
Přeštice mají novou Komisi 
koncepce a rozvoje, která bude 
doporučovat vedení města, jak 
zpracovávat žhavá témata. Zapo-
jit bude chtít i občany. V násle-
dujících čtyřech letech čeká 
město aktualizace Strategického 
rozvojového plánu města a shro-
mažďování námětů a připomínek 
pro aktualizaci Územního plánu. 
Na tom se bude komise podílet, 
a protože jde většinou o peníze, 
bude komise sledovat vyhlašo-
vání dotací a doporučovat, které 
žádosti má město podat. Spo-
lupráce ji čeká při rozhodování 
o účelném nakládání s majet-
kem města.

Těžkopádné úřední formu-
lace mají svůj hluboký obsah, 

který by měl zajímat každého 
obyvatele města. Komise bude 
mluvit do silničního obchvat 
Přeštic a jde především o výku-
py pozemků a dopady na obča-
ny po zprovoznění obchvatu. 
Další klíčovým projektem, po 
jehož řešení volají obyvatelé 
města, je aquapark. Je třeba 
dokončit projekt pro stavební 
povolení, a vymyslet způsob 
financování bazénu. Ve hře je 
také umělé kluziště, které by 
mohlo být jako víceúčelová 
plocha financováno soukro-
mými investory.

Mezi priority tohoto roku 
určila Rada města podmínky 
pro výstavbu bytových domů 
v ulicích Rybova, Červenkova 
a Husova, plán na rekonstrukci 
obřadní smuteční síně a jejího 

okolí a přemístění skateparku 
z Městského parku do vhod-
nější lokality, patrně do parku 
vedle Třídy 1. máje pod čerpa-
cí stanici Benzina.

Ve městě chce také stavět 
svoji prodejnu „Lídl“. Komise 
by měla mluvit do podmínek 
a dát především doporučení 
k výstavbě a prodeji pozemků.

Komise se také bude zabývat 
neuralgickým bodem Přeštic 
a to jsou protipovodňová opat-
ření, jde o výkupy pozemků 
a využití dotací. Z ‚drobnějších‘ 
záměrů by měla komise hod-
notit plán na využití bývalého 
areálu zemědělského družstva 
mezi kostelem a hřbitovem, 

přípravu cyklostezek a propa-
gaci turistických cílů.

Komise by v podstatě měla 
mluvit do každého záměru, 
který vedení města plánuje, ať 
už jde třeba o veřejnou dopra-

vu, změnu koncepce nakládá-
ní s odpady, údržbu veřejných 
ploch nebo úvahy o výstavbě 
multifunkční sportovní haly 
nebo zvýšení kapacity sálu Kul-
turního a komunitního centra.

Kde shání-
te lidi? 

Všude. Pra-
covní trh je 
v y č e r p a n ý 
i v zemích 

Evropské unie, takže se zamě-
řujeme na pracovníky mimo 
Evropskou unii, což jsou země 

jako Ukrajina, Gruzie, Srbsko, 
Moldávie. 
Vy tam jezdíte osobně? 
Já osobně ne, ale zástupci naší 

společnosti zemi navštíví a snaží 
se navázat kontakty s místními 
personálními agenturami. Je 
pravda, že do zemí jako Ukra-
jina a Gruzie moc kolegů jezdit 
nechce, ale až budeme nabírat 
v Thajsku a Maledivách, věřím, 
že se o to ve firmě popereme.

Jak si země typu Ukra-
jina nebo Gruzie vybí-
ráte? 

V daných zemí musí být vyš-
ší nezaměstnanost a ochota 
zaměstnanců cestovat za prací. 
Těch faktorů je samozřejmě 
více, ale tohle jsou ty hlavní. 
Nabíráme dokud v podstatě 
nevyčerpáme i tamní pracovní 
trh. 
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Dne 20. února 2019 se Měsíc přiblížil naší planetě na vzdálenost „pouhých“ 356 763 kilometrů. Díky tomu zářil o přibližně třicet 
procent jasněji. Podobná možnost vychutnat si Měsíc takto blízko se opět naskytne až v roce 2026.             Text a foto Milan Janoch

Vážení čtenáři,
letos nám jaro nepředloženě 

začalo klepat na okna již 
v polovině února. V leckom 
tento fakt vyvolává myšlenky 
na globální oteplování. Tomu 
se však věnovat nechci. Zmí-
ním ale, že naše město je sou-
částí jednoho evropského pro-
jektu, který se právě tomuto 
tématu věnuje, a v některém 
z budoucích vydání budeme 
referovat také o něm. Dovo-
lím si obrátit vaši pozornost 
na jiné, zato ale veskrze jarní 
téma – zeleň. To nejakutněj-
ší, co v této souvislosti cítím, 
je kácení stromů, vyvolávající 
v poslední době značné emoce. 
Kácelo se v Polní ulici a káce-
ní probíhá také na březích 
Úhlavy. Podél řeky se jedná 
o nepříliš častou, leč standard-
ní údržbu břehů, kterou pro-
vádí Povodí Vltavy. Tuto akci 
jsem již nejednou na stránkách 
PN zmiňoval. Nemocné stro-
my, nevhodné druhy a všechny 
keře jsou káceny proto, že při 
povodních a obzvláště přímo 
před mostem, jsou zachycené 
padlé stromy schopny velmi 
výrazně zhoršit situaci v oblas-
ti. Kácení stromků v Polní uli-
ci provedly plynaři, protože 
stály přímo nad potrubím, 
což je nepřípustné a bohužel 
to není poprvé, co takovou 
situaci řešíme. Naposledy 
(zhruba před rokem), když 
plynaři káceli stromky v ulici 
Na Borech, jsme tuto aktivitu 
zachytili s předstihem, takže 
jsme alespoň stihli rozeslat 
tamějším obyvatelům informa-
ci s vysvětlením, že se tak sta-
ne. K tomu tentokrát nedošlo 
a Hospodářský odbor se tím-
to všem postiženým omlouvá 
a soustředí se na to, aby infor-
mace byly podány předem. 
Musím však bohužel konstato-
vat, že je to vše, co v takovém 
případě můžeme udělat. Mohli 
bychom sice na svých pozem-
cích kácení zakázat, ovšem 
jenom na krátký čas. Kácení 
by nám pak nařídil soud a ještě 
bychom museli zaplatit poku-
tu. Z úbytku zeleně samozřej-
mě nikdo, včetně mě, radost 
nemá. Na druhou stranu však 
chceme žít v „bezpečí“ a chce-
me těžit z výdobytků civilizace 
v podobě všemožné infrastruk-
tury. Osobně vidím jako větší 
problém fakt, že je mezi námi 
spousta takových, kteří vyho-
dí odpadky na kraji silnice či 
polní cesty. Případně těch, 
díky jejichž talentu dívat se ve 
správnou chvíli úplně na dru-
hou stranu, než zrovna dřepí 
jejich mazlík, brodíme v psích 
exkrementech. Ještě se vrátím 
do ulice Na Borech. 

Pokračování na str. 11

16. 3. Vepřové
 zabijačkové hody

a Rozverná taškařice  
11. 5. Timbersport

– kvalifikační závod 
27. 7. Dechparáda 
pod širým nebem 

7. 9. Přeštické pivní
slavnosti 

5. 10. Den pro rodinu 
aneb Křížem krážem 

Přešticemi 
12. 10. Přeštický 

festival vína

Připravujeme
v roce 2019



Pokračování ze str. 1
V současnosti je Ukrajina 

v hledáčku i jiných zemí hlav-
ně Německa a Švédska. Až 
otevře trh Německo, tak si lidé 
na Ukrajině spíš vyberou prá-
ci v Německu a ne v Česku. 
Dostanou tam pravděpodobně 
víc peněz. 
Takže sem přichází nej-

více lidí z Ukrajiny, koho 
máte na druhém místě? 

Bulharsko, Rumunsko, Pol-
sko. Nejčastěji je umísťujeme 
v automobilovém průmyslu.  
Váš rajón je pouze 

Plzeňský kraj nebo celá 
Česká republika? 

Já mám na starosti Plzeňský 
kraj, respektive území od hra-
nic s Německem po Beroun, to 
je moje teritorium. 

Kolik jste sehnal za loň-
ský rok lidí? 

Tohle je interní informace 
a nemůžu to říct. Momentálně 
mám na starosti 120 zaměst-
nanců na plný úvazek a o 170 
brigádníků se starám v dalších 
podnicích. 
To mi přijde málo.
No nevím, kdo z mého okolí 

má bezmála 300 podřízených 
zaměstnanců. U agenturních 
zaměstnanců se starám úplně 
o všechno. Připravuji podkla-
dy pro mzdovou účetní, komu-
nikuji se zákazníkem ohled-
ně jejich práce, přidělení na 
pracoviště a další různé věci. 
Jezdím do továren na kontroly 
a porady. 
Takže to předáním člo-

věka do továrny pro vás 
nekončí?  

Rozhodně ne. My člověka 
odněkud přivezeme, připravím 
pracovní smlouvu, zajistím 
lékaře, vybavím ho pracovní-
mi pomůckami. Když nemá 
vlastní bydlení a máme na to 
kalkulaci, tak sháním bydlení. 
Kde sháníte bydlení? 
Co nejblíže k zákazníkovi. 

Občas si přijdu jako agent rea-
litní kanceláře. V Přešticích 
nebydlí žádní naši zaměstnanci. 
Zajímá vás, v jakých 

podmínkách lidé bydlí? 
Určitě. Když víme, že není 

k dispozici kvalitní bydlení, 
tak do zakázky ani nejdeme. 
Například mi nabízeli zámeček 
v Křimicích. O tom kolovaly 
legendy, takže jsem byl při-
pravený na něco zlého. Když 
jsem přijel na obhlídku, tak 
jsem viděl Bronx. To se nedá 
popsat. Nepořádek, zápach, 
hnus. Ale lidé tam bydlí, někdo 
je tam ubytoval.  
Agentury mají velice 

mizernou pověst, jak 
má člověk poznat, která 
agentura je solidní a kte-
rá ne? 

Na špičce se pohybuje zhru-
ba pět agentur. Naše patří mezi 
ně. V současnosti je na trhu 
více jak dva a půl tisíce agen-
tur a necelých třicet z nich je 
členy Asociace personálních 
agentur. Ty musí dodržovat 
mravní kodex a samozřejmě 
všechny legislativní předpisy. 
A ten zbytek, jsou 

legální nebo ne? 
Těžko říct jestli legální 

– nelegální. Raději bych to 
nekomentoval. 
Co člověk potřebuje, 

aby si založil agenturu? 

Především musí složit kauci 
kvůli pojištění. Jinak je to nor-
mální živnost nebo eseróčko. 
Zkrátka nějaký právní subjekt. 
Takže pracovní agenturu si 
může zřídit v podstatě každý. 
Rozumíte tomu, proč 

stát po nelegálních 
agenturách nejde? 

Nerozumím a nedokážu na to 
odpovědět. Samozřejmě nás to 
trápí. Pokud děláme vše, jak 
máme, a pak přijde klient a diví 

se, že jsme o dvacet korun na 
hodinu dražší než konkurence. 
Snažím se jim vysvětlit, tak 
jak to je. V současné době, 
kdy je trh práce vyčerpaný, 
není nikde moc vidět vůli řešit 
ilegální zaměstnávání a nepo-
ctivé agentury.

Kolik dnes dostávají 
agenturní zaměstnanci 
na hodinu? 

To je různé. Náš agenturní 
zaměstnanec musí mít stejnou 
mzdu jako kmenový zaměstna-
nec. Samozřejmě nesmí dostat 
méně, než je minimální mzda.
Vy se s ostatními agentu-

rami o lidi přetahujete, že? 
Každý zaměstnanec agentur 

je svobodný a může si vybrat. 
Pro někoho to může být mzda 
nebo zázemí dobré společnos-
ti, pro někoho práce, kterou 
bude dělat. Samozřejmě každý 
člověk jde přirozeně za lepším. 
Když v jedné firmě zvednou 
mzdu, jdou o dvacet metrů dál. 
Míra nezaměstnanosti je 2,2 
procenta. Ekonomika dojíždí 
jen na to, že nejsou lidi. Firmy 
mají zakázky, ale nemohou je 
plnit. V současné době naše 
agentura zaměstnává přibližně 
tři tisíc lidí. 
Tak málo? 
Připadá vám to málo?  Naše 

společnost Trenkwalder má 
devadesát kmenových zaměst-
nanců. 
Netušil jsem, že třicet 

najatých pracovníků uži-
ví jednoho člověka.

