLIE:

  JAK TO CELÉ ZAČALO
11. 12. 2022 od 17.00 hod.  
Animovaný / Rodinný
Francie / Lucembursko, 2022, 82 min.
Patálie malého Mikuláše, od rvaček na škol-
ním dvoře až po dobrodružství na letním 
táboře, si v průběhu let zamilovaly více než 
čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavič-
ka nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého v animovaném 
filmu pro celou rodinu. 


  A PAK PŘIŠLA LÁSKA…

11. 12. 2022 od 19.00 hod. 
Drama / Komedie
Česko, 2022, 85 min.
Psycholožka Kristýna (Pavla Tomicová) 
zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne se 
proto odjet se svou dospělou dcerou Sárou 
(Sara Venclovská) na ozdravný víkend za 
kartářkou Zdenou (Tereza Hofová). Skrze 
pochybné rodové léčení a výklady karet 
zjistí víc nejen o svém problematickém vztahu k okolí, ale i ke své 
dceři a sobě samotné. Přijde na konci uzdravování konečně i láska? 


  AVATAR:

  THE WAY OF WATER
16. a 30. 12. 2022 od 17.00 hod. 
Akční / Dobrodružný / Sci-fi / Fantasy
USA, 2022, 190 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.


  VÁNOČNÍ

  POHÁDKA
18. a 25. 12. 2022 od 19.00 hod.  
Rodinný / Drama / Komedie
Švédsko, 2021, 112 min.

Ve 40. letech 20. století je malé švédské 
městečko vyzdobeno na Vánoce slavnost-
ními světly. Karl-Bertil Johnsson, syn 
bohatého majitele obchodu ve městě, pra-
cuje na poště a balí zásilky. Budoucnost čtrnáctiletého chlapce 
naplánoval jeho otec předem a čeká ho rodinné dědictví. Jednoho 
dne teenager náhodou narazí na chudé děvče jménem Věra, které 
žije v sirotčinci. Chlapec si uvědomí, že je mnoho lidí, kteří mají 
méně štěstí a nejsou bohatí jako on, a tak se rozhodne jít ve sto-
pách svého tajného idolu Robina Hooda a ukrást vánoční balíčky 
bohatých a doručit je skutečně potřebným.


  KOCOCUR V BOTÁCH:

  POSLEDNÍ PŘÁNÍ
25. 12. 2022 od 17.00 hod.  
Animovaný / Akční / Dobrodružný /  
/ Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2022, 101 min.
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň 
pro dobrodružství si vybrala svou daň: už 
přišel o osm ze svých devíti životů. A tak 
se vydává na výpravu za bájným Posledním přáním, aby svých 
devět životů zase obnovil.
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Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Karel HAJŠMAN
pan Alois RADA

pan František ŠVIHLA
pan Bohumil PETRÁŇ
paní Jiřina MAJEROVÁ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ (říjen)

Jan MRÁZ
Zdeňka ŠTYCHOVÁ
Josef PEISKAR
Helena ČEJKOVÁ
Zdeňka SUCHÁNKOVÁ
Zdeňka KOLÁŘOVÁ
Anna KASLOVÁ

(1936)
(1943)
(1938)
(1943) 
(1947) 
(1933)
(1933)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

VZPOMÍNKA

DIAMANTOVÁ SVATBA 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní Zdeňka KUTKOVÁ
(Žerovice)

paní Vlasta KLIČKOVÁ 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily

paní Jaruška ŠÁROVÁ
paní Marta SPÁČILOVÁ

2. polovina října a 1. polovina listopadu

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavil

pan Václav KUBÍK

Dne 13. prosince 2022 by oslavil 95. 
narozeniny náš drahý otec, tchán a děde-
ček, pan 

Vladimír Brabec
z Příchovic.

Dne 4. března 2023 vzpomeneme 5. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil. Stále vzpo-
mínáme a vděčně děkujeme za obětavost, 
lásku a péči.

Dcera Marie, zeť Dalibor a vnuk Dája Hlavatých.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Osmý ročník významné 
přeštické události 
– Underground lecture vol. 8

Tradice se musí dodržovat 
a tak se zimou přichází čas, zno-
vu si připomenout 13. prosinec 
1975, kdy Ivan Martin Jirous 
poprvé četl v přeštickém Stable 
clubu svůj program českého 
undergroundu, nazvaný Zprá-
va o třetím hudebním obrození. 
Tak se Přeštice zapsaly do dějin 
nezávislé kultury a boje s tota-
litním režimem.

Letos se akce koná v sobotu 
10. prosince od 18.00 hod.
v Klubu U Dědy v Hlávko-

vě ulici. Underground lecture 
vol. 8 zahájí literární historik, 
kritik a editor Martin Macho-
vec, který vydal díla Egona 
Bondyho či I. M. Jirouse. 
Mluvit bude o českém under- 
groundu a zmíněném Jirousově 
manifestu. Následný koncert 
bude v režii The Ignu Under-
ground, poctivého českého 
grunge a undergroundu. Vstup 
zdarma.

Zve Vás Sdružení 
Underground lecture 1975

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní
 Helena SCHEJBALOVÁ

Dožít se 60 let společného života je malý zázrak. Dožít se ho 
v lásce, úctě a pochopení, to už je zázrak opravdu velký. A mít 
kolem sebe milující rodinu je dar. Tohle všechno se poštěstilo 
manželům Baumrukerovým.

Dne 27. října 1962 si v Přešticích dali manželský slib manželé

Václav a Marie Baumrukerovi
ze Skočic.

Do dalších společných let Vám, vážení manželé Baumrukero-
vi, přejeme především pevné zdraví a další společně prožitá léta 
naplněná vzájemnou láskou, úctou, tolerancí a pochopením.

Dne 5. 12. to bude již 5 let, co nás opus-
til náš milovaný, pan

Josef Kalčík. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Adámkova, Křenova 
a ostatní příbuzní.

V souladu s poslední vůlí 
zakladatele Nadace „Nadá-
ní Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“ Josefa Hlávky 
obdrželo i v roce 2022 měs-
to Přeštice trvalý legát ve 
výši 100 000 Kč. Příspěvek 
je určen rodnému městu na 
podporu vzdělanosti a kultu-

ry. Dar převzal z rukou před-
sedy dozorčí rady nadace  
prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. 
v předvečer státního svátku 
Dne boje za svobodu a demo-
kracii a Mezinárodního dne 
studentstva starosta města 
Tomáš Chmelík.

(red)

Trvalý legát Josefa Hlávky
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY Plavecký bazén v Přešticích...
Dokončení ze str. 1
Výsledkem bylo, že součas-

ná soustava nemá kapacitu pro 
plný provoz bazénu v zimním 
období a bude nutné realizovat 
i záložní zdroj. Navíc zaříze-
ní v zimních špičkách poběží 
primárně na zemní plyn, což 
povede k navýšení ceny tep-
la a její rozpuštění mezi vše-
chny občany CZT využívající. 
Celkové náklady na připojení 
a záložní zdroj byly odhadová-
ny na dalších cca 8 mil. Kč.

Dalším zvažovaným faktorem 
byl dopad projektu na finance 
města jako takové. Je zřejmé, 
že realizace by do budoucna 
znamenala omezení investiční 
kapacity města pro další měst-
ské projekty. A těch je v zásob-
níku celá řada – modernizace 
ČOV, vodovod do Žerovic 
a Skočic, revitalizace nevyuží-
vaného brownfieldu po býva-
lém ZD Kbel, další etapa revi-
talizace náměstí, projekty pro 
bydlení a řada dalších. Nehledě 
na nákladnou údržbu majet-
ku již existujícího – chodníků, 
komunikací, vodohospodářské 
infrastruktury, veřejného osvět-

lení, zeleně, zajištění odpado-
vého hospodářství. Navíc akce 
předpokládala v současné době 
vysokých úrokových sazeb 
úvěr ve výši 100 mil. Kč. Celá 
řada projektů by tak musela 
být odložena na neurčito. A to 
nejen těch investičních, ale 
omezeny by byly i výdaje na 
opravy a údržbu.

Věřte, že jsem v posledních 
týdnech absolvoval řadu beze-
sných nocí zvažováním, zda 
v dnešní době vysokých úro-
kových sazeb, vysokých cen 
energií a stavebního materiá-
lu a nestability na finančních 
trzích, v době, kdy se řada měst 
potýká s problémy provozních 
nákladů sportovišť a z důvodu 
nevýhodných úvěrů zastavuje 
svoje velké investiční akce, do 
tohoto risku v podobě realizace 
projektu bazénu jít. Výsledným 
rozhodnutím je, že nikoliv.

