
Tělovýchovná jednota Přeš-
tice řeší vážný problém. Po 
dohodě s Fotbalovou asoci-
ací České republiky organi-
zovala v prvních květnových 
dnech Mistrovství Evropy 
žen do 17 let. Proto muse-
la kvůli přísným kritériím 
UEFA požádat v loňském 
roce o dotaci na nákladnou 
rekonstrukci stadionu. Sta-
vební firma už hřiště a záze-
mí opravila, položila trávníky 
a Tělovýchovná jednota to 
musí zaplatit. Jenže policie 
zatkla předsedu Fotbalové 
asociace České republiky 
Miroslava Peltu a obvinila 
ho, že ovlivňoval rozdělová-
ní dotací v komplotu s vyso-
kou úřednicí na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělový-

chovy. Resort vzápětí celý 
dotační program zrušil.

Tisíce diváků na třech tur-
najových zápasech, dva špič-
kové trávníky, nové sedačky 
na tribuně a moderní interi-
éry v kabinách, které mohou 
Přešticím závidět všechny 
fotbalové kluby široko dale-
ko. Tak to vypadá na zrekon-
struovaném stadionu za nece-
lých čtyřicet milionů korun. 
První etapa prací je zaplace-
ná z dotace města Přeštice, 
Plzeňského kraje a dotace pro 
rok 2016 z resortu školství. 
Kvůli skandálu na minis-
terstvu však Tělovýchovné 
jednotě chybí dvacet milio-
nů korun, které měla mít po- 
dle předchozí domluvy už na 
účtu.

Přeštičtí sportovní funkcio-
náři doufají, že Ministerstvo 
školství, mládeže a tělový-
chovy slíbenou částku vyplatí. 
Potřebují totiž uhradit závaz-
ky stavební firmě. „Žádá-
me o pomoc na ministerstvu 
školství a zároveň jednáme 
se stavební firmou o odkla-
du plateb,“ říká předseda 
Tělovýchovné jednoty Přeš-
tice Karel Švarc. Problém ale 
může nastat, když ministerstvo 
nesplní projednané dohody 
a peníze nevyplatí. To by moh-
lo ohrozit majetek Tělový-
chovné jednoty. Sportovcům 
patří fotbalové a házenkářské 
areály, hala a ubytovna Sport 
včetně restaurace.

Do takové situace to rozhod-
ně starosta města Karel Naxera 

nechce nechat dojít. „Bylo by 
nesmírnou tragédií, kdyby-
chom ztratili možnost využívat 
sportoviště, která budovali 
naši předci a na jejich zvele-
bení se podílelo i město Přešti-
ce.“ Z pozice starosty se proto 
Naxera v celé věci angažuje, 
hledá řešení, a to společně 

i se starostou Domažlic, které 
také pořádaly evropský šam-
pionát pro sedmnáctky a jsou 
na tom kvůli zrušené dotaci 
stejně. „Musíme doufat, že stát 
nevyužil Přeštice jen pro svoji 
propagaci a nenechá nás pad-
nout,“ uzavírá starosta Naxe-
ra.                                    (red)

Jaký jste 
dnes v pon- 
dělí dopo-
ledne vy- 
tvářel rodo-
kmen?

Žádný, pra-
coval jsem přes víkend, tak 
jsem si dnes dal volno. Dneska 
jsem tedy nedělal vůbec nic.

Vy pracujete pořád 
doma?

Často, jinak jezdím do archí-
vů. Minulý týden jsem dělal 
rodokmen na rodinnou osla-
vu, proto jsem musel psát přes 
víkend. Lidé si tyhle věci vět-
šinou dávají jako dar.

Jak se stalo, že jste 
začal dělat rodokmeny?

Když mi bylo asi třináct, 
začal jsem zpracovávat svůj 
vlastní rodokmen. Zjistil 
jsem, kde a jak hledat a pak 
jsem to začal studovat spolu 
s historií.
Co vás k tomu vedlo ve 

třinácti letech?