Naši společnost neživí jen 
agenturní zaměstnávání, máme 

plno dalších služeb, které nám 
přinášejí zisk.
Baví vás vaše práce? 
Rozhodně není stereotypní, 

každý den je jiný, nestěžuji si. 
Začal jsem s tím tak, že jsem 
se přihlásil na výběrové řízení. 
Znal jsem základy, dělal jsem 
mistra ve výrobě. Věděl jsem, 
jak to funguje a tohle je také 
práce s lidmi. Měl jsem i 400 
zaměstnanců, to už byl ale 
masakr. 

Jsou tady zaměstnanci 
z nějaké exotické země? 

Teď jsem zaměstnal na bri-
gádu dívku z Kolumbie a mlá-
dence ze Sýrie, oba dva studují 
češtinu na univerzitě v Plzni.
Jak jste s lidmi ze 

zahraničí spokojen?
Z Ukrajiny přicházejí středo-

školáci, s těmi lidmi nemusím 
řešit docházku, do práce chodí, 
makají na sto procent, mzdu 
dostanou a pak se za námi vra-
cí. U nich je fluktuace nulová. 
Od loňského ledna mi neskon-
čil ani jeden Ukrajinec ve zku-
šební době. 
A Gruzínci? 
Máme je krátce. Kolega 

má větší skupinu a je s nimi 
spokojený. Ale jsou to stře-
doškoláci a vysokoškoláci, 
v Gruzii je ještě větší bída než 
na Ukrajině. Gruzíni si váží 
zaměstnání a vidí Evropu jako 
velkou příležitost. Srovnal 
bych to s tím, co pro Čechy 
byla po revoluci Amerika či 
Německo. Navíc průměrná 
mzda v Gruzii je na třetině 
naší a nezaměstnanost dosa-
huje dvacet procent. 

Zaměstnáváte i Čechy? 
Samozřejmě, že ano. Dnes 

je jednodušší najít studenty na 
brigádu. Ti berou na hodinu 
při víkendové směně i 194 Kč. 
Je to práce ve skladu a časově 
omezená. Nepotřebujeme ani 
dávat inzeráty, studenti si to 
řeknu mezi sebou. 
Když za vámi někdo 

přijde, dohodíte mu ně-
co slušného? 

Když chce pracovat a nechce 
85 korun na hodinu, tak máme 
solidní pozice. Ale s tím souvi-
sí schopnosti a odpovědnost.  
Doporučil byste tako-

vou brigádu i svým dce-
rám? 

Určitě. Já jsem také začal od 
píky. Počítám s tím, že půjdou 
na brigádu.  
Dobrovolně? 
Některé věci musíte dětem 

doporučit☺.  To je jako s tré-
ninkem. Nechce se jim, ale 
pak se rozjedou a neví, kdy 
přestat. 
To jsme přeskočili na 

cyklistiku. Vaše dcery 
závodí za klub AC Spar-
ta Praha cycling v Roky-
canech. Proč?

Začínaly v místním oddíle 
COPR Přeštice. Postupem 
času a vzhledem k jejich 
výkonnosti, bylo třeba je 
posunout dál, aby získaly 
nové zkušenosti a kvalitněj-
ší tréninky. Klub Sparty má 
zázemí v Rokycanech, takže 
vozím dcery na tréninky tam. 
Já jsem je trénoval na začátku, 
ale otec trenér většinou není 
dobrá kombinace.
Kolikrát týdně je tam 

vozíte?
Dvakrát až třikrát týdně. 

Když tady COPR dělal ná-
borové závody, tak jsme hol-
ky přihlásili a kolo je začalo 
bavit. Teď už se účastní Čes-
kého poháru MTB, což je nej-
větší seriál horských kol v ČR. 
Starší dcera se v loňském roce 
umísťovala pravidelně do třetí-
ho místa v Českém poháru, kde 
je velmi dobrá konkurence.
Kolik vám to zabere 

času?
Od března do září máme 

téměř každý víkend závody, 
kromě července, který je vol-
nější. Já ten čas nepočítám, 
jsme dobrá parta lidí, zažili 
jsme toho spolu hodně a nejez-
díme jen na závody. Trávíme 
společně volný čas, letní dovo-
lené na kolech, zimní dovolené 
na lyžích.
To asi není nejlevnější 

koníček cyklistika?
Nechci nad tím přemýšlet. 

Zážitky ze závodů a společ-
ných chvil při sportu jsou 
k nezaplacení. Samozřejmě 
fotbal je levnější, ale holky 
jsem k fotbalu nepřemluvil☺.
Dcery baví, pořád sedět 

na kole?
Neříkám, že někdy neremca-

jí, ale kdyby nesportovaly, tak 
budou sedět doma s mobilem 
nebo u tabletu.

Když pořád jezdíte na 
kole, to byste měl být ve 
formě...

Na kole netrénuji tak jako 
dcery, spíše jim poskytuji záze-
mí a servis. Já bych si cyklis-
tiku nevybral, je to neskutečná 
dřina, zlatý fotbal.
Takže jste raději útoč-

níkem TJ Sokol Dolní 
Lukavice?

To stoprocentně.
Kolikátí jste teď v tabul-

ce?
Zlatý střed.
Dáváte jako útočník 

nějaké góly?
Nejsem tam pro ozdobu, 

takže dávám.
Dokončení na str. 4
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Zoufalství českých 
ubytoven

Třicet na jednoho

Nejlepší čas na změnu zaměstnání...

Neshody v bytovém 
domě v Husově ulici

Dne 1. 1. 2019 v 0.35 hod. 
byla přivolána hlídka MP do 
bytového domu v Husově ul., 
kde mělo docházet k fyzické-
mu napadání ženy ze strany 
jejího přítele. V bytě naleze-
na na zemi žena ze Stoda a ve 
vedlejší místnosti její přítel 
z Přeštic, oba v podnapilém 
stavu, on s tržnými ránami 
na hlavě. Z důvodu podezře-
ní ze spáchání tr. činu byla na 
místo přivolána hlídka poli-
cie a záchranná služba, která 
muže ošetřila a odvezla do 
nemocnice. Ve věci provádí 
šetření PČR.
Zjištění pachatele do-

pravní nehody na parko-
višti za Kooperativou 

Dne 14. 1. 2019 v 09.44 hod. 
byli strážníci přivoláni na 
parkoviště za Kooperativou 
v Přešticích, kde starší muž 
naboural se svým mercede-
sem zde zaparkované vozidlo 
a z místa chtěl odejít. Hlídka 
MP zajistila místo dopravní 
nehody, svědky a samotného 
pachatele z Dolní Lukavice, 
který poškodil vozidlo škoda 
při couvání. Věc na místě pře-
dána k dalšímu šetření PČR.
Nález podnapilé osoby 

padající do vozovky v ul. 
Rybova

Dne 16. 1. 2019 v 15.35 hod.
byli strážníci přivoláni do ul. 
Rybova v Přešticích, kde se 
měl pohybovat pravděpodob-
ně podnapilý muž, padající při 
chůzi do vozovky. Oznamova-
telka sdělila, že muž několi-
krát upadl u prodejny potravin 
na hlavu. Muž nalezen na trá-
vě u uvedené prodejny s krva-
vou ránou v obličeji. Místní-
mu muži, ze kterého byl cítit 
alkohol, byla poskytnuta první 
pomoc a přivolána záchran-
ná služba, která jej odvezla 
na vyšetření do nemocnice. 
Muž řešen pro přestupek proti 
veřejnému pořádku v příkaz-
ním řízení.
Výtržnictví na ČS Ben-

zina v ul. Dukelská
Dne 25. 1. 2019 před 22.00 

hod. výjezd strážníků společ-
ně s hlídkami Policie ČR na 
ČS Benzina do ul. Dukelská 
v Přešticích, kde mělo dojít 
k fyzickému napadení obslu-
hy a zákazníků v prodejně 
ČS. Jelikož podezřelé osoby 
z prodejny utekly, bylo pro-
vedeno pátrání v okolí. Zde 
byl zadržen jeden podezřelý 
a druhý v prostoru vlakového 
nádraží. Třetí a čtvrtý pode-
zřelý na ubytovně v ul. Dukel-
ská v Přešticích. Jednalo se 
o cizince ze Slovenska, bydlící 
v Přešticích na této ubytovně, 
kteří byli všichni pod vlivem 
alkoholu (všem naměřenoa 

více než jedna promile alkoho-
lu v dechu). Cizince zajistila 
PČR pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu výtržnictví.
Převoz muže ohrožu-

jícího svůj život v ulici 
Husova na záchytnou 
stanici

Dne 29. 1. 2019 v 09.30 hod. 
při hlídkové činnosti nalez-
la hlídka MP na lavičce před 
lékárnou v ul. Husova v Přeš-
ticích zde ležícího muže zane-
dbaného zevnějšku, popíjejí-
cího vodku. Hlídka provedla 
kontrolu základních životních 
funkcí muže, z jehož dechu 
byl silně cítit alkohol. Muž 
z Lotyšska byl schopen komu-
nikace, neměl žádné viditelné 
zranění, ale byl podchlazen, 
neboť jej pro narušování veřej-
ného pořádku vyhodili z uby-
tovny a tento strávil celou noc 
venku. Muži bylo naměřeno 
přes dvě promile alkoholu 
v dechu a vzhledem k mrazi-
vému počasí byl převezen na 
ošetření a poté na záchytnou 
stanici do Plzně, neboť nekon- 
troloval své chování, ohrožo-
val vlastní bezpečnost a veřej-
ný pořádek. Na záchytné sta-
nici bylo muži naměřeno přes 
tři promile alkoholu v dechu. 
Cizinec byl pro porušení obec-
ně závazné vyhlášky vyřešen 
v příkazním řízení. 

Střípky měsíce 
ledna 2019

 25. 1. nahlášen uhynulý pes 
na Havlíčkově nám., který je 
odhozen v popelnici na směs-
ný odpad, šetřením zjištěno, že 
se jedná o nádobu na kafiler-
ní odpad místního veterináře 
a pes jím byl ze zdravotních 
důvodů utracen
 27. 1. v 01.44 hod. nahláše-
no rušení nočního klidu a zne-
čišťování komunikace v ul. 
Krátká věc řešena na místě 
s hosty místního baru
 28. 1. v dopoledních hodi-
nách bylo prováděno u obce 
Přeštice Zastávka usměrňová-
ní dopravy z důvodu ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu – kácení 
suchých a poškozených stro-
mů u komunikace
 30. 1. v 18.40 hod. výjezd 
na oznámení do místní firmy, 
kde byla zjištěna pracovnice, 
která měla u sebe drogy, na 
místě zjištěn joint s nadrce-
nou látkou, věc na místě pře-
dána dle věcné příslušnosti 
hlídce PČR
 31. 1. po 13.00 hod. výjezd 
na muže, který požíval alko-
hol před prodejnou na Masa-
rykově nám., zjištěn mladík 
z Radkovic, který byl řešen 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města

Pokračování na str. 4

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
LEDEN 2019 
Tel. 725 726 549

Jiří Kroupa (42): vyrůstal v Předslavi, vyučil se 
automechanikem v Plzni, v Klatovech vystudo-
val na Střední průmyslové škole obor provozní 
technika, automobily opravoval rok, několik let 
obsluhoval na pile stroj na zpracování dřeva, šest 
let pracoval v Příchovicích ve firmě ILV, nejdříve 
jako dělník, později jako mistr výroby. Od roku 
2007 působí na pozici job manager v personál-
ní agentuře Trenkwalder. Věnuje se cyklistice 
a hraje fotbal v útoku za TJ Sokol Dolní Lukavice.  
S manželkou Pavlou vychovávají dvě dcery, žijí 
v Přešticích.