Zaznívaly názory, že v tomto 
případě je potřeba mít odvahu. 
Takto je k věci možno přistupo-
vat v podnikatelském prostředí, 
kdy hospodaříte s vlastními 
prostředky a veškeré násled-
ky Vašich rozhodnutí jdou jen 

a pouze na Vaše bedra. V tom-
to případě ovšem rozhodujeme 
o veřejných prostředcích všech 
a o možnostech budoucího 
rozvoje celého našeho měs-
ta. V radě města jsme dospěli 
k většinovému závěru, že riziko 
je v dnešní době příliš vysoké 
a v případě nepříznivého vývo-
je bychom mohli paralyzovat 
rozvoj našeho města na roky 
následující. Projekt samozřej-
mě nemusí být ztracen jednou 
provždy. V případě, že se do 
budoucna ekonomická situace 
stabilizuje, můžeme se o jeho 
realizaci znovu pokusit.

Jsem si vědom, že řada z Vás 
s tímto rozhodnutím nebu-
de souhlasit. Bude nás za něj 
odsuzovat. Nikomu to nemám 
za zlé. Osobně jsem ale pře-
svědčen, že s veškerou odpo-
vědností, kterou za budoucí 
rozvoj našeho města máme, 
jsme v této době s péčí řádného 
hospodáře nemohli rozhodnout 
jinak. Věřím, že po zvážení 
všeho uvedeného pro to nalez-
nete alespoň pochopení.

Mgr. Tomáš Chmelík
starosta

Dokončení ze str. 1
Uznání a poděkování patří 

Vám, kteří vědomě či bezděč-
ně svou prací, zájmovou čin-
ností v organizacích či jen tak 
spontánně poskytujete druhým 
příležitost k plnějšímu životu, 

vánoční dárek svému městu 
shánět nemusíte.

Odpusťte, čekali-li jste celý 
sloupek vánočního přání 
či povzbuzení v inflačních 
časech. Zdraví, lásku, radost 
ze života, respekt k druhému 

a schopnost mu odpouštět 
– to je mé trvalé přání všem 
nejen k blížícím se Vánocům 
a novému roku.

Mgr. Antonín Kmoch
místostarosta

Historie československých legií
Další akcí v rámci Juniorfes-

tu byla zastávka Legiovlaku, 
který se na přeštickém nádraží 
zastavil na šest dnů.

„Součástí vlaku je deset his-
torických vagonů, a tři dopro-
vodné, kde máme my jako 
průvodci ubytování, vlastně 
komplet zázemí. Vagony jsou 
přesné repliky podle dochova-
ných fotografií, nikoliv na ori-
ginál podvozcích, ale základ 
tvoří vagony c. k. Rakouských 
drah. Jsme vždy každoročně 
na ´cestě´ od března do začát-
ku prosince. Odtud z Přeštic 
nás čeká ještě Nýrsko, Horšov-
ský Týn a Nýřany a končíme. 
V zimě jsou vagony v Praze, 
v muzeu, a čeká nás, členy Čsl. 
obce legionářské, ta obyčejná 
práce, všechno zkontrolovat, 
případně opravit, nechat udě-
lat revize,“ popisují celoroční 
cestu Legiovlaku jeho prů-
vodci, členové Čsl. obce legi-
onářské v slušivých dobových 
uniformách.

K vidění jsou různé vagony, 
štábní, ošetřovna, ubytova-
cí, opravárenský... Jeden je 
upravený k sezení a promítání 
filmu o historii českých legií 
v Rusku. Od založení České 
družiny, vznik legií, přes boje 
na frontě až po strastiplnou 
cestu po transsibiřské magis-
trále přes celé Rusko do Vla-
divostoku, odkud pluli čeští 
legionáři lodí do Evropy.

„Správně by historický vlak 
měla táhnout parní lokomo-
tiva, ale s tím je v současné 
době tolik potíží, třeba ´natan-

kovat´ plný tendr vody, prů-
běžně zásobovat uhlím, takže 
s ní vyjíždíme jen velice málo. 
Tady jsme ustoupili ´historii´ 
a táhne nás většinou dieslová 
lokomotiva.“

Dopoledne se nádraží hemží 
dětmi, žáky základní školy 
a malými ze školek, odpoledne 
patří spíše dospělým, dopoled-

ne i odpoledne jsou připravené 
dvě komentované prohlídky. 
„Nebereme to nijak přesně, 
ale počítáme, že za dobu exis-
tence vlaku a cest po českých 
nádražích jsme tak ujeli vzdá-
lenost do Vladivostoku a zpět 
a že se přišlo podívat přes 
milion návštěvníků.“        (šat)

(neprošlo korekturou)
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Úspěšná podzimní sezóna malých 
fotbalistů starší přípravky TJ Přeštice

Jako každý rok absolvovaly 
starší a mladší přípravka fot-
balového oddílu TJ Přeštice 
své soustředění na podzimní 
část sezóny. Tentokrát mladí 
fotbalisté zavítali do Skelné 
Huti u Nýrska, kde byli uby-
továni v penzionu Andrea. 
K ubytování patřilo samozřej-
mě celodenní stravování a pro 
horké dny byl připraven ven-
kovní bazén, který děti i trené-
ři hojně využívali. Tréninková 
hřiště byla hned vedle penzio-
nu a pro své výběhy sportovci 
využívali možnosti okolní pří-
rody.

Za hlavní cíle si trenéři sta-
novili otestování dovedností 
dětí (vhazování autů, při-
hrávky, přesnost střely, rych-
lost, vytrvalost a další jejich 
dovednosti), tak aby věděli, 
o kolik a jak se hráči průběž-
ně zlepšují. Také se úspěšně 
snažili o sehrání nového týmu 
a o kolektivní hru. Soustředili 
se na kvalitu střely, přihrávky, 
na kvalitní bránění, chytání 
střel, komunikaci při hře atd. 
Dále si děti testovaly svoji 
fyzickou sílu (sedy lehy, běh, 
kohoutí zápasy a další soutěžní 
hry). V neposlední řadě týmo-
vé soustředění sloužilo také 
ke stmelení nového kolektivu 
dětí.

Fotbalistům vyšlo krásné 
počasí, trénovali na ven-
kovních hřištích každý den, 
kromě posledního dopoled-
ne, kdy pro ně měli trenéři 
připravené různé hry např. 
v podobě stavění fotbalové-
ho znaku na čas, vymýšlení 
pokřiku nebo hraní karet. Po 
dopoledním dešti bylo hřiště 
dostatečně mokré tak, aby si 
děti přípravky mohly zkusit 
kluzáky. Všichni si soustře-
dění náramně užili, noví hráči 
se bez problémů zapojili do 
nového kolektivu a celkově 
se tento fotbalový tábor velmi 
vyvedl.

Na konci soustředění byli 
hráči odměněni cenami za tes-
tovací aktivity a soutěže, ale 
také za dobré chování.

Děti z přípravky od září hrá-
ly své mistrovské zápasy, při 
kterých mnohdy ukázaly své 
dovednosti, které se nejen na 
soustředění naučily.

V průběhu podzimu ode-
hráli malí fotbalisté starší 
přípravky celkem 17 turnajů 
a zápasů. Účastnili se jednak 
okresního přeboru Plzeň-jih, 
dále krajského přeboru výbě-
rových týmů z celého Plzeň-
ského kraje, tradičního turnaje 
na domácím hřišti a několika 
přátelských utkání. Celkově 
nastřílely děti v těchto zápa-
sech skoro 200 gólů!

Během okresní soutěže se 
děti setkávaly v rámci malých 
turnajových zápasů s týmy 
celého okresu, absolvova-
ly celkem 24 zápasů. Hráči 
reprezentovali svůj mateřský 
tým velmi dobře a po podzim-
ní části skončili z 18 družstev 
na velmi pěkném pátém mís-
tě se ziskem 52 bodů a skóre 
100:39.

Celkem 6 krajských turna-
jů se konalo většinou 1x za 
14 dní, při kterých děti hrály 
převážně 4 zápasy, dohroma-
dy tedy 23 zápasů. V těchto 
zápasech je samozřejmě vidět 
i vyšší kvalita zúčastněných 
družstev. Náš mladý tým 
i v těchto zápasech podával 

velmi dobré výkony a do této 
soutěže jednoznačně patří. 
Hrát proti týmům s výběro-
vými hráči je pro děti velkým 
přínosem a nutí je podávat lep-
ší a lepší výkony.