Chodíval jsem k babi na 
obědy, a ona mi vyprávěla 
o příbuzných, protože část 
z nich bydlela v Německu. 
Za války všichni bojovali ve 
Wehrmachtu, byli z pohraničí, 
z Líšiny u Stodu.
Jak daleko do minulosti 

jste se při pátrání o své 
rodině dostal?

Před rok 1600. Předci žili 
v Uhrách, na území dnešního 
Slovenska, u Trnavy a byli to 
zemani Cyranové z Bolleshau-
su, původně italští kupci, je to 
přes babičku mé prababičky.
Kdybych si nechal udě-

lat rodokmen, kolik by 
to stálo?
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Tělovýchovná jednota v Přešticích se stala 
obětí dotačního skandálu na ministerstvu školství 

Z Uher až do Přeštic

Vážení čtenáři,
poslední sobotu před uzávěr-

kou tohoto čísla, tedy 20. květ-
na, jsem měl tu čest převzít 
z rukou Ing. arch. Josefa Ples-
kota 1. cenu odborné poroty 
v rámci putovní výstavy „Má 
vlast cestami proměn“. Stalo 
se tak na slavnostním zahájení 
devátého ročníku této výstavy, 
které se již tradičně konalo na 
pražském Vyšehradě. My jsme 
se s projektem proměny kostela 
sv. Ambrože na Vícově zúčast-
nili soutěže ročníku osmého, 
jehož výsledky byly vyhlášeny 
právě při této příležitosti. Mně 
osobně se cena odborné poroty 
líbí víc, než absolutní žebříček 
sestavený veřejností. Zkrátka 
pochvala profesionálů potěší. 
Méně laskavému čtenáři by 
mohlo přijít na mysl staré lido-
vé rčení, že každá liška chválí 
svůj ocas a která ho nemá, říká 
„Dobře bez něj!“. V takovém 
případě bych musel konsta-
tovat, že podobnost je čistě 
náhodná. Ale teď k tomu nej-
důležitějšímu. Již při cestě do 
Prahy jsem začal mít pocity 
nepatřičnosti. V té chvíli jsem 
sice netušil, zda vůbec, natož 
jaké ocenění bychom měli zís-
kat, nicméně jsem začal cítit, 
že by moje místo mělo být 
spíše pod pódiem, kde bych 
tleskal jako o život. Na pódiu 
měli stát lidé, kteří na proměně 
vícovského kostelíku pracova-
li a celou iniciativu rozhýbali. 
Dovolte mi tedy vyjádřit hlu-
boký respekt před prací Spol-
ku pro záchranu historických 
památek Přešticka, pracovnic 
odboru školství a památko-
vé péče a vůbec přede všemi, 
kteří k této proměně přispěli. 
Je to především jejich úspěch 
a já jsem hrdý, že i u nás jsou 
takové úspěchy k vidění. Všem 
těmto lidem ze srdce děku-
ji a přeji jim hodně elánu do 
budoucna. Chovám plachou 
naději, že se bude zastoupení 
takových fandů různého zamě-
ření v běžné populaci alespoň 
pomalu zvyšovat.

Děkuji za pozornost a přeji 
krásné léto!

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

Více než tři tisíce diváků viděly tři skvělé zápasy Mistrovství Evropy žen do 17 let v Přešticích. Zrekonstruovaný stadion se stal 
důstojným místem pro tak výjimečnou událost a samotné hráčky i zástupci týmů si zázemí pochvalovali. Takhle vyprodáno ještě neby-
lo a doufejme, že si to Přeštice zase někdy zopakují. Byla by škoda, aby luxusní zázemí za desítky milionů korun zůstalo nevyužité. 
Diváci měli štěstí a viděli i finalistky – na snímku Španělky s Němkami, které se potkaly znovu ve finále, na penalty vyhrálo Německo. 

Odstartujme 
prázdniny!
Filmová projekce

Padesát 
odstínů
temnoty

1. 7. 2017 
od 20.00 hodin
velký sál KKC 
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Pomocí MKDS zjiště-
ny děti, které nejdříve 
ukoply a poté odcizily 
dopravní značku v ulici 
V Háječku.