Od píky je to nejlepší

Fotbalista ve formě



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
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili
paní 

Jarmila KVĚTOŇOVÁ
pan Karel KLIČKA

2. polovina ledna a 1. polovina února

ÚMRTÍ (leden)

Vítězslava SIKYTOVÁ
Josef REGNER
Marie ŽIŽKOVÁ
Anna FORNOUZOVÁ 

(1936) 
(1979)
(1930)
(1936)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily
paní 

Vlasta KUŽELOVSKÁ 
paní Věra POLKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zimní hrátky v MŠ Dnešice
Ve výchovně vzdělávacím 

projektu „Sněží, sněží, mráz 
kolem běží“ jsme si s dětmi 
postavili sněhuláky na zahra-
dě MŠ, zahráli si koulovanou 
a tak si užili letošní zimní 
radovánky. Další sněhuláky 
jsme vyrobili z papíru a jiných 
výtvarných materiálů. Děti si 
vyzkoušely na vlastní kůži, 
jak sníh a mráz zebou a studí 
a proč se musíme teple oblé-

kat. Zima nás inspirovala nejen 
k tanci s vločkami a zpěvu, ale 
i k novým společným hrám. 
Při pobytu venku jsme pozoro-
vali stopy zvířat v lese a děla-
li cestičky ve sněhu. Nejvíce 
děti zaujaly pokusy se sněhem 
a ledem, co se s nimi stane vli-
vem tepla. Již teď se společně 
těšíme  na příští zimu.

J. Soukupová
ředitelka MŠ

BLAHOPŘÁNÍ k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní Jiřina KAŠPAROVÁ

Oznámení o zápisu dětí
do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy pro školní 
rok 2019/2020 se koná dne 
4. dubna 2019 v době od 
14.00 hodin do 17.00 hodin 
v budově 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici č. 386.

Rodič (zákonný zástupce) 
dítěte přinese s sebou svůj 
průkaz totožnosti, rodný list 
dítěte, vyplněný dotazník 
pro rodiče a žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělá-
vání, případně žádost o odklad 
povinné školní docházky včet-
ně povinných příloh (možno 
stáhnout na www.zsprestice.cz 
v sekci „Ke stažení“).

Dle zákona 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpi-
sů, zápisu podléhají všechny 
děti, které dovrší šestý rok do  
31. srpna 2019 a starší.

V odůvodněných případech 
mohou být do prvního roční-
ku zapsány i děti, které dovrší 
šesti let od 1. září do 31. pro-
since 2019 nebo od 1. ledna do  
30. června 2020 a doloží 
k žádosti příslušná doporu-

čující vyjádření podle § 36 
odst. 3 zákona 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpi-
sů.

Budou-li rodiče žádat 
o odklad povinné školní 
docházky, doloží k žádos-
ti doporučující posouzení 
příslušného poradenského 
zařízení a odborného léka-
ře nebo klinického psycho-
loga dle § 37, odst. 4 záko-
na 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost 
o odklad včetně příloh musí 
být podána při zápisu dítěte 
do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty 
děti splňující podmínky:
– dovršení daného věku, pří-
padně včetně doporučení
– příslušný spádový obvod, 
případně navazující spádový 
obvod na 2. st.
– děti nespadající pod spádový 
obvod Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice budou přijaty 
pouze v případě volné provoz-
ní kapacity v 1. ročníku.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy



Dokončení ze str. 2
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů: 
1) Masarykovo nám. – výbuch 
směsi při oslavách Nového 
roku, včetně fyzického zajiště-
ní ohořelých plastových kanys-
trů, které sloužily k provedení 
uvedeného pyrotechnického 
výbuchu
2) parkoviště v ul. Mlýnská 
– poškození zaparkovaného 
vozidla, řidič-pachatel z místa 
ujel
3) Tř. 1. máje – průběh doprav-
ní nehody vozidla, jehož řidič 
náhle vyjel z komunikace 
a naboural do stromu
4) Masarykovo nám. – pospre-
jování vozidla a vstupních 
dveří budovy
 na území města nalezeno:
1x svazek klíčů – předán na 
MěÚ – ztráty a nálezy, 2x 
peněženka s doklady, fin. ho-
tovostí a platební kartou – vrá-
ceny majitelkám
 provedena beseda v základ-
ní škole ve Skočicích na téma: 
Nebezpečí na ulici a zatoulaní psi

 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice-Zastáv-
ka – 74 km/hod., v ul. Husova 
– 77 km/hod. a v ul. Na Bo-
rech, kde je povolená rychlost  
30 km/hod., – 53 km/hod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník 
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

březen 2019
 2. 3. 2019 
Výroční rybářská schůze
Výroční členská schůze ZO 
ČRS.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 2. 3. 2019 
Tibetská
Tyrkysová bohyně
– Expedice CHO-OYO
Honza Tráva Trávníček
a jeho další osmitisícovka
Povídání a obrázky z Tibetu. 
Od 20.00 hodin filmová projek-
ce – Cesta vede do Tibetu.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

 9. 3. 2019 
Ples města
Předtančení: Storm Ballet Plzeň. 
Akrobatická taneční show Mar-
ka Zelinky a Honzy Ondera + 
zábavná výuka tance. Barber 
show. Půlnoční překvapení.                                                                                         
Zakoupená vstupenka slouží 
zároveň jako poukaz na jídlo.                
Moderátor: Hana Kynychová                            
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 350 Kč
Předprodej: www.kzprestice.cz

 12. 3. 2019 
Na ostro
– divadelní představení     
Originální komedie s originální 
zápletkou.                      
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 290 Kč
Předprodej: www.kzprestice.cz

 14. 3. 2019 
Nejúspěšnější sportovec
roku 2018 Plzeň-jih   
Bohatý doprovodný program.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 16. 3. 2019 
Vepřové zabijačkové
hody
a Rozverná taškařice
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice 
Vstup: zdarma

 17. 3. 2019 
Nedělní posezení
s dechovkou
– Doubravanka
z jižních Čech
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 150 Kč   
Předprodej: www.kzprestice.cz

 18. 3. 2019 
Moje nejoblíbenější
zvířátko – vernisáž
KKC Přeštice ve spolupráci 
se ŠD ZŠ J. Hlávky vyhlašuje 
XII. ročník výtvarné soutěže.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC Přeštice 
Vstup: zdarma

 18.-22. 3. 2019 
Výstava Moje
nejoblíbenější zvířátko
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC Přeštice 
Vstup: zdarma   

 21. 3. 2019 
Putování ztracené kapky
– školní představení 
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 50 Kč  

 23. 3. 2019 
15. burza dětského zboží 
– jaro/léto 
Čas konání: 8.00-12.00 hodin
Místo konání: 
velký sál Spolkového domu 
Vstupné: 50 Kč  

 31. 3. 2019 
Tradiční jóga s ing. Mílou 
Sávitrí Mrnuštíkovou
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC 
Vstupné: 200 Kč  

  1. 3. 2019 od 17.00 hodin  
LEGO® PŘÍBĚH 2

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný /
/ Fantasy / Muzikál

USA / Austrálie / Dánsko / Kanada, 2019, 107 min.
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO®  příběh se opět setkáme
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí
do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle,
kdy všechno bylo boží, a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: 

nájezdníkům LEGO DUPLO®  z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé 
města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě 

LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených 
neprobádaných světů, včetně podivné galaxie.

  1. 3. 2019 od 19.00 hodin  
ŽENY V BĚHU

Komedie – Česko, 2019, 93 min.
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně

rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 

na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. 
Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři 
měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 

Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti.
  2. 3. 2019 od 20.00 hodin  

CESTA VEDE DO TIBETU
Dokument – Československo, 1954

Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 1954 zachycuje 
architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým dalajlámou 

 Tändzinem Gjamcchem i pančhenlámou Čhökji Gjalcchänem. Vypráví  
o nelidských podmínkách při stavbě gigantického díla, silniční magistrály, 

z Tibetu přes nejvyšší hory světa. V roce 1955 snímek získal ocenění na festivalech 
v Benátkách a v Karlových Varech. Na konci 50. let byl cenzurou zakázán.

 3. 3. 2019 od 17.00 hodin  
LÉTO S GENTLEMANEM

Komedie / Romantický – Česko, 2019, 98 min.
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto 

v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, 
takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. 

Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě 
a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky 

neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným 
setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných 

středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety.
 3. 3. 2019 od 19.00 hodin  

NA STŘEŠE
Drama / Komedie – Česko, 2019, 97 min.

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi 
(Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého 

domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho 
nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého 
pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká, a mladíka, 

který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho 
třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. 

Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval.
 10. 3. 2019 od 17.00 hodin  

PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný – Belgie, 2019, 93 min.

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu 
své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví 

své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
 10. 3. a 15. 3. 2019 od 19.00 hodin  

CAPTAIN MARVEL
Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA, 2019, 124 min.

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století
 a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového 
světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které se stala jedna 
z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka
 mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou

spojenců přímo v srdci konfliktu.
 15. 3. 2019 od 17.00 hodin  

KOUZELNÝ PARK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie

USA / Španělsko, 2019, 85 min.
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně 

nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, 
v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí 

mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá 
dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny, 

o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat.
 23. 3. 2019 od 17.00 hodin  

HUSÍ KŮŽE 2 – UKRADENÝ HALLOWEEN
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Horor

USA, 2018, 84 min.
V pokračování úspěšné strašidelné komedie Husí kůže oživí parta teenagerů 
příšery uvězněné v knihách. Strašidelná monstra, v čele s loutkou Slappym, 

jsou rozhodnutá ovládnout svět. Tuto pohromu mohou odvrátit jen Sam, 
Sonny a jeho sestra Sarah. Čas však hraje proti nim...
 23. a 24. 3. 2019 od 19.00 hodin  

LOVEní
Komedie / Romantický – Česko, 2019, 100 min.

Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové má svatbu a čeká na svůj 
velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. 

Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, 
co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned založí 

Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí
 už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji 

do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických 
schůzek zkusí najít novou lásku.

 24. 3. 2019 od 17.00 hodin  
PLANETA ČESKO

Dokumentární – Česko, 2017, 81 min.
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme 

na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě 
ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat 
a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím 

za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem 
prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých 
řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. 

Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky 
a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte

– divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi.

KINO – BŘEZEN

2. 3. SO: MALONICE – LU- 
BY
TRASA: Malonice – Chlistov 
chaty – Chlistov – Těšetín – 
mlýn – Mochtín – cyklostezka 
– rozcestí Újezdec – Luby
(14 km)
9. 3. SO: ŠVIHOV – KBEL
TRASA: Švihov – Hráz 
– Mečkov – Kbel – Stropčice 
– Borovy
(16 km)     
16. 3. SO: OSADY  U  PLZ- 
NĚ
TRASA: Dobřany – zastáv-
ka – Lhota – u Čertovy díry 

–  Litice –Tyršův sad – Výslu-
ní – Doudlevce
(14 km)
23. 3. SO: EJPOVICE
TRASA: Ejpovice – Kyšice – 
pivovar a hostinec Pod Lípou 
– Holý vrch – V Pytli – Švábi-
ny – restaurace U Habermanů 
– park – rest. Saloon Doubrav-
ka – Doubravka žel. st.
 (13 km)
30. 3. SO: NEZVĚSTICE 
– RADYNĚ
TRASA: Nezvěstice – Šťáh-
lavice – Šťáhlavy – Radyně 
– Černice – Olympie
(14 km)

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc LEDEN 2019

  29. 3. 2019 od 17.00 hodin  
DUMBO

Rodinný / Fantasy – USA, 2019, 114 min.
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu 

Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe 
(Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou 
k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo 
umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá 

podnikatel V. A. Vandevere (Michael Keaton), který angažuje 
„podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland. 

Dumbo stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující 
a okázalou královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva Green). 

Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního 
podniku Dreamland se skrývá nejedno temné tajemství.

  29. 3. 2019 od 19.00 hodin  
PAŠERÁK

Krimi / Drama / Thriller – USA, 2018, 116 min.
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti 

letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli 
neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku
– místo řidiče. Brnkačka. Jenže Earl neví, že se právě upsal jako kurýr 
drogovému mexickému kartelu. Počíná si dobře – popravdě tak dobře, 

že zboží, které přepravuje, roste exponenciálně na objemu, až vše dospěje 
do okamžiku, kdy Earl dostává celý kšeft na starosti.