V den státního svátku 28. 
září 2022 se uskutečnil na 
fotbalovém stadionu v Přešti-
cích pod záštitou pana Jiřího 
Papeže 18. ročník Přeštické-
ho turnaje starších přípravek. 
I přes deštivé počasí sehrálo 
všechna svá utkání více než 
70 dětí, podporovaných svými 
trenéry a fanoušky z řad rodi-
čů. Domácí Přeštice postupo-
valy ze skupiny z první pozice 
s devíti body, kdy porazily 
všechny své soupeře (Štěnovi-
ce, Stod a Dolní Lukavici). Do 
semifinále nastoupily Přeštice 
do vyrovnaného zápasu s Blo-
vicemi, který po výsledku 1:1 
skončil penaltovým rozstře-
lem 0:3 ve prospěch soupeře. 
V souboji o bronzovou příčku 
narazili přeštičtí odchovanci na 
Stod a vítězstvím 4:2 si zajis-
tili pěkné třetí místo. Celkové 
vítězství v turnaji si odvezli 
hráči Nepomuku, kteří prošli 
vítězně všemi zápasy a během 
turnaje dokonce neobdrželi 
ani jednu branku. Druhou 
příčku obsadilo mužstvo Blo-
vic. Velké poděkování patří již 
dlouholetým partnerům turna-
je: EPLcond a. s. a městu Přeš-

tice, díky kterým bylo možné 
zajistit pro všechny hráče hod-
notné ceny a občerstvení. Nej-
lepším brankářem byl vyhlá-
šen Matyáš Jílek z Blovic, 
nejlepším střelcem Max Mar-
tínek z Nepomuka, nejlepším 
hráčem stodský Matěj Tochá-
ček a MISS sympatie a nejlep-
ší střelkyní Aneta Kriegerová 
z domácího týmu TJ Přeštice.

Ke konci sezóny si zahrály 
děti i dva přátelské zápasy, 
a to s družstvem Nepomuku, 
momentálně druhým týmem 
v tabulce okresního přeboru, 
a také s dívčím týmem FC 
Viktoria Plzeň. Oba zápasy 
jsme odehráli s velkým nasa-
zením a po celkově velmi 
dobrém výkonu jeden prohráli 
a druhý vyhráli.

Celkově je po podzimní čás-
ti nejlepším střelcem týmu 
útočník Vašík (Hlaváč) s 34 
nastřílenými góly, druhý Vinc 
(Klička) s 33 góly a třetí Anet-
ka (Kriegerová) s 27 góly.

V brance podávají skvělé 
výkony Tomáš (Voříšek), Víťa 
(Lešetický) či Domča (Medal). 
Jsou výborní nejen v brance, 
ale i na jiných pozicích ve 
hře. Samozřejmě si v průběhu 
podzimu vyzkoušela chytání 
v brance i většina hráčů týmu, 
zejména proto, aby i trené-
ři viděli jejich schopnosti 
a dovednosti. V obraně se 

vždy může celé družstvo spo-
lehnout na výborné výkony 
Honzy (Miloty) a Káji (Pittne-
ra), ve středu hřiště neustále se 
zlepšující hráče Míšu (Majera) 
a Pepu (Šteffla) a v útoku dále 
i na Elíka (Kilbergera) a Páju 
(Růžičku).

Poděkování patří jejich tre-
nérům a samozřejmě rodičům, 
kteří své děti vedou ke sportu 
a při zápasech je hlasitě pod-
porují.

Podzimní část byla zakon-
čena podařeným společným 
večírkem, kde byla rozdána 
individuální ocenění a při kte-
rém se všichni skvěle bavili 
a užili si spoustu zábavy.

Na průběh zimního období 
jsou již naplánovány někte-
ré halové turnaje, zejména 
vánoční turnaj a zimní liga 
ve spolupráci s týmem Nepo-
muku. Pokud počasí dovolí, 
budou samozřejmě probíhat 
některé tréninky i na venkov-
ní ploše s umělým povrchem, 
stejně tak se plánují i přátelské 
zápasy a turnaje.

Všechny děti všem přejí 
krásné prožití období vánoč-
ních svátků a mnoho zdraví 
a štěstí v novém roce 2023!

Denisa Kriegerová
PR manažerka st. přípravky 

 fotbalového oddílu 
TJ Přeštice

ADVENTNÍ 
ČAS 

v Přešticích
Čtvrtek 1. 12. 

Sobota 3. 12.

 
Neděle 4. 12. 

Neděle 4. 12. 

Úterý 6. 12. 

Středa 7. 12. 

Čtvrtek 8. 12. 

Čtvrtek 8. 12. 

Čtvrtek 8. 12.  

Sobota 10. 12.

Neděle 11. 12. 

Neděle 11. 12. 

Neděle 11. 12. 

Úterý 13. 12. 

Středa 14. 12. 

Čtvrtek a pátek 
15. a 16. 12. 
Pátek 16. 12. 

Neděle 18. 12. 
Úterý 20. 12. 

Středa 21. 12. 

Čtvrtek 22. 12. 

Pondělí 26. 12. 

Vánoční koncert Jakub Smolík + Hlásek a Petr 
Kolář – KD Příchovice – 19.00 hod.
Den pro dětskou knihu – Městská knihovna Přeštice 
– kromě vyhodnocení výtvarných a čtenářských sou-
těží proběhne zdobení perníčků a vánoční tvoření, hry, 
Kouzelné čtení apod. – 13.00 hod.
Tradiční adventní neděle v muzeu – Rukodělné 
předváděcí akce (zdobení perníčků, dřevořezání pro 
děti, slaměné ozdoby, mýdlo a sůl do koupele) – Dům 
historie Přešticka – 14.00 hod.
Čertovská a Mikulášská nadílka – velký sál KKC 
Přeštice – 16.30 hod.
(nutná rezervace na miskova@prestice-mesto.cz)
a Filmová projekce Kdopak by se čertů bál – 17.00 
hod.
Vánoční koncert ZUŠ – hlavní budova, třída č. 10 sál 
– 17.00 hod.
Vánoční koncert sboru Skaláček a Přeštických flét-
niček – Aula ZŠ Na Jordáně – 17.00 hod.
Beseda cestovatele a fotografa s handicapem Jakuba 
Greschla – Vánoční přednáška – mix z cest a oslava 
Vánoc – Městská knihovna Přeštice – 17.00 hod.
Vánoční trhy s programem Vánoce jako dřív 
– zahrada MŠ Gagarinova – 16.00 hod. – proběhne 
rozsvícení stromečku, vystoupení dětí, prodej vánoč-
ních dekorací a výrobků
18. výroční koncert pěveckých sborů – Minihlásek, 
Hlásek ZUŠ Přeštice – KD Příchovice – 16.30 hod.
Underground lecture vol. 8 – Tradiční undergroun-
dová akce – Klub U Dědy – 18.00 hod.
Vánoční rozjímání – ZUŠ – Kostel sv. Cyrila a Meto-
děje v Řenčích – 16.00 hod.
O Adventu na Vícově – kostel sv. Ambrože – 14.00 
hod. – autobus zajištěn, odjezd v 13.30 hod. z autobu-
sové zastávky Masarykovo nám. Přeštice
Zahrají a zazpívají PročNe
Tradiční adventní neděle v muzeu – Rukoděl-
né předváděcí akce (velké drátování, dřevořezání 
pro děti, vánoční dekorace, vánoční tvoření, nepečené 
vánoční cukroví) – Dům historie Přešticka – 14.00 hod.
Vánoční jarmark – ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, Na 
Jordáně – vystoupí Skaláček a Přeštické flétničky 
– 17.00 hod.
Zpívání koled s Českým rozhlasem, Adventní trh od 
10.00 hodin – Masarykovo náměstí Přeštice, kulturní 
program od 16.30 hodin – Skaláček a Přeštické flét-
ničky, Hlásek a ženský pěvecký sbor CARMINA
Vánoční koncert sboru Skalka pro mateřské školy 
– Aula ZŠ Na Jordáně 10.00 hod.
Carmina – Adventní koncert – kostel sv. Václava 
Žinkovy – 19.00 hod.
Carmina – Živý Betlém – náměstí Přeštice – 16.30 hod.
Kristián – vánoční vystoupení pro seniory – Skalá-
ček a Přeštické flétničky
DPS Přeštice – vánoční vystoupení pro seniory 
– Skaláček
Vystoupení žáků v Domě historie – ZUŠ – Dům his-
torie Přešticka – 17.00 hod.
J. J. Ryba – Česká mše vánoční – kostel Narození 
Panny Marie v Chotěšově – 19.00 hod.