Výstava:
19. ledna až 24. března
Papírové království Richarda Vyškovského
Průřez tvorbou známého tvůrce papírových vystřihovánek k jeho 
90. narozeninám.

Dokončení ze str. 2
A běháte nebo chodí-

te?
Z mého pohledu běháme, ale 

fanoušci za klandrem si určitě 
myslí, že chodíme.
Za Dolní Lukavici hrají 

fotbalisté z Přeštic?
Většinou. My už jsme tako-

ví fotbaloví důchodci. Ještě 
si neříkáme „Stáří páni“, ale 
je nás tam takových tři čtvrtě 
mančaftu. Ale místní nás mají 

rádi a dokonce chodí fandit, je 
to taková nedělní atrakce. Ale 
také jsem hrával za Přeštice, to 
ale bylo asi před dvaceti kilo-
gramy☺. V Přešticích jsem 
také trénoval žáky.
Proč jste toho nechal?
Protože dcery začaly jezdit 

na kole a už to nešlo skloubit. 
Bavilo mě to a určitě se k tomu 
budu chtít jednou vrátit.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Nejlepší čas na změnu...

Dokončení ze str. 1
Odpovědnost komise tedy 

bude obrovská a proto se její-
mi členy stali odborníci z růz-
ných oborů, kteří v Přešticích 
bydlí: umělec Josef Mištera, 
architektka Zuzana Froňko-

vá, přeštický patriot Oldřich 
Váca, radní Jaroslav Majer, 
zastupitel Jiří Hlavín a Ivana 
Šiftová.

Jaroslav Majer
(redakčně upraveno,
neprošlo korekturou)

Komisaři zasedli a plánují...
Zubní ordinace

Mudr. Gabriely 
Naxerové 

je dočasně 
z důvodu nemoci 

přerušena.
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Přeštické kroniky jsou již zdigitalizované: http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-pj/prestice 

Prosinec v roce 2018 byl pro 
Pečovatelskou službu Přeštice 
opět plný zábavy, společen-
ských setkání, splněných přá-
ní, radosti a dětských úsměvů. 
Dovolte mi, abych Vás, čte-
náře, touto cestou seznámila 
s předvánočním děním v Pečo-
vatelské službě Přeštice

Prostřednictvím projektu Je-
žíškova vnoučata, který pro-
pojuje dárce se seniory, a do 
kterého se Pečovatelská služ-
ba již druhým rokem aktivně 
zapojila, se obdarovali klien-
ti PS a zažili velmi emotivní 
chvilky, které nás všechny 
pohladily po srdci. Klienti byli 
obdarováni věcnými dary, ale 
i zážitky, jako např. výlet do 
Alp nebo návštěva botanic-
ké zahrady. Většina dárců se 
nemohla dostavit k osobnímu 
setkání, zejména z důvodu 
velké vzdálenosti, a tak poslali 
dárek poštou s několika vřelý-
mi slovy.

Nejen Ježíškova vnouča-
ta nám dělala radost, ale také 
návštěva malých zlatíček 
z přeštických školek a z první-
ho stupně základní školy. Děti 
nás potěšily písněmi s vánoč-
ní tématikou a navnadily nás 
na blížící se vánoční svátky. 
Děkujeme také jejich učitel-
kám za trpělivou práci se svý-
mi žáky. 

Během prosince roku 2018 
se konaly v prostorách spo-
lečenské místnosti PSP hu-
dební, ale i osvětové akce. 
Největší hudební akcí prová-
zel pan Roman Audes s Ci-
ty Band, který zvedl ze židlí 

naše klienty i pečovatelky. Ti, 
kterým to zdravíčko dovolilo, 
tančili a radovali se. O pře-
stávce se podávalo občerst-
vení a nápoje. Společenskou 
událost si nenechal ujít ani 
starosta města Přeštice pan 
Karel Naxera, který využil 
příležitosti pozdravit klienty 
PSP a popřál jim hodně zdraví 
a štěstí do roku 2019.

Další velmi poučné a zají-
mavé setkání pro nás připra-
vil strážník městské policie 
Přeštice. Přednášel seniorům 
o předcházení nebezpečí hlav-
ně v období Vánoc a zimních 
měsíců a na konci přednáš-
ky každý dostal malý dárek 
v podobě reflexního náramku. 

Pečovatelská služba Přeštice 
se těší z každé vřelé návštěvy, 
která klientům přináší úsměv 
na tváři. Děkujeme Vám, kteří 
se nebojíte rozdávat radost. 

Přejeme všem pohodový rok 
2019 a jeho prožití v pevném 
zdraví. 

Vedoucí PSP 
Hana Vacíková, DiS.

Předvánoční dění
v Pečovatelské službě Přeštice

Kočky by kupovaly kastraci aneb šťastná kočka 
je kastrovaná kočka

Za chvíli tu máme jaro, a pro-
to je nejvhodnější čas na kastra-
ci kočky či kocoura. Máte rádi 
svoji kočku? Přesto ji nechává-
te neustále rodit koťata, kterých 
se pak zbavujete? Je důležité 
si uvědomit, že žijeme ve  
21. století. Každým dnem 
vznikají nové objevy, tak 
proč se tak nechováme ke své 
kočce??? Na vesnici je nor-
mální zabíjení koťat, topení 
a podobné hrůzy, které jsou 
dnes trestným činem. Trest-
ný čin je i opuštění zvířete. 
Tvrdíte, že kastrace je proti 

přírodě? Vy sami jistě bere-
te léky, používáte výdobytky 
moderní doby. Používáte anti-
koncepci. Žijeme konzumním 
životem, a co se týče zvířat, 

ohání se lidé dobou minulou. 
Kastrace je rutinní zákrok za 
pár set korun, pokud nemáte 
finance, existují kastrační pro-
gramy. V Přešticích využívají 
programy veterina u Kaslů 
– MVDr. Nová, MVDr. Nový 
a MVDr. Rybárová. Nemluvě 
o tom, že nekastrovaní sam-
ci a samice se mohou nakazit 
kočičími nemocemi, na které 
nejsou léky. Kastrovaná koč-
ka a kocour se drží doma, jsou 
šťastní a v dobré kondici, loví 
pro zábavu. Kočka netouží po 
koťatech, nemiluje kocoura, 

je to pro ni pouze pud a záro-
veň bolest. Pro kocoura hroz-
né rvačky v období páření. 
Všechny útulky jsou narva-
né, je pořadník na přijímání. 
Myslíte si, že když vyhodíte 
koťata, tak se o sebe postarají? 
Kočky se do útulku dostávají 
nemocné, hladové, vyčerpané 
a na pokraji sil. Kastrujte své 
kočky a kocoury a zastavte 
utrpení, koťata si nezaslouží se 
narodit, aby pak zemřela nebo 
byla vyhozena.

Vlastimila Suchá
dobrovolnice Fousky, z. s.

SVČ Slunečnice informuje

Měsíc únor je za námi a do 
Slunečnice přinesl několik 
nečekaných změn a překva-
pení. Náledí, které se objevi-
lo začátkem února ovlivnilo 
i život ve Slunečnici. Kolegy-
ně Hanka uklouzla a zlomila si 
ruku. Hančiny kroužky jsme 
si rozdělily s kolegyní Klá-
rou a s těmi zbývajícími nám 
vypomáhá skvělá lektorka paní 
Lucie Dvořáková-Liberdová.

V neděli 10. února jsme se 
setkali ve Slunečnici s paní 
výtvarnicí Vladimírou Písařo-
vou-Živnou, se kterou jsme si 
vyráběli zvířátka a postavičky 
z vlny a chlupatých drátků. Ve 
čtvrtek 14. února k nám při-
šly tvořivé ženy, které si, pod 
vedením paní Lucie Dvořáko-
vé-Liberdové, vytvořily „Pati-
nované dřevěné prostírání ve 
vintage stylu“.

O letní příměstské tábo-
ry projevili rodiče nečekaný 
zájem. Některé tábory se napl-
nily během jednoho týdne a do 
poloviny měsíce února byly 
plně obsazené všechny. Děku-
jeme za váš zájem o naše letní 
aktivity. Rádi bychom nabíd-
li více míst, uskutečnili více 
letních příměstských táborů, 
bohužel naše kapacity, jak pro-
storové, tak lidské, jsou ome-
zené. Pokud byste nám chtěli 
pomoci při vedení tábora jako 
pomocní vedoucí (studenti SŠ, 
VOŠ i VŠ pedagogických si 
u nás mohou zajistit letní pra-
xi), ozvěte se nám, prosím. 
Rádi mezi sebou přivítáme 
aktivní studenty (i nepeda-
gogických škol) a dospěláky 
s kladným vztahem k dětem 
a práci s nimi, kteří by se chtě-
li zapojit do našich činností 
(letních příměstských táborů 
i vedení zájmových kroužků 
v příštím školním roce), nabí-
zíme i možnost přivýdělku 
formou brigády.

A ještě jedna z větších rados-
tí, která se nám podařila. 
Máme své vlastní logo a na 
domu Slunečnice v Rebcově 
ulici můžete vidět novou tabu-
li, označující naše volnočaso-
vé středisko.
Na březen připravujeme:

Neděle 3. března 2019 od 
14.00 hod. tvoření s paní Vla-
dimírou Písařovou-Živnou 
„Lapač snů“, cena 70 Kč.

Čtvrtek 14. března 2019 
od 18.00 hod. tvoření s paní 
Lucií Dvořákovou-Liberdo-
vou „Srdce z pletiva“, cena 
160 Kč.

Sobota 16. března 2019 
od 15.30 hod. „Deskoherní 
potkávání pro dospělé“.

Na úterý 26. března 2019 
od 16.00 hod. zveme všechny 
tvořivé paní učitelky a paní 
vychovatelky ze školek, škol 
a školních družin z Přešticka. 
„Velikonoční tvoření“ pove-
de paní Lucie Dvořáková-
Liberdová. Pro pedagogické 
pracovníky je účast a materiál 
zdarma (doneste si alespoň tři 
vyfouknutá vejce).

Neděle 31. března 2019 od 
14.00 hod. tvoření s paní Vla-
dimírou Písařovou-Živnou 
„Malování tašky“.

A předběžně vás chceme 
pozvat i na dubnové „Veliko-
noční tvoření pro děti“, které 
proběhne v neděli 14. dubna 
2019 od 14.00 hodin, cena: 
70 Kč, a povede je paní Lucie 
Dvořáková-Liberdová.

Všechny akce se uskuteční 
ve Středisku volného času Slu-
nečnice v Přešticích, Rebcova 
499. Více informací o při-
hlašování či průběhu akcí na 
plakátech, FB profilu, e-mai-
lu: svc.prestice@seznam.cz, 
telefonu: 379 304 910 anebo 
osobně.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka

Turistické informační centrum Přeštice 
– sběrné místo s možností podpisu 

petičních archů. 

CELOSTÁTNÍ 
„PETICE za zákaz prodeje 
a používání pyrotechniky“ 
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Symboly obcí Přešticka – Dnešice

Popis znaku: 
V modrém štítě volný stříbr-

ný most se třemi kvádrovaný-
mi pilíři s červenými stříška-
mi, dvěma oblouky a dvěma 
půloblouky. Z mostu vyrůstají 
dva do oblouku přivrácené zla-

té obilné klasy se dvěma listy, 
mezi nimi knížecí koruna. Pod 
mostem ledňáček přirozené 
barvy sedící na zkřížených 
zlatých berlách se stříbrnými 
sudarii.

Vlajka využívá symbolů 
znaku. Modrý list s bílým 

vodorovným pruhem širo-
kým jednu osminu šířky lis-
tu. V horním modrém pruhu 
knížecí koruna mezi dvěma 
do oblouku přivrácenými 
a z bílého pruhu vyrůstající-
mi žlutými obilnými klasy se 
dvěma listy. V dolním mod-
rém pruhu ledňáček sedící na 
zkřížených berlách s bílými 
sudarii. Poměr šířky k délce 
listu je 2:3.

Platnost symbolů:
od 11. května 2006.