Provoz městského úřadu 
Přeštice a pokladen 
na přelomu roku 2022/2023
 23. 12. 2022 – pátek – z provozních důvodů zavřeno
 27. 12. 2022 – úterý – provoz úřadu 7.30-12.00, 13.00-15.30 h
 28. 12. 2022 – středa – úřední hodiny pro veřejnost
   7.30-12.00, 13.00-17.00 h
 29. 12. 2022 – čtvrtek – úřední hodiny pro veřejnost,
   provoz úřadu 7.30-12.00 h
   (úřední hodiny platí pro občanské průkazy, cestovní doklady,    
    evidenci vozidel a řidičů)
 30. 12. 2022 – pátek – provoz úřadu 7.30-12.00 h
   – pokladny uzavřeny

Ing. Zdeňka Alblová, tajemnice MěÚ Přeštice
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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/ 

HLÁSEK ZUŠ Přeštice 
koncertuje doma i v zahraničí

Letošní sezónu začal dětský 
pěvecký sbor Hlásek ZUŠ 
Přeštice na konci srpna, kdy 
absolvoval třídenní soustře-
dění v penzionu Zelený Háj 
u Merklína a nacvičoval zde 
nový program na koncerty 
a vystoupení, které má již na 
tento i příští rok domluvené.

Na prvním koncertě v tomto 
školním roce si sbor zazpíval 
na 15. Příbramské svatohorské 
šalmaji. Zakladatelem tohoto 
festivalu je skupina Ginevra, 
se kterou Hlásek dodnes spo-
lupracuje.

Po tomto koncertu se na 
zkouškách sboru začal dola-
ďovat repertoár na koncertní 
zájezd do slovinského Krška. 
Tam jsme vyjeli brzy ráno 21. 
října a na místo jsme dorazili 
kolem páté hodiny odpoled-
ne. Žáci místní hudební školy 
pro nás měli připravený krát-
ký hudební program, po něm 
následovalo menší občerstvení 
a poté jsme zhlédli v místním 
kulturním domě film Orkestra. 
Po filmu jsme jeli do městečka 
Kostanjevica na Krki, kde jsme 
byli ubytováni v místní škole. 
Druhý den ráno po snídani se 
vydal náš autobus do městeč-
ka Podčetrtek, kde je význam-
ný barokní klášter Olimje 
s nádhernou lékárnou a boha-
tě zdobenými oltáři. Sladkou 
tečkou byla návštěva místní 
čokoládovny, kde nám ukáza-
li, jak se zde čokoláda vyrábí. 
Z čokoládovny jsme ještě vyra-
zili na prohlídku okolí u Čaro-
dějnické chaloupky, odtud na 
oběd a pak jsme se vydali zpět 
do Krška. Tady následovala 
v místní hudební škole gene-
rální zkouška a po ní i společný 

koncert se žáky místní školy. 
Po koncertě byl společný večí-
rek, ze kterého jsme odjíždě-
li kolem desáté hodiny večer 
zpět do Kostanjevice. Druhý 
den ráno jsme si toto městeč-
ko, které leží na ostrově a je ze 
všech stran obklopeno řekou, 
prohlédli a pak jsme již vyrazili 
zpět domů.

Další akcí Hlásku byl koncert 
v rámci dětského filmového 
festivalu Juniorfest. Konal se 
7. listopadu na Státním hradu 
a zámku Horšovský Týn a byl 
věnován známé herečce, paní 
Veronice Freimanové, která 
obdržela Zlatou rafičku, což je 
to nejvyšší festivalové ocenění 
udělované za celoživotní tvůr-
čí přínos ve filmové tvorbě pro 
děti a mládež.

A co nás ještě letos čeká? 
1. prosince sbor vystoupí na 
Vánočním koncertě spolu 
s Petrem Kolářem jako host 
Jakuba Smolíka, 8. prosince 
se bude konat 18. výroční kon-
cert Hlásku, kterého se zúčast-
ní i přípravný dětský pěvecký 
sbor Minihlásek a 14. prosin-
ce bude poslední vystoupení 
sboru v tomto kalendářním 
roce, a to Zpívání s ČRo na 
Masarykově náměstí. Všech-
ny podrobnosti o koncertech 
sborů, ale i dalších akcích 
ZUŠ Přeštice, najdete na 
webových stránkách školy:  
www.zusprestice.cz a jste na 
ně všichni srdečně zváni.

Přeji Vám všem příjemnou 
a klidnou dobu adventní a zpě-
vákům z Hlásku děkuji za 
skvělou reprezentaci školy a ať 
jim to i nadále báječně zpívá.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Ženské Kruhy v Přešticích
V letošním roce se začaly 

stejně naladěné ženy scházet 
na Ženských Kruzích, které 
sahají svou hloubkou a tradicí 
až ke kořenům našich před-
ků. Setkávání probíhá každé 
roční období a přizpůsobuje 
se kolu roku a některým žen-
ským a dalším tématům. Ženy 
zde spojuje sesterství, láska 
a úcta k ženským hodnotám, 
porozumění, naslouchání, sdí-
lení a vede je až do hloubky 
a nitra ženské duše. Obvykle 
na setkání vytvoříme oltářek 
z darů přírody, z pohoštění, 
povídáme si, tvoříme a někdy 
zase tančíme nebo zpíváme 

a pečujeme o sebe navzájem 
nebo jen tak meditujeme. 
Ženy si odnáší ze setkání dob-
rou náladu, pozitivní naladě-
ní, zářivé oči, ale také mnohá 
uvědomění a naplnění. Minulý 
Ženský Kruh byl dušičkový, 
na kterém jsme si zatančily 
i dušičkový tanec se svíčkami 
k úctě našich předků. Příští 
Zimní Kruh bude 9. prosince. 
Kdyby nějaká další žena zavní-
mala volání své ženské duše, 
rády ji mezi námi přivítáme. 
Stačí zavolat průvodkyni Žen-
ských kruhů na telefonním č.  
604 916 990.

Štěpánka Inka Lexová

Spolek Přátel Matky Země 
zve k vánočním tradicím 
našich dávných předků

Náš spolek s již 8letou 
působností, který se mimo jiné 
věnuje i obnovování tradic 
z dob pohanů a Keltů zve letos 
o Vánocích na ukázku slav-
nostního šamanského rituální-
ho tance 4 živlů do Borov 3. 12. 
na Netradiční Vánoce pod 
dubem nebo 11. 12. do Dolní 
Lukavice na Keltské Vánoce, 
kde si ještě budete moci vytvo-
řit něco dle pohanských zvyků, 
např. posvátné polínko, které 
se pak vhodí na Štědrý den 
do ohně či kamen. Od zimní-
ho slunovratu 21. 12. až přes 

svátky vánoční si budete moci 
v Dolní Lukavici projít posvát-
ným labyrintem a zvědomit 
si tak tento očistný prožitek 
osobní transformace a vkročit 
tak do nového roku znovu-
zrozený. Více info na tel. č.  
604 916 990. Tímto bychom 
chtěli Vám všem popřát též krás-
né a požehnané Vánoce, hodně 
zdraví, lásky a porozumění, 
hodně klidu a míru v novém 
roce 2023! Hlavně se mějme 
rádi a nenechme se rozdělit! 
                                 Za SPMZ

Štěpánka Inka Lexová  

Vážení přátelé, rodiče, 
podporovatelé, milé děti!

Na začátku listopadu jsme 
spojili tradiční sobotní „Veřejné 
krmení zvířátek“ s akcí „Tech-
nika a robotika ve Slunečnici“. 
O obě akce jsme u dětí i rodičů 
zaznamenali mimořádný zájem. 
Velice nás těší, že jsme Vám 
mohli nabídnout ochutnávku 
našich chovatelských, technic-
kých a robotických kroužků a Vy 
i Vaše děti jste si mohli vyzkou-
šet základy programování.

Také první prosincová sobota 
3. 12. 2022 bude patřit našim 
zvířátkům na akci „Veřejné 
krmení zvířátek“. „Veřej-
né krmení“ tentokrát spojíme 
s deskovými a karetními hra-
mi na akci „Deskohraní pro 
rodiče s dětmi“. Také desko-
hraní si mezi našimi účastníky 
získává velkou oblibu a stává 
se návykovým. Kolegyně Mar-
cela Hošková dokáže poradit, 
jaké hry může Ježíšek nadělit 
Vašim dětem pod stromeček 
(u nás to bude rozšíření hry 
Takenoko o Panďátka a rozší-
ření karetní hry Drecksau, je-
jímž cílem je co nejdříve ušpi-
nit svá prasátka). Obě akce se 

konají v sobotu 3. 12. 2022 od 
9.00 hod. do 12.00 hod.

Pro bližší informace o našich 
aktivitách sledujte webové 
stránky https://slunecnice 
prestice.cz/, FB profil: Stře-
disko volného času Slunečnice 
Přeštice, p. o.

Děkuji všem svým spo-
lupracovníkům za vedení 
zájmových kroužků, pořádá-
ní víkendových akcí, vedení 
vzdělávacích programů pro 
děti z mateřských a základních 
škol, pořádání příměstských 
táborů a hodiny příprav. Děku-
ji, protože práce nás všech 
rozvíjí Slunečnici, aby dále 
rozkvétala.

Děkuji také všem spolupracu-
jícím organizacím. Za všechny 
bych jmenovala KKC Přeštice, 
Dům historie Přešticka, mateř-
ské a základní školy z Přeštic 
a okolí.

Přeji všem dětem a jejich 
rodičům radostné prožití 
vánočních svátků a těším se 
na shledání ve Středisku vol-
ného času Slunečnice Přešti-
ce v roce 2023.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Po projití celé strašidelné trasy byla odměnou pro menší slad-
ká drobnost z rukou mnicha.                               Foto Petr Šatra

Na lukách zase strašilo
Nedílnou součásti Juniorfes-

tu se v Přešticích stala straši-
delná stezka pro děti. Zorgani-
zovali ji opět přeštičtí junáci, 
tentokráte okolo zahrádek a na 
lukách „Za řekou“.

„Dost jsme měli obavy jak 
vše dopadne. Lávka přes řeku 
u loděnice není, kompletně se 
mění. Takže přístup je jenom 
kolem, přes most ´Na zámos-
tech´ a po lukách. A k tomu 
celý den předtím pršelo. Ale 
naše obavy byly zbytečné, 
účast byla veliká. Jen při hru-
bých propočtech jsme došli 

k číslu přes dvě stě dětí,“ byla 
spokojena Tereza.

Junáci zase připravili dvě 
trasy, pro malé a ty odrostlej-
ší. Podvečerní atmosféru ještě 
„zkresloval“ chvílemi za mra-
ky vykukující v téměř úplňku 
bledý měsíc, který z mnohých 
stromků „dělal“ další mlčenli-
vá tichá strašidla. Na obou tra-
sách bylo asi deset stanovišť, 
strašila třeba smrtka, bílá paní, 
čert, rytíř. A na konci cesty 
čekala sladká odměna od mni-
cha a jeptišky.

 (šat)

Inspirace pro děti



Letošní Halloween jsme si 
konečně po několika letech 
covidových omezení užili 
naplno tváří v tvář ve vylep-
šené a nově upravené dětské 
učebně KKC. V pestrých kos-
týmech čarodějnic, čarodějů, 
duchů, upírů, dýní či netopý-
rů jsme si zatancovali, zahráli 
hry v angličtině a během nich 
se naučili nová slovíčka. Se 
staršími teenagery prohlubu-
jeme znalosti formou soutěží, 
jazykových kvízů a taktéž 
využitím moderních výuko-
vých trendů.

Setkáváme se každý týden 
a seznamujeme se s touto mezi-
národní řečí, která nás obklo-
puje a provází každodenním 
životem čím dál tím častěji.

Potěšením pro mě jako lek-
torku je vidět pokroky nejen 
malých, ale i těch starších, 
se kterými jsme si v nedávné 
době nostalgicky zavzpomínali 

na plyšového kamaráda Jac-
ka. Mnozí z nich začínali jako 
školkáčci a nyní se již několi-
kátým rokem společnými sila-
mi připravujeme na Cambridge 
zkoušky několika úrovní.

Přeji všem našim studentům, 
aby jim nadšení a chuť pozná-
vat nové vydržela i nadále. Do 
nového roku přeji mnoho 
zdraví a štěstí.

Darina Švajcrová
lektorka kurzů při KKC Přeštice
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Střípky z denního 
stacionáře Kristián

Milí přátelé, rádi bychom se 
s vámi podělili o to, co se u nás 
na podzim událo.

Měsíc říjen jsme ukonči-
li tím, že jsme za stacionář 
položili květinu k pomníku 
TGM na náměstí v Přešticích 
u příležitosti oslav vzniku 
republiky 28. října.

Listopad přinesl mnoho 
pestrých programů. V rámci 
reminiscenční terapie na téma 
Dušičkový čas klienti zavzpo-
mínali na své milované zemře-
lé a své mládí. Samozřejmě 
nám neunikly svátky jako sva-
tý Martin nebo 17. listopad.

V tomto měsíci také „pro-
kouklo“ mnoho našich klien-
tů po návštěvě paní kadeřnice 
a pana pedikéra.

Zpestřením všedního dne 
bylo pro několik klientů, když 
10. listopadu navštívili Legio-
vlak. V něm je nejvíce zauja-
ly polní nemocnice a salónní 
kupé. Mezi vystavenými před-
měty klienti poznali spoustu 
věcí, které měli doma i oni 

sami, například velký dřevěný 
cestovní kufr nebo psací stroj. 
Klienti si popovídali s dob-
rovolníky v dobových vojen-
ských uniformách a na památ-
ku se s nimi vyfotili.

Kvůli covidu byly u nás na 
dlouho pozastavené akce pro 
veřejnost. Tuto tradici jsme 
obnovili též 10. listopadu, kdy 
se u nás konaly Hrátky s pamě-
tí pod vedením ředitelky staci-
onáře M. Cimické. V průběhu 
této akce si účastníci lámali 
hlavu nad mnoha složitými 
úkoly, při kterých potrénovali 
všechny složky paměti, zacvi-
čili si a užili si spoustu legra-
ce. Brzy na zájemce čeká další 
akce napěchovaná cvičeními 
na trénink mozkových závitů, 
a to Adventní hrátky s pamětí 
8. 12. 2022 od 16.30 hodin.

Těšíme se na adventní čas, 
během kterého plánujeme 
mnoho zajímavých programů, 
o nichž vás budeme informo-
vat v dalším čísle.

Mgr. Jana Vlčková

Šipkové aktuality
Rád bych se s Vámi podělil 

o pár aktualit ze šipek v Přeš-
ticích.

Dne 23. 9. 2022 vyrazilo ně-
kolik ,,nadšenců“ hájit přeštic-
ké barvy na RGP (Republiko-
vé Grand Prix) do Žďáru nad 
Sázavou. Tento turnaj probíhal 
celý víkend. V pátek jsme ode-
hráli mixy a zahřívací turnaj. 
V zahřívacím turnaji se nejlé-
pe umístil Vladimír Pluhař na 
17. místě z 58 hráčů, v mixech 
dopadla nejlépe dvojice R. 
Krieglstein, Z. Krieglsteino-
vá na 36. místě ze 73 dvojic. 
V sobotu se odehráli jednot-
livci a dvojice. V mužích si 
nejlépe vedl Radim Kriegls-
tein, který skončil na 65. místě 
z 201 hráčů. V ženské kate-
gorii si skvěle vedly obě naše 
hráčky – Zbyňka Krieglsteino-
vá obsadila 17. místo a Jiřinka 
Bezděková 25. místo z celko-
vého počtu 87 žen. V mužských 
párech ,,zabodovala“ dvojice  
D. Pěchouček a L. Rádl, kte- 
ří skončili na 54. místě z 97 
párů. Ženy ve složení Z. Krieg-
lsteinová a J. Bezděková obsa-
dily 30. místo ze 42 párů. Mys-
lím si, že se nám turnaj RGP 
povedl. Stmelil se kolektiv, 
získali jsme další cenné zkuše-
nosti a přesvědčili jsme se, že 
i když to byl turnaj jednotlivců, 
dokážeme hrát a podporovat se 
jako jeden tým. Děkujeme moc 
všem za podporu a sponzorům 
za finanční ulehčení na tento 
turnaj odcestovat.

Dále bych Vás rád informoval 
o průběhu letošní sezóny. Jak 

již víte, naše „Y“ hraje letos A. 
ligu. Je poznat rozdíl v kvalitě 
soupeřů oproti B. lize. Zatím 
mají 5 bodů a jsou na předpo-
sledním místě. Věřím ale, že 
nějaké body ještě nastřádají 
a v tabulce budou stoupat.