Ing. Jiří Běl

Úspěšný zájezd do Zell am See
a na Kaprun

Základní škola Josefa Hláv-
ky Přeštice opětovně zajistila 
zájezd pro zájemce o alp-
ské lyžování. Tentokrát jsme 
opustili naši oblíbenou des-
tinaci Matrei a v termínu  
9.-12. 1. jsme se vydali do 
vyhlášeného střediska Zell am 
See a na známý ledovec na 
hoře Kitzsteinhorn v Rakous-
ku. Již od počátku byla ces-
ta velice dobrodružná, když 
husté sněžení zkomplikovalo 
a hlavně výrazně prodloužilo 
cestu do cílové destinace. Po 
příjezdu jsme se přesunuli do 
areálu Schmitten, kde nás opět 
uvítalo sněžení a mlhavé poča-
sí. Ani následující den k nám 
nebylo počasí příliš přívětivé. 
Odměnou však byl dostatek 
sněhu. Dobrá nálada nás však 
neopustila a večer jsme společ-
nými silami vyvolávali slunce 
a pěkné počasí na následující 
den. A odměna přišla! V pátek 

nás na Kaprunu přivítalo 
počasí jako ze snu. Absolutně 
modrá obloha, ideální teplo-
ta, dostatek sněhu. Napro-
sto fantastické podmínky. 
 Kromě lyžování jsme navští-
vili vyhlídku ve výšce 3029 
metrů n. m. Pro mnohé to byla 
premiéra v této nadmořské 
výšce. Plni zážitků jsme měli 
před sebou poslední den. I ten 

se vydařil. Po lyžování už nás 
čekala jen cesta domů, která 
proběhla bez problémů. Podě-
kování patří všem účastníkům 
zájezdu za bezproblémový 
průběh. S lyžařským Skol! 
se můžeme opět těšit na další 
sportovně poznávací lyžařský 
zájezd.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

30 let poté... Přeštice 1989–2019
V letošním roce slavíme 30 let od pádu komunistického režimu a obnovení demokracie v našem státě. Rozhodli 

jsme se rubriku Listování v roce 2019 věnovat proměně Přeštic v onom třicetiletí 1989–2019.

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Přeštičtí starostové a proměny města 1989–2019 – II. část

Založil dosud trvající 
tradici starostů-učitelů. 
V roce 1998 úspěšně kan-
didoval do zastupitelstva 
města za hnutí Volba pro 
město. Získal pátý nej-
vyšší počet hlasů. V obec-
ních volbách v roce 2002 
za Sdružení nezávislých 
obdržel suverénně nejvyš-
ší počet hlasů a byl zvolen 
starostou města.

Hned na začátku staros-
tování Antonína Kmocha 
se v rámci celorepubliko-
vé správní reformy (zruše-
ní okresních úřadů k 1. 1. 
2003) staly Přeštice obcí 
s rozšířenou působností 
(obec III. stupně), která 
převzala některé funkce 
bývalého okresního úřadu.

Jednou z nejvýraznějších 
novostaveb během Kmo-
chova prvního funkčního 
období byl bytový dům 
s obchody v Husově ulici 
pod školou (2004-2006) 
na místě původní starší 
zástavby. V roce 2004 byl 
dokončen další obytný 
dům v ulici Na Chmel-
nicích a v témže období 
samostatné bytové domy 
v Luční ulici. Zároveň 
pokračovalo budování 
infrastruktury pro rodin-
nou výstavbu na Sever-
ním předměstí.

V této době přistoupilo 
město rovněž k privati-
zaci městských bytů. Jen 
v roce 2005 jich bylo pro-
dáno více než 250.

Nejvýznamnější stav-
bou tohoto období je 
nepochybně vybudování 
Městského parku (lidově 
Vnitrobloku) na prostran-
ství ohraničeném severní 
stranou náměstí a ulicemi 
Husova, 1. máje a Rybo-
va. Park byl slavnostně 
otevřen 5. června 2004.

Další významnou veřej-
nou stavbou bylo nové 
protipovodňové koryto 
řeky Úhlavy, budova-
né v letech 2005–2006. 
V letech 2003–2005 byl 
naopak zcela srovnán se 
zemí areál bývalé přeš-
tické Prefy. Jedinou sto-
jící připomínkou na ni 
tak zůstal „Modrý dům“ 
v Palackého ulici, který je 
v majetku města.

Přeštické náměstí bylo 
v této době obohaceno 
o kopii barokní sochy 
svatého Kiliána (2003) 
a o novou pamětní des-
ku obětem druhé světové 
války (2005), jejíž vznik 
iniciovala a seznam obětí 
sestavila Danuše Brklová. 
Odhalení obou objektů 
bylo vždy doprovázeno 
malou městskou slavnos-
tí.

V roce 2004 byl založen 
významný přeštický 
pěvecký sbor Hlásek pod 
vedením Miroslava Vac-
ka. O čtyři roky později 
dostal souputníka v pří-
pravném pěveckém sboru 
Minihlásek.

V roce 2002 úspěšně 
kandidoval do městské-
ho zastupitelstva za ODS 
a stal se místostarostou. 
V roce 2006 vyhrála 
v Přešticích komunální 
volby ODS. Petr For-
nouz byl zvolen staros-
tou, Antonín Kmoch ze 
sdružení SNK-ED-NK 
místostarostou.

Od roku 2007 probíhala 
intenzivní výstavba rodin-
ných domů v rozvojové 
zóně Přeštice – Severní 
předměstí. K bytovým 
domům byl v téže lokalitě 
v letech 2007-2010 pro-
jektován a budován park 
Na Chmelnicích.

Nejvýznamnější inves-
ticí v době starostová-
ní Petra Fornouze byla 
rekonstrukce kašny a při-
lehlé části Masarykova 
náměstí. Spolu s kašnou 
byla v roce 2010 zrestau-
rována socha sv. Václava 
i nedaleká barokní socha 
sv. Jana Nepomuckého. 
Na chrličích kašny přibyla 
bronzová prasátka, kolem 
kašny byl vytvořen nově 
dlážděný a upravený pro-
stor s kamennými stupni, 
na nichž se konají koncer-
ty a vystoupení. Původní 
lipová alej byla nahrazena 
novou výsadbou.

V roce 2007 zakoupilo 
město budovu staré lékár-
ny v Husově ulici a zadap-
tovalo ji na sídlo městské 
knihovny a živnostenské-
ho úřadu. V týchž letech 
2007-2008 byly kon-
strukčně propojeny neda-

leké budovy bývalé pošty 
a soudu, vybudován zde 
výtah a bezbariérový pří-
stup, čímž vznikl lékař-
ský dům na rohu Huso-
vy a Poděbradovy ulice. 
V roce 2009 prošla celko-
vou a velmi nutnou rekon-
strukcí budova záchranné 
služby a lékařů v Sed-
láčkově ulici. V témže 
roce byly zkolaudovány 
moderní veřejné záchody 
na místě domu čp. 309 ve 
Veleslavínově ulici. Cel-
kovou rekonstrukcí prošla 
rovněž Palackého ulice 
(2008) a silnice na Tř. 1. 
máje (2009). V témže roce 
byla vybudována bioplyn-
ka na Střížově včetně ply-
novodu do Přeštic. Ved-
le supermarketu Penny 
vyrostla Billa.

Již od začátku volebního 
období 2006-2010 město 
a vedení školy usilovalo 
o zřízení pobočky plzeň-
ského gymnázia na Miku-
lášském náměstí v přeš-
tické škole. Pobočka 
zahájila svoji činnost ve 
školním roce 2008/2009. 
Slibný pokus o zřízení 
střední školy v Přešticích 
musel být, bohužel, ukon-
čen v roce 2012 pro nízký 
počet přihlášených žáků.

V roce 2007 proběhla 
oprava kostela sv. Am-
brože na Vícově, který byl 
z důvodu havarijního sta-
vu uzavřen. Město počát-
kem roku získalo od přeš-
tické farnosti kostelík do 
svého majetku a pokračo-
valo v jeho celkové rekon-
strukci, včetně zajištění 
vzácné ambrožské fresky. 
5. května 2008 získaly 
Přeštice svou první národ-
ní kulturní památku. Stal 
se jím chrám Nanebevze-
tí Panny Marie. 28. října 
2008 byla položena nová 
pamětní deska k lípě svo-

body (1968) v parku na 
Tř. 1. máje. V následují-
cím roce prošel restauro-
váním mariánský sloup 
na náměstí, na němž byly 
instalovány kopie soch  
sv. Vojtěcha a sv. Václava.

V nových prostorách 
v č. p. 311 (bývalá pro-
dejna nábytku) zahájilo 
počátkem roku 2007 čin-
nost nové Komunitní cen-
trum, zaměřené na pomoc 
sociálně znevýhodně-
ným skupinám obyvatel. 
Od nového roku 2009 se 
přeštické Kulturní zaříze-
ní organizačně rozdělilo 
na Kulturní a komunitní 
centrum (č. p. 311), Dům 
historie Přešticka a Měst-
skou knihovnu Přeštice. 
KKC převzalo od násle-
dujícího roku rovněž 
Informační centrum. Dne 
1. ledna 2009 zahájila 
činnost Městská policie 
Přeštice (předtím spada-
ly Přeštice pod služebnu 
městské policie v Plzni 
na Borech). Město dosta-
lo i svou městskou hro-
madnou dopravu. Po 21 
zastávkách v Přešticích, 
Skočicích a Žerovicích 
začaly autobusy jezdit od 
ledna 2008.

V roce 2008 muse-
lo svou činnost ukončit 
městské kino pro nízkou 
návštěvnost a ztrátovost. 
V roce 2009 po sto třiceti 
letech přestal na vlako-
vém nádraží v Přešticích 
sloužit výpravčí.

V roce 2007 byly zahá-
jeny přípravy na vybudo-
vání sportovně rekreační-
ho centra mezi školou Na 
Jordáně a řekou. Došlo 
však jen k archeologic-
kému průzkumu (2008) 
a úpravám terénu...

(Dokončení příště)

ANTONÍN KMOCH
(*1961)

Vnitroblok a další
veřejné stavby

Bytová výstavba

Antonín Kmoch, starosta 
města v letech 2002-2006 
a 2010-2014.

Sochy, pamětní 
desky, Hlásek

Petr Fornouz, starosta 
města v letech 2006-2010.

Bytová výstavba

PETR FORNOUZ
(*1968)

Náměstí

Další veřejné stavby

Gymnázium

Památky

Městské organizace
a MHD

Konce a počátky 
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Roupovské maškarní veselí
Odpoledne plné her a sou-

těží se konalo v sobotu 2. úno- 
ra v sále hostince v Roupo-
vě. Obec tu ve spolupráci 
s maminkami a babičkami 
připravila maškarní rej pro 
nejmladší občany. Dorazili 
kovbojové, indiáni, šašci, 
čarodějnice, samozřejmě 
i princezny. Nad bezpečím 
bděl malý hasič, o zdraví se 

staral lékař. Nechyběla ani 
květina či pávice. Vše po 
celou dobu neúnavně organi-
zoval p. Justich. Další masky 
mohou obyvatelé i návštěvní-
ci Roupova potkat v sobotu 
9. března, kdy starosta předá 
vládu nad obcí masopustním 
maškarám.

Za obec Roupov
Hana Pechová

Foto Martina Svobodová

Využití nové jazykové počítačové učebny
v Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích

Žáci ZŠ Josefa Hlávky 
v Přešticích mohou od letoš-
ního roku využívat nově vyba-
venou počítačovou učebnu, 
která byla doplněna moderním 
zařízením pro výuku cizích 
jazyků. Nově byla učebna 
vybavena audio pultem a slu-
chátky pro jednotlivá stano-
viště. Pro žáky i učitele to při-
náší řadu výhod – učitel volí 
mezi frontálním nebo indivi-
duálním způsobem komuni-
kace s žáky, může pracovat 
pouze s jedním žákem, aniž 
by byli v práci rušeni ostat-
ní. Žáci tento způsob komu-
nikace přivítali, rychle si na 
práci zvykli a plně využívají 
všechny nabízené možnosti. 
V součinnosti s dataprojekto-
rem a sluchátky mohou žáci 
samostatně pracovat každý 

na svém počítači, učit se ho 
ovládat, plnit zadané úkoly. 
Doplnění výbavy počítačo-
vé učebny sluchátky a audio 
pultem přináší mnoho výhod 
rovněž při výuce cizích jazy-
ků. V naší škole se žáci učí 
anglickému jazyku od třetího 
ročníku. Výukové programy 
a digitální pomůcky tvořící 
součást učebních materiálů 
pomáhají žákům při poznává-
ní cizího jazyka, osvojování 
nové slovní zásoby, procvi-
čování učiva, sebekontroly 
a především poslechu kvalitní 
výslovnosti. Díky dobře vyba-
vené jazykové učebně mají 
žáci možnost využít kvalitní 
neformální výuku se spoustou 
poutavých prvků.