Druhý náš tým „Z“ si zatím 
nevede vůbec špatně. Zatím 
nepoznal hořkost porážky 
a tím pádem vede tabulku 
s náskokem 5 bodů před dru-
hým. Doufám, že tahle vítězná 
vlna vydrží hodně dlouho.

V týmu „X“ proběhla před 
sezónou obměna hráčů. Zatím 
se jim nedaří se sehrát, ale já 
věřím, že to brzy dokážou a ze 
6. místa poposkočí na vyšší 
příčky.

Závěrem bych chtěl všem 
hráčům popřát mnoho úspě-
chů, vyhraných zápasů a hod-
ně zábavy při zápasech. Vždyť 
přece, jak se říká, je to jenom 
hra, tak proč se z nevyhrané-
ho zápasu hroutit. Máme před 
sebou ještě půlku základní čás-
ti a já věřím, že v těchto zápa-
sech posbírají naše týmy ještě 
spoustu bodů.

Rád bych vám všem podě-
koval, za to, co pro nás děláte 
a zároveň bych Vám, našim 
sponzorům, hráčům, fanouš-
kům (hlavně od Zlaté husy), 
popřál krásné vánoční svát-
ky a mnoho zdraví, štěstí, 
úspěchů a pohody v novém 
roce 2023.

Za Spolek ŠK BSOD
334 01 Přeštice

předseda Radim Krieglstein

Anglická kouzelná škol(k)a
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Povinné zřizování datových 
schránek podnikatelům 
a nepodnikajícím 
právnickým osobám

S blížícím se koncem roku 
se v mediálním prostoru čím 
dál více objevují různé zprávy 
o povinném zřizování dato-
vých schránek. Někdy jsou 
tyto zprávy ve snaze o zjed-
nodušení poněkud zavádějící, 
příp. nejsou úplně srozumitelně 
napsány. Proto se pokusím to 
nejdůležitější shrnout a doplnit 
praktickými poznámkami.

Od ledna 2023 budou, dle 
zákona číslo 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi doku-
mentů, postupně zřizovány 
datové schránky všem subjek-
tům vedeným v registru osob 
(ROS). Kromě podnikatelů se 
to dotkne i všech spolků a spo-
lečenství vlastníků jednotek. 
Podrobnosti lze nalézt v záko-
ně č. 300/2008 Sb., o elektro-
nických úkonech a autorizova-
né konverzi dokumentů.

Zde je nutné upozornit na 
skutečnost, že má-li nyní někdo 
zřízenu datovou schránku jako 
fyzická osoba a má živnosten-
ské oprávnění, bude mu zříze-
na ještě jedna datová schránka, 
a to jako podnikající fyzické 
osobě. Právnické osoby si 
nemohou nechat znepřístupnit 
datovou schránku. Znepřístup-
nění datové schránky je v pod-
statě její zablokování. Podni-
kající fyzické osoby si jí sice 
znepřístupnit mohou, ale pou-
ze pro zprávy dodávané jinými 
soukromými osobami, včetně 
firem, ale nelze ji zablokovat 
pro dodávání zpráv od orgánů 
veřejné moci, tj. úřadů.

Na rozdíl od e-mailu je dato-
vá schránka nástroj k přijímá-
ní a odesílání důvěryhodných 
zpráv na základě ověření iden-
tity majitele schránky. Její 
zabezpečení je mnohem vyšší 
než u e-mailu, který lze snadno 
zneužít. Datovou schránku je 
možné použít pro komunika-
ci mezi podnikateli navzájem, 
přičemž tato je momentálně 

zpoplatněna částkou 5 Kč za 
zprávu, což je výrazně lev-
nější než poslat dopis poštou. 
Komunikace s orgány veřejné 
moci je zdarma.

Orgány veřejné moci musí ze 
zákona upřednostňovat komu-
nikaci prostřednictvím dato-
vých schránek. Majitelé dato-
vých schránek by proto měli 
pravidelně sledovat, zda jim 
nepřišla nějaká zpráva z úřadu, 
neboť na tu se vztahuje pravidlo 
fikce doručení. To znamená, 
že desátým dnem od doručení 
se zpráva považuje za doru-
čenou, bez ohledu na to, zda 
si ji majitel datové schránky 
přečetl či nikoliv. Z toho pak 
mohou plynout různé práv-
ní důsledky. Je proto vhodné 
si v datové schránce nastavit 
upozornění na to, že do ní byla 
zpráva doručena.

Kdo má datovou schránku, 
nemusí jejím prostřednictvím 
s úřady komunikovat. To zna-
mená, že pokud chce, bude 
moci učinit své podání osobní 
návštěvou na úřadu tak jako 
dosud. Momentálně však exis-
tuje jediná výjimka, a to jsou 
finanční úřady. Již od 1. led-
na 2015 je ten, kdo má zříze-
nu datovou schránku povinen 
podávat daňové přiznání pou-
ze jejím prostřednictvím (§ 72 
odst. 6 daňového řádu).

Kdo má datovou schránku, 
je pro něj výhodné si stáhnout 
aplikaci mobilní klíč eGovern-
mentu. Je to obdobná aplikace 
jako mobilní klíč k elektronic-
kému bankovnictví pro při-
hlašování se do internetového 
bankovnictví. Prostřednictvím 
mobilního klíče, ale i prostřed-
nictvím datové schránky se 
můžete přihlásit i do Portálu 
občana, kde kromě přehledu 
datových zpráv najdete různé 
údaje o své osobě a níže pak 
část nazvanou na úřad online, 
kde můžete činit různá podání 
nebo stáhnout potřebný výpis.

Pokud přejdete na Portál občana města Přeštice, najdete zde 
např. co jste kdy platili (místní poplatky, správní poplatky) a sou-
časně vidíte, zda něco městu nedlužíte.

Ing. Václav Süss, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad

Veřejná Tříkrálová sbírka 2023
Vážení spoluobčané, blíží 

se doba svátku Tří králů –  
6. leden. V tomto období od 
1. do 15. ledna 2023 usku-
teční Farní charita Přeštice 
veřejnou Tříkrálovou sbírku 
na pomoc potřebným. Na-
vštíví Vás skupiny koledníků 
s jejich vedoucími, se zpěvem 
koledy, přáním všeho dobrého 
do nového roku a posvěcenou 
křídou k nápisu K+M+B 2023 
na váš příbytek. Tříkrálový 
koncert bude možné zhlédnout  
8. ledna 2023 od 18.00 na ČT1. 
Vyzýváme koledníky a dospělé 
vedoucí ke spolupráci na Tříkrá-
lové sbírce – mohou se hlásit na 
tel. čísle 731 433 146 nebo e-
mailem na: avolkova@email.cz

V letošním roce vynesla sbír-
ka 237 675 Kč, jak bylo ozná-
meno v únorových Přeštických 
novinách. Z této částky je 35 % 
určeno na projekty Diecézní 
charity Plzeň a Charity Čes-
ká republika a využití 65 %, 
tj. 154 489 Kč, určuje místo, 
kde byla sbírka konána. Podle 
schváleného záměru obdržel 
Domov pokojného stáří Naší 
Paní v Klatovech 115 847 Kč 
(podobné zařízení v Přešticích 
není), Farní charita Přeštice  
23 193 Kč a stacionář Kris-
tián 15 449 Kč. Farní charita 
Přeštice využila na návštěvy 
nemocných seniorů v Domě 
s pečovatelskou službou 
v Přešticích, doma a v ostat-
ních zařízeních 3207 korun, na 

příspěvky pro lidi v sociál-
ní nouzi 19 766 Kč, na režii  
57 Kč, a poštovné za odeslaný 
balík starších brýlí, pouzder na 
brýle a poštovních známek pro 
misie v Africe, které zprostřed-
kovala Oblastní charita Pardu-
bice, 163 Kč. Tímto bych chtěla 
poděkovat paní Dagmar Strej-
cové, Oční optika Masarykovo 
náměstí Přeštice, za spolupráci 
a ochotu darování brýlí, od kte-
ré jsme odeslali již druhý balík 
pro chudé v zahraničí. Z další 
činnosti byla uskutečněna sbír-
ka pro Ukrajinu umístěním sta-
tických pokladniček, jak bylo 
uvedeno v článku v červnových 
Přeštických novinách, starost 
o ukrajinskou rodinu a zajišťo-
vání nákupů pro nemocnou 
seniorku.

Tříkrálovou sbírkou 2023 se 
chceme opět zaměřit na projek-
ty, které proběhly v letošním 
roce. V příštím roce bychom 
chtěli navázat na slavnostní 
setkávání se seniory v Základní 
škole Josefa Hlávky v Přešti-
cích, které bylo u seniorů velice 
oblíbené, a které bylo bohužel 
přerušeno covidovou pandemií.

Přejeme všem čtenářům 
Přeštických novin vše dobré 
do nového roku, pevné zdra-
ví, štěstí, mnoho úspěchů 
a i v příštím roce se těšíme na 
setkávání s Vámi.

Za FCH Přeštice
Marie Sedláčková

koordinátorka TS 2023
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„Vykoupat se a vyrazit na 
túru,“ pozvánka od Martiny

Pohybové aktivity jsou růz-
né. Někdo nedá dopustit na 
sportovní oddíl, další jde s par-
tou do „fitka“, někdo si udělal 
tělocvičnu doma. Vezměme 
ale ten nejpřirozenější pohyb 
– chůzi. I proto se stále více 
do povědomí lidí dostává spo-
jení „nordic walking“, rychlá, 
svižná chůze se sportovními 
holemi. Velkou propagátorkou 
je Martina Opatrná, certifi-
kovaná instruktorka severské 
chůze. „Je to doopravdy ten 
nejpřirozenější pohyb, můžete 
doslova vypnout, myslet na 
něco příjemného a jít.“ Sama 
přiznává, že jí „hole“ pomohly 
při některých složitých život-
ních situacích. „Celý život 
cvičím, jsem v pohybu, a když 
k tomu bylo náročné povolání, 
najednou jsem cítila, že musím 
´vypnout´, zpomalit, jak já 
říkám – abych se nezbláznila, 
a dělat něco úplně obyčejné-
ho.“ Navíc  ještě spojila „nor-
dic walking“ s otužováním. 
Takže jí a podobným „nadšen-
cům“ vlastně nyní začíná sezo-
na. Většinou zajdou na Ostrov 
k jezu. Zacvičí si, následuje 
studená koupel, zaplavou si 
a pak vezmou hole a vyrazí 
na pochod. „Není to žádný 
exhibicionismus, ale normál-
ně se jdeme uvolnit, odpoči-
nout si a přitom dělat něco pro 
své zdraví. Otužování, pokud 
začnete pozvolna, je nejví-
ce o ´hlavě´, dokázat vlézt do 
studené řeky, tam je psychický 
blok, který nás omezuje. Když 
ho překonáte, potopit nebo 

plavat už zvládne každý.“ Je 
potřeba ale vždy respektovat 
bezpečnost, nechodit se kou-
pat sám a mít někoho nablízku. 
To je základní Martiny krédo. 
„Tady není čas na ´frajeřinky´, 
život je jen jeden, a potíže může 
mít i ten nejlepší sportovec.“ 

Aktuální ekonomická situace 
nás nutí šetřit a vše propočítá-
vat. Je třeba si ale uvědomit, 
že nejlepší investice je vklad 
do vlastního zdraví. I v tom je 
NW vlastně úplně nízkonákla-
dovým sportem. Stačí vám 
kvalitní hůlky a obuv na NW. 
„Samozřejmostí by mělo být 
proškolení zkušeným instruk-
torem, který vám vysvětlí 
principy správné chůze. Čas-
to totiž vídám chodce, kteří si 
spíše ubližují, jelikož neres-
pektují principy, na kterých 
je severská chůze vystavena,“ 
říká na odchodu již s hůlkami 
v rukou. „Přijďte si to vyzkou-
šet a uvidíte. Jinak samozřej-
mě jako parta v zimě plaveme 
různě, nejen v Přešticích nebo 
Příchovicích, ale i v Dobřa-
nech, v Plzni v Hradišti nebo 
Kamenném rybníce. Letoš-
ní sezónu jsme odstartovali 
v polovině listopadu v Plzni 
na ´Slavnostech slunovratu´ 
a těšíme se pochopitelně i na 
další setkání s otužilci z naše-
ho regionu.“

Pro všechny zájemce o tuto 
zajímavou kombinaci, NW 
& otužování, nabízí Martina 
ukázkovou lekci, kontakt – 
opatrna.martina@gmail.com, 
mobil 602 300 050.          (šat)

Z úsměvu na tváři je jasné, že doopravdy jsou slova Martiny 
pravdivá. Jen překonat lenost a psychickou bariéru a bude i zim-
ní koupání s následnou procházkou radost.

Podzimní tábor zavedl 
Royal Rangers do Domažlic

Od 25. do 28. října byly pod-
zimní prázdniny, a to pro Royal 
Rangers neznamená nic jiné-
ho než podzimní tábor. Letos 
vyrazilo všech 31 účastníků 
do Domažlic, kde jsme nalezli 
útočiště v místním evangelic-
kém kostele.

Vyjeli jsme již v úterý, takže 
už k večeru mohla započít naše 
cesta po stopách Izáka, staro-
zákonní postavy, které byl 
tábor věnován. Část jeho života 
jsme prozkoumali už na letním 
táboře, takže jsme si zopako-
vali naše znalosti ve středeční 
dopolední hře s vysílačkami. 
Ta měla u dětí nemalý úspěch, 
stejně jako odpolední hra, při 
které bylo úkolem vytvořit co 
nejoriginálnější a nejchutněj-
ší pokrm. Ztěžující okolností 
bylo, že suroviny byly ve sty-
lu „co vedoucí dá“. To ovšem 
nedokázalo zastavit kreativitu 
dětí, jež svými výtvory uchvá-
tily porotu.

Čtvrteční program byl nemé-
ně nabitý. Úkolem dopolední 
hry bylo získat maso, chléb 
a kožešinu, s nimiž měly získat 
Izákovo požehnání. Pro jejich 
získání musely prokázat znalost 
práce s mapou, což ovšem opět 
nebyl pro naše Royály žádný 
problém. A co by to bylo za akci 
bez lanových překážek, které se 
staly neodmyslitelnou součástí 
našich akcí a jichž si do sytosti 
mohly užít odpoledne.

V poslední hře našeho tábora 
si děti zahrály na Izáka a Peliš-
tejce. Izák se snažil vykopat 
studně, zatímco mu je zlotřilí 
Pelištejci neustále zasypávali. 
A pak už jsme se vydali nazpět 
k našim domovům. Plni dob-
rého oběda a nově nabytých 
zážitků. Byl to nepochybně 
skvěle strávený čas, na čemž 
nese podíl program i nádherné 
počasí. Všichni se už těšíme na 
další akci.

Lucie Ester Náprstsková

„Bohužel mládež ztrácí 
zájem,“ mrzí organizátory

Členové přeštického kyno-
logického klubu se jako orga-
nizátoři osvědčili, takže po 
jarních celostátních závodech 
zajišťovali další, tentokráte 
celostátní mládežnickou sou-
těž. Připravili celorepublikové 
zkoušky ve třech mládežnic-
kých kategoriích. Do 15 let to 
byly zkoušky stupně IGP-V, 
do 18 let pak kategorie IGP1 
nebo ZVV1, a nejstarší, junioři 
do 21 let, plnili zkoušky IGP3. 
A byly pouze pro jedno pleme-
no – německý ovčák.

Ve všech třech kategoriích se 
zapojilo pouze patnáct účast-
níků. „Je to určitě málo,“ 
zodpovídá Martina Duchková 
ještě nevyslovenou otázku, 
„od nás není nikdo. Všichni 
v úvahu přicházející mládežní-
ci mají ještě hodně mladé psy, 
na tuto soutěž ještě nedorostli. 
Tak snad někdy příště. Je ale 
škoda, že se nezapojilo více 
´Západočechů´, když to k nám 
mají tak říkajíc ´přes kopec´. 
Přijeli jen tři. Prostě mládež 
ubývá všude, bohužel i u nás.“

„Každého psovoda se čtyř-
nohým svěřencem čekaly tři 
disciplíny – stopa, poslušnost 
a obrana. Na ´stopě´ jsme byli 
u Oplota, musí být vhodná 
plocha. U nižších kategorií si 
šlape psovod stopu sám sobě, 
v té nejvyšší pak již cizí ´kla-
deč´. Obranu a poslušnost jsme 
dělali u nás v areálu,“ jen ve 

stručnosti jako laikovi se mi 
pokouší vysvětlit pravidla Mar-
tina. „Vždy je to dané podle 
kategorie, patřičně bodované.“ 

V kategorii IGP-V zvítězila 
Ellen Dvořáková s Browny 
Daria Reda, v IGP1 pak Adéla 
Pohlová s Immi Mapet, disci-
plíny v kategorii ZVV1 nejlépe 
splnila dvojice Hana Kubalová 
a Ebola Kondi Nova, junior-
skou kategorii IGP3 vyhrál 
Kryštof Tichý s Yavir Favory 
Cross. Ze „Západočechů“ svoji 
kategorii IGP-V vyhrála Ellen 
Dvořáková, Martin Trnka byl 
v IGP1 čtvrtý a Adéla Komo-
rousová v nejvyšší kategorii 
IGP3 druhá.                      (šat)

Výsledky ankety Zdravého 
města Přeštice a MA 21 2022

Na základě vyhodnocení veřejné ankety Zdravého města Přeš-
tice a MA 21, do které se zapojili jak účastníci zářijového Veřej-
ného fóra ZMP a MA 21, tak následně přeštická veřejnost, bylo 
sestaveno aktuální pořadí „10P“ – 10 problémů města Přeštice, 
tak jak je vnímají občané a návštěvníci města Přeštice.