Samostatná jazyková učeb-
na byla zřízena a vybavena 

také v budově Na Jordáně. 
Kvalitní technické vybavení 
slouží k výuce jak angličtiny, 
tak i ostatních cizích jazyků, 
mezi které patří francouzšti-
na, němčina a ruština. Celý 
projekt „Nově k porozumění 

cizím jazykům“ byl financo-
ván z IROPu částkou 666 247 
korun.

Mgr. Helena Medková
učitelka 1. st.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Žáci 9. ročníku 
se zúčastnili projektového
dne „Naše firmy“

Žáci byli rozděleni do pra-
covních skupin, které mezi 
sebou soutěžily. Ve skupině 
si vytvořili svoji firmu, ve 
které řešili různé problémy, 
např. finance, budoucnost fir-
my, nové technologie. Museli 
také prezentovat a představit 
svoji firmu (co budou vyrábět, 
proč produkt dělají, jak pro-
dukt pomáhá, k čemu slouží), 
navrhnout logo své firmy, 
sestavit funkčního robota včet-
ně jeho designu.

Mentoři z praxe jim ochotně 
pomáhali a radili, jak přetvářet 
nápady na úspěšné produk-
ty nebo služby. Učili je vcítit 
se do zákazníka, porozumět 
jeho potřebám. Cílem bylo mít 
úspěšnou firmu.

V závěru byla vyhodnocena 
nejlepší skupina. Žáci při pro-
jektu uplatňovali svoje doved-
nosti, učili se spolupracovat, 
rozdělit si práci. Poznali, jak 
se řídí investiční strategie 
a realizuje vlastní marketing. 
Vyzkoušeli si výrobu a vývoj 
robotů včetně programování.

Celý projekt byl financován 
z daru CT Parku, který škola 
v rámci smlouvy mezi zři-
zovatelem městem Přeštice 
a CT Parkem obdržela ve výši 
500 tis. Kč. Projektový den 
pro devátý ročník byl hrazen 
právě z tohoto daru v částce 
55 tis. Kč a byl velmi úspěš-
ný. Všichni na konci projek-
tu měli radost z výsledků své 
práce.

Mgr. Miluše Majerová
Mgr. Petr Fornouz

Zimní sezona 2019 je za námi
Zimní sezona 2019 byla pro 

všechny milovníky zimních 
sportů ideální. Členové lyžař-
ského oddílu TJ Přeštice opě-
tovně zorganizovali výcviko-
vé a zdokonalovací kurzy pro 
široké spektrum zájemců ve 
skiareálu Zadov.

Sto dětí, z nichž jednu tře-
tinu tvořily děti do 6 let, 16 
snowboarďáků, od začáteční-
ku až po pokročilé, i družstvo 
„Sněženek“, které bylo složeno 
z rodičů dětí, kteří se nebáli 
zdokonalit své dovednosti, aby 

stačili v lyžování svým dětem. 
Všichni si ideální podmínky 
opravdu užili. Nejmenší „Sně-
huláci“ se poprvé seznámili 
s lyžařskými dovednostmi, kte-
ré úspěšně předvedli při závě-
rečných oddílových závodech.

Během kurzů zažili účastní-
ci veškeré nástrahy zimního 
počasí. Od mrazivých nedělí, 
přes přívaly sněhu a dopravní 
kalamitu, až po luxusní slu-
nečné počasí.

Při oddílových závodech 
mohli rodiče vidět opravdu 

výborné výkony starších 
závodníků i nadšení a snahu 
úplných začátečníků.

Poděkování patří rodi-
čům za podporu jejich dětí 
v lyžování, ČSAD Přešti-
ce, Bus Fišera, Peklobus za 
bezpečnou dopravu a také 

všem instruktorům, kteří se 
letošního kurzu zúčastnili. 
Se všemi se těším na setkání 
v příští sezoně.

Skol!
Mgr. Petr Fornouz

předseda Oddílu lyžování
TJ Přeštice



Vybíráme z plánů, které má 
spolek ve spolupráci s Domem 
historie Přešticka na letošní 
rok. Ve výrobě je papírový 
model kostela sv. Ambrože 
na Vícově. Pokud půjde vše- 
chno dobře, měl by být už letos 
ke koupi pro všechny zájemce 
o místní památky a o papírové 
modelářství. Z loňské odbor-
né konference o hradu Skála 
vyjde letos sborník příspěvků, 
který by měl uchovat poznatky 
a bádání, vzešlé z konference. 
A v konferenční činnosti hod-
láme pokračovat. Tentokrát 
setkáním badatelů nad tématem 
Poddanská města v českých 
zemích. V článcích, přednášce 
a několika kulturních počinech 
by se mělo promítnout i téma 
Rodný dům a přeštické koře-
ny Jakuba Jana Ryby. Neza-
pomeneme ani na přeštický 

historický hřbitov. Projekty 
na jeho zkrášlení se zabývá 
naše členka Jarka Papežová. 
Dům historie Přešticka bude 
pokračovat ve výstavě pod 
širým nebem v areálu hřbitova. 
A ožije i hrad Skála. Tradiční-
mi čistícími brigádami, nově 
započatými opravovacími bri-
gádami a soutěžním dnem, 
který pro vás chystají naši 
přátelé Gabréti na 8. června. 
Letošní přednášky by se krom 
J. J. Ryby měly týkat březno-
vé okupace 1939 (renomovaný 
historik Petr Koura, 29. 3.), 
velikonočního tématu Svaté 
země (Slávek Honzík, 16. 4.), 
letců RAF z Plzeňského kraje 
(Daniel Švec, 7. 5.) a letošního 
výročí Listopadu 1989 (Lukáš 
Valeš 24. 9., beseda 19. 11.). 
Spolek spolu s DHP se rovněž 
podílí na přípravě programu 
letošní speciální Noci kostelů 
(24. 5.), která se bude konat 
v Přešticích v jednom zbrusu 
novém kostele...

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

NÁZORY ZASTUPITELŮ 

SLEDUJTE 

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

V rozpočtech města chybí 
dosud nedoložené miliony 
– zapomeňme na ně?
Vážení spoluobčané,
na prosincovém veřejném 

zasedání schválilo zastupitelstvo 
městský rozpočet pro rok 2019 
a rozpočtový výhled na období 
let 2020-2023. Před hlasováním 
jsem zopakoval hlavní důvody, 
proč oba rozpočtové návrhy 
nepodpořím, teď Vám je sděluji 
také prostřednictvím PN.

Rada města již čtvrtým rokem 
odmítá zodpovědět dotazy 
a doložit doklady, kterými by 
obhájila nevýhodný prodej cca 
11 ha rozvojových pozemků fir-
mě AREA group s.r.o. Z mnoha 
připomenu jen hlavní:

Proč město vrátí firmě AREA 
z prodejní ceny 7 ha pozemků 
v lokalitě Nepomucká zpět 12 
mil. Kč, když AREA u soudu 
vyčíslila, že do úpravy těchto 
pozemků v rozvojové lokalitě 
Nepomucká fakticky investo-
vala pouze 3,4 mil. Kč? Čím je 
podložen výdaj firmy na zbý-
vajících 8,6 mil. Kč?

Proč město postupně prodá 
firmě AREA 4 ha pozemků 
v Obytné zóně Svatoplukova 
určených pro výstavbu rodin-
ných a bytových domů za cenu 
300 Kč/m2 plus DPH (s garancí 
této ceny až do r. 2033), když 
občanům obdobné pozemky již 
dnes prodává za cenu 1170 Kč 
plus DPH? Čím je podložen 
rozdíl prodejní ceny pozem-
ků určených pro RD ve výši 
870 Kč/m2?

Proč město v březnu 2015 
nevyužilo možnosti odstoupit 
od smlouvy s touto firmou, kte-
rá smluvní závazky evidentně 
neplnila a proč naopak v r. 2017 
„Dohodou o smíru“ změnilo 
podmínky původní smlouvy 
výrazně v neprospěch města?

Do doby, po kterou zůsta-
nou tyto dotazy nezodpověze-
ny a výdaje nedoloženy, budu 
mít problém budoucí městské 
rozpočty a rozpočtové výhledy 
podpořit. Jednoduchou kalku-
lací a s umírněným odhadem 

jde o městský výdaj ve výši 
minimálně 3000 Kč na každé-
ho obyvatele sedmitisícových 
Přeštic. Nechtít znát odpověď 
znamená chtít zapomenout.

Loňský rozpočet města skon-
čil schodkem – 24 mil. Kč. 
Schválený rozpočet na letošní 
rok počítá s dalším schodkem  
– 25 mil. Kč. Získá-li letos 
město předpokládané dotace, 
které nemohou být součástí 
schváleného návrhu rozpočtu, 
měl by na konci roku vznik-
nout dokonce 3mil. rozpočtový 
přebytek. Problém však vidím 
v tom, že rozpočet počítá s pří-
jmem za prodej městských bytů 
v částce 30 mil. Kč, ale pouze 6 
mil. Kč z ní je určeno na výdaje 
bytové výstavby. Podstatných 
24 mil. je rozpuštěno v rozpoč-
tu na různé jiné výdaje. Zjed-
nodušeně řečeno, celý schodek 
letošního rozpočtu – 25 mil. Kč 
– kryje příjem z prodeje městských 
bytů. Kde získáme prostředky na 
výstavbu nových bytů?

Schválený střednědobý výhled 
městského rozpočtu do r. 2023 
předpokládá, že město bude mít 
na účtech souhrnně 30 mil. Kč. 
V r. 2017 mělo město na účtech 
126 mil. Kč. K dramatickému 
poklesu peněžních prostředků 
města za 6 let o téměř 100 mil. 
Kč dojde navzdory tomu, že 
město v tomto období už proda-
lo či prodá zbytkových 150 bytů 
a 18 ha rozvojových pozemků 
(11 ha uvedených výše a 7 ha 
v průmyslové zóně).

Na prosincovém zasedání 
zastupitelstva na tyto dotazy 
a argumenty týkající se měst-
ských milionů nikdo nerea-
goval. Možná je rada města 
písemně konkrétně zodpoví 
a doloží Vám, vážení občané, 
když se o naše společné peníze 
začnete více zajímat. Tedy jest-
li Vám „nejsou ukradené“.

Mgr. Antonín Kmoch
člen ZM Přeštice
za Občanský hlas

Stručný výčet činnosti 
městské policie 
za rok 2018:

Na městskou policii bylo 
oznámeno občany nebo zjiš-
těno strážníky 2792 událostí.