Do ankety se zapojilo 364 respondentů, a to: 
Veřejné fórum – 41 respondentů
Sběrná místa – 93  respondentů
aplikace Mobilní rozhlas –  147 respondentů
aplikace Rentel – 83 respondentů

Ing. Zdeňka Alblová
koordinátorka ZMP a MA 21
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Rozhovor s kapitánem týmu 
starších žáků florbalu

O rozhovor jsem požádal kapitána 
týmu starších žáků Romana Beera. Jeho 
celoživotním koníčkem jsou motocykly. 
V dětství se věnoval motokrosu, avšak 

momentálně se zabývá opravami a renovací motocy-
klů, zejména těch historických. Roman je také nepo-
chybně jeden z hlavních pilířů mužstva. S Romanem 
si tykám, jelikož se známe nějakou dobu a hráli jsme 
spolu v týmu.

Na úvod se vracíme 
k premiérové účasti 
Sokola Přeštice na tur-
naji v Českém florbalu, 
jenž se odehrál v neděli 
2. 10. 2022 v Aši. S jakým 
cílem jste do turna-
je vstupovali, jaká byla 
vaše očekávání?

Rozhodně jsme nešli do zápa-
sů s tím, že nic jiného než tři 
body nebereme. Chtěli jsme si 
v klidu a dobře zahrát. A mys-
lím si, že se naše očekávání 
naplnila.
Je skvělé, že máte tako-

vý přístup. Jak nakonec 
dopadly zápasy?

Měli jsme čtyři zápasy. Jeden 
jsme prohráli, při jednom jsme 
remizovali a dva se nám poda-
řilo vyhrát.
Byl jsi zvolen kapitánem 

pro tuto sezonu. Jaký je 
to pocit? Má to i nějaké 
své háčky? Jaké?

Tak určitě jsem za to rád, je 
to pro mě čest. A jestli to má 
nějaké háčky? Moc nevýhod 
v tom nevidím. Snad jen o pár 
starostí navíc.
Jak ses k florbalu jako 

takovému vůbec dostal?
Hrál jsem od čtyř asi do jede-

nácti let hokej, takže po skon-
čení mé kariéry jsem si řekl, že 
zrovna ve florbalu bych mohl 
využít můj přehled o hře a klid 
na balónku. Myslím si, že tyto 
dvě herní vlastnosti jsou moje 
dominanta.
Co plánuješ, jaké jsou 

tvé osobní cíle v nové 
sezóně?

Cíl například v počtu gólů 
nemám, to pro mě není prvo-
řadé. Určitě se všichni snaží-
me o to, aby náš tým fungoval 
co možná nejlépe kolektivně. 
Podle mě jedině tak můžeme 
dosáhnout titulu v naší priorit-
ní BLMF.

Co je tvá životní moti-
vace? Máš nějaký idol?

Úplně nějakoho jako idol 
nemám, ale snažím se učit 
od lepších a zkušenějších. 
Člověk, kterého mám v obli-
bě, je Jon Mariánek. Zalíbil 
se mi jeden jeho citát, který 
pronesl: „Život se odvíjí od 
toho, jak se zachováš, když se 
ti nechce“.
Jak si tento citát vyklá-

dáš?
Že se mi kolikrát také ne-

chce na trénink a tak podob-
ně. Ale vím, že kdybych si 
řekl, že nepůjdu, protože se 
mi nechce, tak svých cílů 
nedosáhnu.
Teď otázka mimo sport. 

Rád renovuješ motorky. 
Jak funguje renovace 
motocyklů? Co tako-
vý koníček obnáší a jak 
moc je finančně nároč-
ný?

Renovace fungují tak, že se 
motorka rozebere v podstatě do 
šroubku, díl po dílu se zrepasu-
je, vyčistí a opraví. Pakliže se 
to všechno povede, může se 
řešit design. Samozřejmě je to 
hodně náročné jak finančně, 
tak časově.
Jaké modely jsi napří-

klad renovoval?
Momentálně renovuji Jawu 

555 r. v. 1961 a od deseti let 
jsem pracoval na Kawasaki 
KX 80 r. v. 2000.
Děkuji ti, na závěr ti chci 

položit poslední otázku. 
Je zde něco, co bys rád 
vzkázal čtenářům?

Také děkuji. Vzkázat bych 
chtěl to, ať si jdou tvrdě za 
svým a neposlouchají závisti-
vé lidi.

Jakub Cízler
pravidelný korespondent

a šéfredaktor 
Mikulášského deníku

Na fotce zleva: Lukáš Kühnel, Martin Skála, Roman Beer, Filip 
Ticháček, Daniel Pelc, Adam Lucák, Jakub Pittr. Pod nimi: 
Marek Janka.

Tyršův Děčín
O víkendu 17. 

a 18. září 2022 
se členky Tělo-
cvičné jednoty 

Sokol Přeštice zúčastnily akce 
nazvané Tyršův Děčín. Jedna-
lo se o soubor aktivit, jejichž 
společným jmenovatelem byly 
oslavy výročí 190 let od naro-
zení Dr. Miroslava Tyrše a 160 
let od založení Sokola. Tříden-
ní program zahrnoval oblíbený 
závod Sokol Raptor, pódiové 
skladby, stezku odvahy pro 
děti, ples na zámku, průvod 
městem a pietní akt, v jehož 
závěru byla odhalena dřevě-
ná Tyršova lavička. Na jejím 
okraji sedí symbolicky sokol 
a do ní vyrytý rok 1862 připo-
míná rok založení Sokola.

Na přehlídce pódiových 
skladeb reprezentovalo župu 
Šumavskou celkem 23 sokolek 
z TJ Sokol Přeštice, které pro 
vystoupení v zahradách děčín-
ského zámku připravily dvě 
skladby. V první skladbě pod 
názvem Duhový rej autorky 
Martiny Valachové se předsta-
vilo 11 cvičenek. Choreografie 
zajímavě propojila cvičení bez 
náčiní mladších děvčat a cvi-
čení se stuhami děvčat star-
ších. Přeštické ženy překvapi-
ly diváky původní choreografií 

sokolské skladby z r. 1932, 
kterou s nimi nacvičily Marie 
Korcová a Anna Soukupová. 
Obě vystoupení jste mohli 
vidět v Přešticích na tělocvičné 
akademii na jaře tohoto roku.

Sto třicet vybraných cvičen-
ců z 26 žup absolvovalo halo-
vé sportovní aktivity, komen-
tovanou prohlídku děčínského 
zámku, návštěvu zoo a jízdu 
parníkem po Labi do Hřenska. 
Tento zajímavý program, sou-
hrnně nazvaný Sokolská plav-
ba po Labi, si užily také čtyři 
žákyně z přeštického Sokola 
jako odměnu za celoroční 
dosažené úspěchy.

Určitě nezapomenutelným 
zážitkem se stal ples v zámec-
kých prostorách, jenž svým 
místem konání i báječnou 
atmosférou dodal celé akci 
slavnostní ráz. Jedinou šmou-
hou na celém víkendovém 
programu bylo deštivé poča-
sí, které lehce komplikovalo 
vystoupení pódiových skla-
deb původně plánovaných pod 
širým nebem. I přes nepřízeň 
počasí si všichni účastníci 
celou akci užili a již nyní se 
těší na další sokolské setkání.

sestra Martina Valachová
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

DĚKUJEME 
městu Přeštice za 

finanční podporu v roce 2022.

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

Tělovýchovná jednota Přeštice a její členové 
si dovolují touto cestou vyjádřit své poděkování 
zástupcům města Přeštice, zástupcům Plzeňského kraje 
a všem partnerům a příznivcům za skvělou 
podporu a spolupráci v letošním roce.
V novém roce 2023 přejeme všem jen to nejlepší
a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.