Celkem zjištěno 1724 pře-
stupků:
• projednáno příkazem na mís-
tě – 1340
• oznámeno správnímu orgánu 
– 236
• projednáno napomenutím – 
148
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 404
• zjištěno podezření ze spáchá-
ní trestného činu – 21
–  ohrožení pod vlivem návy-
kové látky – 1
– poškození a ohrožení provo-
zu obecně prospěšného zaříze-
ní – 1
– krádeže – 1
– násilí proti úřední osobě – 2
– loupež – 1
– výtržnictví – 11
– neoprávněné držení platební 
karty – 1
– ublížení na zdraví – 3
• počet fyzických útoků na 
strážníky – 0
• předvedeno osob – 1
• použití donucovacích pro-
středků (hmaty, chvaty, pouta) 
– 2
• pomoc kamerového systému 
– 70
• převezeno osob do záchytné 
stanice – 1
• asistence záchr. službě – 
agresivní osoby – 5
• spolupráce s hasiči – 2
• pomoc osobám v nouzi – 22
• výjezdy na narušené objekty 
– signály – 35
• výjezdy na oznámení občanů 
na narušení veřejného pořádku 
– 81
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 76
• zjištěno řidičů pod vlivem 
alkoholu a omamných látek – 1
• počet výjezdů na žádost PČR 
+ společné akce – 115
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 1/8
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 4
• zjištěno znečištění komuni-
kace – 14
• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno –59/35

• nalezeno odcizených věcí: 1x 
jízdní kolo, 1x mobilní telefon
• na území města nalezeno 
věcí:
41 (injekční stříkačka – 2, 
mobilní telefon – 4, RZ – 1, 
svazků klíčů – 5, Plzeňská 
karta – 1, motocykl – 1, OP 
– 7, ŘP – 2, ORV – 2, karta 
zdr. pojišťovny – 3, platební 
karty – 3, peněženky – 4, fin. 
hotovost – 6/23599, jízdní 
kolo – 4
• zjištěno poškozených do-
pravních značek, komunikace, 
nefunkčnost veřejného osvět-
lení, nesjízdnost komunikací + 
chodníků – 43
• na žádost stát. orgánů doru-
čeno písemností – 5
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 10
• provedeno kontrol chatových 
oblastí – 43
• provedeno kontrol – hřbitovy 
– 62
• provedeno kontrol – volný 
pohyb psů – 26
• provedeno kontrol pískovišť 
detektorem kovu APK – 16
• provedeno kontrol parků na 
území města – 242
• provedeno kontrol zavíra-
cích dob provozoven a před-
zahrádek/zjištěno nedodržení  
– 125/9
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 108
– nejvyšší rychl. v km/hod.: 
89 – Přeštice-Zastávka, 86 
– Nepomucká, 85 – Skočice, 
77 – Žerovice
• výjezdů na rušení noč. kli-
du, veřejného pořádku, občan. 
soužití, výtržnosti, rvačky 
– 166
• nalezeno podnapilých osob 
ležících v silnici či parku – 10
• zajištění veřejného pořádku 
na 40 akcích
• pomocí syntetické DNA 
označeno proti krádeži 20 
jízdních kol (akce ukončena)
• kontroly zaměřené na prodej 
a podej alkohol. nápojů nezle-
tilým – 12, s Policií ČR – 2
• nalezeno hledaných/pohřeš.
osob – 2

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Oznámení
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 6 let.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 5 let.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří 2 roky.

Pes, kříženec Jack Russell 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
2 roky.

Pes, kříženec vlčáka, černo- 
-hnědé barvy, stáří 5 let.

Spolek pro záchranu 
historických památek
Přešticka

Roztržená slepice po zásahu psem.

(Toto místo je určeno ke zveřejňování osobních názorů zastupitelů)
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Český pohár dospělých
2019 v národní házené

Ženy i muži Přeštic postupují do dalších bojů. Své čtvrtfinálové 
skupiny vyhráli bez ztráty bodů a postoupili do semifinále.

Muži budou hrát v Plzni na Borských polích v sobotu 9. 3. 
2019.

Účastníci: TJ Přeštice, Sokol Nezvěstice, Baník Most NH, 
Sokol Tymákov.

Ženy sehrají semifinále na stejném místě v neděli 10. 3. 2019.
Účastníci: TJ Přeštice, Sokol Tymákov, Sokol Blovice, 

TJ Plzeň-Újezd.

Zimní halový pohár oblasti 
mladších žáků

V neděli 20. 1. 2019 se konal 
Zimní halový pohár Zpč. oblas-
ti pro rok 2019 v národní háze-
né mladších žáků. Hrálo se 
v nafukovací hale ZŠ Bolevec 
a zúčastnilo se ho 7 družstev, 
která se utkala systémem kaž-
dý s každým. Hrací čas 1x15 
min. Mladší žáci Přeštic nako-
nec obsadili pěkné 3. místo, ale 
hráli bez nároku na postup.

Výsledky Přeštic:
- Nýřany 9:1, - Litohlavy 3:8, 
- Kyšice 8:6, - Tymákov 3:6,  
- Ejpovice 6:3, - Rožmitál 6:2

Sestava Přeštic:
B. Koláček, D. Hurt, D. 

Orlík - V. Hrdonka, A. Brýna, 
V. Pokorný, V. Voráček - P. 
Beneš (16 br.), L. Šalom (15), 
T. Kocourek (4), T. Mertl, J. 
Kubát.

Trenéři: L. Brada a m. n. h. 
S. Zadražil.

Pořadí turnaje:
1. TJ Litohlavy – 12 bodů, 
2. Sokol Kyšice – 8 b., 3. TJ 
Přeštice – 8 b., 4. Sokol Tymá-
kov – 8 b., 5. Sp. Rožmitál –  

4 b., 6. DIOSS Nýřany – 2 b.,  
Sokol Ejpovice – 0 b.
O 2.-4. místě rozhodla mini-
tabulka:
Kyšice – 2 b. 13:11 + 2 br.
Přeštice – 2 b. 11:12 – 1 br., 
celkové skóre: 35:26 + 9 br.
Tymákov – 2 b. 9:10 – 1 br., 
celkové skóre: 22:18 + 4 br.

Hodnocení akce trenérem 
Stanislavem Zadražilem:

„Už během podzimní části 
oblastního přeboru jsme se 
rozhodli doplnit družstvo 
dvěma obránci ze starších 
žáků a s nimi byla vyztužena 
obrana i na této akci. Hráli 
jsme bez nároku na postup. 
Nejlepší utkání jsme sehrá-
li proti silnému soupeři 
z Kyšic. Osobně jsem před-
pokládal, že více potrápí-
me další favority z Litohlav 
a Tymákova, ale špatnou 
střelbou jsme na ně nestačili. 
Do družstva se dobře začle-
ňují mladí hráči, kteří budou 
v této kategorii pokračovat 
příští sezónu.“

Zimní halový pohár
Plzeň-Bolevec

Neděle 3. 2. 2019 patřila Zim-
nímu halovému poháru Zpč. 
oblasti pro rok 2019 v národní 
házené starších žáků. Hrálo se 
v nafukovací hale ZŠ Bolevec 
a zúčastnilo se ho 6 družstev, 
která se utkala systémem kaž-
dý s každým. Hrací čas 1x20 
min. Starší žáci Přeštic nako-
nec obsadili pěkné 2. místo.

Výsledky Přeštic:
- Rožmitál 11:1, - Nýřany 
12:4, - Záluží 16:1, - Božkov 
5:14, - Kyšice 16:10

Tabulka:
1. TJ Božkov, 2. TJ Přeštice, 
3. Sokol Kyšice, 4. TJ DIOSS 
Nýřany, 5. TJ Spartak Rožmi-
tál, 6. Sokol Záluží

Sestava družstva Přeštic:
D. Schreiber, M. Kulla – M. 

Košař, J. Hranáč, D. Voříšek 

– J. Brada (26 br.), J. Treml 
(6), M. Kulla (12), D. Schrei-
ber (16).

Hodnocení turnaje trené-
rem Ladislavem Cibulkou: 
„Během podzimní části oblast-
ního přeboru, kde obsazujeme 
prozatím druhé místo za TJ 
Božkov, jsme toto místo uhájili 
i v hale. Z důvodu velké nemoc-
nosti hráčů jsme na více neměli. 
Na brankářském postu se stří-
dali Denis Schreiber a Matyáš 
Kulla a zhostili se toho velice 
dobře. Zároveň tito dva hráči 
byli platní v útoku. Děkuji všem 
zúčastněným, kteří odehráli 
tento turnaj bez střídání.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené 

TJ Přeštice

2. ročník Memoriálu 
Pavla Ausbergera 2019

V sobotu 9. února 2019 se 
konal turnaj starých gard 
mužů národní házené ve 
sportovní hale TJ Avia Čako-
vice za účasti 7 celků: TJ 
Přeštice, TJ Avia Čakovice, 
TJ Řevnice, Sokol Krčín, TJ 
DIOSS Nýřany, LiRa (Litice 
a Radobyčice), výběr Čech. 
Hrálo se každý s každým 
1x18 minut.

Z výsledků Přeštic:
- Krčín 8:12, - Čechy 5:9, 
- Nýřany 4:6, - Řevnice 7:8, 
- LiRa 5:4, - Čakovice 7:4

Konečná tabulka turnaje:
1. Sokol Krčín 48:32 – 10 b., 
2. Čechy 46:28 – 9 b., 3. TJ 
DIOSS Nýřany 37:34 – 9 b.,  
4. TJ Řevnice 41:35 – 7 b., 
5. TJ Přeštice 36:43 – 4 b., 
6. LiRa 28:45 – 2 b., 7. TJ Avia 
Čakovice 20:37 – 1 b.

Sestava Přeštic:
Houška M., Molnár L. 

– Zeman K., Kraus J., Tušek 
K., Odvárka L. – Lang R. (19 
br.), Stehlík M. (1 br.), Tušek 
M. (10 br.), Šteflík Z. (3 br.), 
Černý J. (3 br.). 

Trenér: V. Hajžman.

TJ Přeštice – staré gardy v Čakovicích
Stojící zleva: Stehlík Martin, Zeman Karel, Kraus Jan, Lang 

Rudolf, Tušek Michal, trenér Hajžman Václav. 
V pokleku zleva: Odvárka Luboš, Molnár Ladislav (zapůjčen 

z Čakovic), Tušek Kamil, Ing. Šteflík Zdeněk, Černý Jan.

Zimní halový pohár 
mladších žaček Plzeň-Bolevec 

V neděli 10. 2. 2019 patři-
la nafukovací hala ZŠ Plzeň 
Bolevec Zimnímu halovému 
poháru Západočeské oblasti 
pro rok 2019 v národní házené 
mladším žačkám. Zúčastnilo 
se ho 7 družstev, která se utka-
la systémem každý s každým. 
Hostující Litvínov hrál mimo 
soutěž. Za TJ Přeštice se tur-
naje zúčastnila 2 družstva 
mladších žaček. Přeštice “A“ 
a Přeštice “B“. Hrací čas 1x15 
min. Mladší žačky Přeštice 
“A“ nakonec obsadily krásné 
2. místo.

Výsledky Přeštic A:
- Přeštice “B“ 4:1, - Blovice 
9:0, - Tymákov 6:4, - Kyšice 
7:4, - Nezvěstice 1:7, - Litví-
nov 8:8.

Výsledky Přeštic B:
- Litvínov 2:4, - Nezvěstice 
0:6, - Blovice 3:2, - Kyšice 
1:6, - Tymákov 0:8.

Tabulka ZHP:
1. Sokol Nezvěstice, 2. TJ 
Přeštice “A“, 3. Sokol Tymá-
kov, 4. KNH Litvínov, 5. 
Sokol Kyšice, 6. TJ Přeštice 
“B“, 7. Sokol Blovice.

Sestava TJ Přeštice A:
B. Kripnerová – W. Burlo-

vá, Š. Šatrová, A. Kullová, 
E. Nechutná – P. Kováříková 
(17 br.), G. Slámečková (5),  
A. Bartoňová (7), N. Holcová 
(2), D. Kriegerová (3).

Trenérky J. Kováříková,  
P. Kripnerová, R. Slámečková.

Sestava TJ Přeštice B:
M. Morgenšteinová – A. Beš- 

tová, M. Heřmanová, 
V. Lecjaksová, N. Živná –  
Š.  Frouzová (7), S. Pirníková, 
A. Knopfová, L. Králová.

Trenéři: 
P. Stehlíková, P. Živný.
Hodnocení turnaje tre-

nérkami J. Kováříkovou, 
P. Kripnerovou a P. Stehlí-
kovou: „Celkově hodnotíme 
turnaj velice kladně. Turnaj 
byl pro nás svým obsazením 
i průběhem velkým přínosem 
v probíhající zimní přípra-
vě. Fyzicky jsou hráčky při-
praveny vcelku dobře. Co 
se týká dovedností házené, 
od ukončení podzimní čás-
ti soutěže udělaly hráčky 
velký pokrok. Doufáme, že 
v jarní části sezony budeme 
rovnocenným soupeřem pro 
silná družstva z naší sou-
těže. Béčko odjelo na turnaj 
značně oslabeno. Chyběly 
nám klíčové hráčky na všech 
postech, jak v bráně, tak 
i v útoku a obraně. Mezery 
v sestavě nám pomohly zace-
lit hráčky z přípravky. Přes-
tože to není z našich výsled-
ků patrné, předvedený výkon 
takto mladých děvčat nebyl 
vůbec špatný.“

TJ Přeštice – mladší žačky 2. místo v ZHP 2019.
První řada zleva – trenérky Slámečková Renata, Kripnerová 

Petra, Kováříková Jitka.
Stojící zleva – Šatrová Štěpánka, Kriegerová Denisa, Bartoňo-

vá Adéla, Burlová Wendy, Kováříková Petra.
Klečící zleva – Holcová Nela, Slámečková Gabriela, Kullová 

Amélie, Nechutná Eliška.
Ležící zleva – Morgenšteinová Michaela, Kripnerová Barbora.



 | 11

Po stopách yettiho v Železné Rudě
Ve středu 20. 2. 2019 pořáda-

la MŠ Gagarinova v Přešticích 
celodenní výlet pro všechny 
předškoláčky ze III. třídy za 
sněhem na Samoty v Železné 
Rudě.

Přizváni jsme byli i my 
rodiče. Samozřejmě, že nešlo 
jen o dohled nad bezpečnos-
tí našich dětí, ale také o to, 
abychom si užili společný 
čas s dětmi, více se seznámili 
s ostatními rodiči a společně si 
zadováděli, zasoutěžili a poba-
vili se.

A o zábavu bylo opravdu 
postaráno. Začalo to již ranní 
cestou ve vlaku na Šumavu. 
Hned v úvodu cesty nás přišly 
přivítat paní učitelky převle-
čené za stevardky a nabízely 
občerstvení. Vzápětí přišly 
opět převlečené, ale tentokrát 
za průvodčí a prodávaly jíz-
denky. V tomto duchu pro-
bíhala celá cesta a všem to 
opravdu uteklo.

Po příjezdu na Samoty se 
děti hned pustily do bobování 
a lopatování. A že to opravdu 
jezdilo. Pod kopcem stáli rodi-
če jako „odchytová stanice“. 
Jakmile se děti zahřály, čeka-
ly na ně soutěže a dovádění 
v podobě slalomu na bobech, 
lopatování a lavina.

V poledne se šly děti posil-
nit do přilehlé restaurace, kde 
pro ně byly připraveny tep-
lá polévka, řízek a hranolky. 
A my rodiče jsme dostali, řek-
la bych skoro povinné, volno 
na oběd a kávu v nedaleké 
cukrárně Charlotte. Toto jsme 
velmi ocenili☺. Mezitím děti 
hledaly yettiho. Doslova mu 
šly po stopách.

Všichni odpočatí jsme se 
opět pustili do bobování. 
Závodily samotné děti mezi 
sebou, pak tatínkové a násle-
dovaly je maminky. Děti 
čekala lízátková chňapaná. 
Za jízdy z kopce chňapaly 
po zapíchaných lízátkách ve 
sněhu a co si kdo nachňapal, 
to měl☺. Na závěr jsme si 
zazpívali a zatancovali.

Před odjezdem domů čekalo 
děti překvapení v podobě oce-
ňování. Všichni, bez výjim-
ky, dostali velké čokoládové 
medaile a diplom. Radost byla 
veliká. Diplom dostali také 
tatínkové za odvahu, že se 
s námi vydali na výlet.

Myslím, že budu hovořit 
za všechny děti i rodiče, že 
to byla jedna z mnoha pove-
dených akcí pořádaných MŠ 
Gagarinova v Přešticích.

Velké díky určitě patří paním 
učitelkám H. Konopíkové, L. 
Kladívkové, Z. Řezankové 
a H. Čápové za pedagogický 
doprovod a vůbec za napláno-
vání a připravení celého výle-
tu.

Děkujeme paní Kubíkové za 
lékařský dohled a panu Řá- 
hovi, jakožto řidiči dopro-
vodného vozidla, ve kterém 
nám přepravil na hory veške-

ré potřebné věci (např. boby, 
lopaty, várnici s teplým čajem 
a dětský kočárek).

Dále si poděkování zaslouží 
paní Černá a paní Řeřichová 
za sjednání a rezervaci jízde-
nek na ČD.

A poděkování patří též všem 
ostatním, kteří se podíleli na 
přípravě a zajištění výletu. 
Také rodičům a prarodičům, 
kteří jeli s námi.

Byl to opravdu vydařený 
den!!!

Karolína Hajžmanová
za rodiče dětí z III. třídy

v MŠ Gagarinova, Přeštice

Příměstské tábory 2019
při KKC

Červenec 
8.-12. 7. 2019 Cestujeme po filmovém světě 

pro děti 7-15 let, platba 700 Kč 
  22.-26. 7. 2019 Tykejme si s angličtinou 

pro děti 6-12 let, platba 700 Kč 

Srpen 
5.-9. 8. 2019 Tancem a pohybem ke zdraví 

pro děti 6-15 let, platba 700 Kč 
  22.-26. 8. 2019 Ahoj prázdniny – AJ s rodilým mluvčím 

pro děti 8-15 let, platba 1000 Kč

Přihlášky a rezervace od 15. 3. 2019. 
Sledujte www.kzprestice.cz nebo facebook
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Zimní příprava starší-
ho i mladšího dorostu je na 
svém konci. Během ní v led-
nu a v únoru odehráli doros-
tenci několik přípravných 
utkání např. s týmy TJ Jiskra 
Domažlice, SK Spartak Pří-
bram, TJ Košutka Plzeň a SK 
Senco Doubravka Plzeň.

Již druhým rokem můžete 
v Přešticích vidět Českou divi-
zi dorostu (ČDD) – 3. nejvyš-
ší soutěž dorostu v republice. 

Pro přeštický fotbal je to velký 
úspěch. Na první mistrovské 
utkání vyběhnou dorostenci 
v rámci předehrávky 22. kola 
ČDD U19 sk. A (starší dorost) 
a ČDD U17 sk. A (mladší 
dorost) na hřišti soupeře SK 
Motorlet Praha v sobotu  
2. 3. 2019 – starší dorost zahá-
jí utkání v 12.15 hod. a mladší 
dorost v 14.30 hod. V neděli 
10. 3. 2019 sehrají 16. kolo 
soutěže na hřišti soupeře FC 

Rokycany – starší dorost od 
12.15 hod. a mladší dorost od 
14.30 hod. Na domácím hřiš-
ti se starší i mladší dorostenci 
představí v sobotu 16. 3. 2019 
v rámci 17. kola soutěže, a to 
od 10.00 hod. starší dorostenci 
a od 12.15 hod. mladší doros-
tenci. Soupeřem jim bude tým 
TJ Jiskra Domažlice. Všichni 
jste srdečně zváni!

V dalších utkáních vyzvou 
dorostenci na domácím hřiš-

ti týmy FC MAS Táborsko B 
(19. kolo - 30. 3. 2019), FK 
Hořovicko (21. kolo - 13. 4. 
2019), Sportovní škola Plzeň 
(23. kolo – 27. 4. 2019), SK 
Petřín Plzeň B (25. kolo –  
11. 5. 2019), TJ Malše Roud-
né (26. kolo – 18. 5. 2019), 
TJ Tatran Sedlčany (28. kolo 
– 1. 6. 2019) a SK Klatovy 
1898 (30. kolo – 15. 6. 2019). 
A zavítají na hřiště těchto 
soupeřů: TJ Jiskra Třeboň  
(18. kolo – 23. 3. 2019), SK 
Aritma Praha (20. kolo –  
6. 4. 2019), FK Junior Strako-
nice (24. kolo – 4. 5. 2019), 
SK Rakovník (27. kolo –  
26. 5. 2019) a SK Spartak Pří-
bram (29. kolo – 8. 6. 2019).

Realizační týmy pro jar-
ní část sezóny 2018/2019 se 
nezměnily. Starší dorost nadá-
le povede trenér Pavel Dobrý, 
asistentem trenéra je Václav 
Klokan a vedoucím mužstva 
Jan Kalčík. Mladší dorost má 
realizační tým ve složení tre-
nér Tomáš Skála, asistent tre-
néra Petr Tušek.

Výsledky nejen přípravných 
utkání, ale i mistrovských 
zápasů všech týmů najdete na 
facebookových stránkách TJ 
Přeštice – Fotbal a na webu 
http://fotbalprestice.cz Na 
webových stránkách můžete 
navštívit také FAN SHOP 
a zakoupit si na jarní část sezó-
ny nejen kšiltovky a trička TJ 
Přeštice, ale např. i ručníky, 
hrnečky,… Budeme rádi když 
vás na utkáních uvidíme v bar-
vách našeho klubu☺

Zdeňka Frančíková
fotbalový oddíl 

TJ Přeštice
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Starší i mladší dorostenci startují první
mistrovské utkání 2. 3. 2019

Pozvánka
na běžecko-canicrossový 
závod ve Dnešicích

Srdečně Vás zveme na běžec-
ký a canicrossový závod ve 
Dnešicích, který se uskuteční 
30. 3. 2019 na Kozlici. 

Nezisková organizace Roz-
běháme Česko, z. ú., ve spo-
lupráci s obcí Dnešice pořádá  
1. ročník běžeckého a cani-
crossového závodu pro místní 
obyvatele a širokou veřejnost. 
Pro amatéry, profi běžce či 
začátečníky. Závod dostal 
jméno Leskros Dnešice a je 
zařazen do seriálu závodů 
Leskros. Tři závody se usku-
teční v blízkém okolí Plzně 
a čtvrtý závod je výzvou, běží 
se na Ještěd v Liberci. 

Můžeme se těšit na závodění 
dětí od 3 let, závod pro začína-
jící běžce na 3 km, zasoutěží 

si i junioři. Pro běžce se psem 
a běžce čeká na výběr trasa 
5,4 km nebo 9 km. Aby toho 
nebylo málo, postaví se na 
startovní čáru pár odvážlivců 
na koloběžce se psem. Trasa 
povede dnešickými, přeštický-
mi a chlumčanskými lesy.

Budeme rádi, když se přijede-
te s rodinou podívat, zafandit 
zazávodit si a užít si příjemný 
den plný sportu.

Více informací o tomto závo-
dě a celém seriálu se můžete 
dočíst na webových stránkách 
www.leskros.cz

Případně vyhledat akci na 
facebookových stránkách: 
Leskros Dnešice

Barbora Kreidlová
Rozběháme Česko

Foto Michal Míčko

Basketbalový trénink s rodiči,
All star game v Praze i medaile!

Dne 19. 12. 2018 jsme se 
sešli na předvánoční trénink 
s rodiči a sourozenci. Bas-
keťáčci si zahráli zápas proti 
rodičům, kde jim ukázali, jak 
pokročili a že basketbal není 
hra pro lenochy☺. 

Dne 30. 12. 2018 jsme 
využili nabídku ČBF a vyra-
zili jsme vlakem do Prahy na 
Královku na slavnou All star 
game, kde děti viděly nejlep-
ší profesionální hráče ČBL 
v akci. Strhující atmosféra, 
skvělá hra, celé odpoledne 
si děti užily na maximum 
a odjížděly s plnou hlavou 
úžasného basketbalu.

Do plného tréninku jsme se 
vrátili již 3. 1. 2019 a 12. 1. 
2019 čekaly obě družstva dal-
ší turnaje. Družstvo mladších 
odjelo do Holýšova a přivezlo 
stříbrnou medaili. Družstvo 
starších se vydalo do Rokycan, 
odkud se vrátilo neporaženo se 
zlatem na krku!

V únoru čekalo družstvo 
mladších překvapení v podo-
bě nových hracích obou-
stranných dresů, které se 
podařilo získat díky pod-
poře TJ Přeštice a spon-
zorům – HARVILLA- 
-REALITY s. r. o. a BOŘÍK 
B+B elektro. Tímto bychom 
jim chtěli velice poděkovat.

Děti nové dresy pokřtily 9. 2. 
2019 v Kladně, kde pokračoval 
Šmoulinka cup, na družstvo 
mladších čekali soupeři z Klad-
na, Kralup nad Vltavou a Slo-
vanka Praha. Po dvou výhrách 
a jedné prohře braly děti stří-
brné místo. Hned druhý den se 
družstvo starších postavilo na 
palubovce TJ Sokol Dubeč pro-
ti týmům z Dubeče a Roudnice 
nad Labem, odkud si odvezlo 
také druhé místo.

Tímto se naše herní sezona 
přehoupla do druhé polovi-
ny a těšíme se na další skvělá 
utkání.          Ludmila Burlová

oddíl basketbalu TJ Přeštice