Dne 21. 3. 2017 byla na MP 
oznámena krádež dopravní 
značky z ul. V Háječku v Přeš-
ticích. Na základě zjištěných 
skutečností byl vyhodnocen 
kamerový systém a bylo zjiš-
těno, že dne 20. 3. 2017 kolem 
12.30 hod. šla skupinka dětí 
ze základní školy, kdy jedno 
z ní vykoplo ze žlutého plasto-
vého stojanu dopravní značku 
„Vodící deska levá“ a necha-
lo ji stát vedle stojanu. K té-
to značce poté přichází další 
žák, který dopravní značku 
skopl na vozovku a skupinka 
odešla. Po 15 min. přichá-
zí k vykopnuté značce druhá 
skupinka dětí, kdy jeden ze 
žáků značku sebere a odnese 
ji. Všichni podezřelí žáci byli 
ustanoveni a předáni na odbor 
správní a sociální k projedná-
ní. Odcizená dopravní značka 
v hodnotě cca 2000 Kč byla 
vrácena a umístěna zpět na 
původní místo.
Rozepře u ZŠ Josefa 

Hlávky
Dne 6. 4. 2017 v odpoled-

ních hodinách byla oslovena 
hlídka nezletilým žákem ZŠ 
se sdělením, že je sledován 
jedním mladíkem, který ho 
chce zřejmě fyzicky napad-
nout. Tento zletilý mladík 
z Vejprnic, v doprovodu dívky 
a ženy, byl strážníky osloven, 
ale vše popřel. Naopak si začal 
na žáka stěžovat, neboť má 
pomlouvat jeho dívku ve ško-
le, že je gravidní. Tento spor 
vyvrcholil druhý den ráno 
před ZŠ Josefa Hlávky, kdy 
bratr nezletilé, údajně gravidní 
dívky, si počkal na nezletilého 
žáka a zde jej fyzicky napadl 
a plivl mu do obličeje. Tento 
osmnáctiletý mladík, žijící 
v Přešticích, byl pro podezře-
ní ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití oznámen 
k vyřešení na správní odbor. 
Při prováděném šetření těch-

to incidentů bylo dále zjiště-
no podezření z trestného činu 
„Pohlavní zneužití“ ze strany 
osmnáctiletého mladíka z Vej-
prnic na nezletilé dívce bydlící 
v Přešticích. Podezření předá-
no k prošetření na Policii ČR.
Zadržení hledané oso-

by v zahrádkářské kolo-
nii v Přešticích

Dne 17. 4. 2017 v dopoled-
ních hodinách prováděla hlíd-
ka MP kontrolu zahrádkářské 
kolonie „V Lipkách“, kde 
zjistila na volném prostranství 
mezi stromy postavený stan 
a v něm spícího muže. Pro-
kázáním jeho totožnosti bylo 
zjištěno, že se jedná o osobu 
hledanou Policií ČR, o čty-
řicetiletého muže ze Sušice, 
který nemá kde bydlet. Tento 
byl na místě předán policistům 
místního obvodního oddělení 
k dalšímu opatření.

Rvačka v hotelu Sport
Dne 29. 4. 2017 po půlnoci 

požádala hlídka policie stráž-
níky o spolupráci při zákroku 
v hotelu Sport v Přešticích, 
kde má docházet ke rvač-
ce. Na místě hlídkami zjiš-
těni Bulhaři – třiatřicetiletý  
a čtyřiačtyřicetiletý – kteří se 
porvali na jednom z pokojů. 
Jelikož došlo ke zranění mlad-
šího z účastníků, který měl 
čtyři hluboké tržné rány na 
hlavě, byla na místo přivolána 
zdravotní záchranná služba, 
která jej převezla k ošetření do 
FN Plzeň. Na místo dále při-
voláni technik a vyšetřovatel 
Policie ČR z důvodu podezře-
ní ze spáchání trestného činu 
„ublížení na zdraví a výtržnic-
tví“.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dokončení ze str. 1
Od tří do dvaceti tisíc korun. 

Už jsem ale zpracovával rodo-
kmen i za sto tisíc, záleží na 
přílohách. Samotný rodokmen 
bez příloh, jen jedna linie jed-
noho příjmení, bez hledání 
sourozenců, rodičů manželek 
a jakýchkoliv podrobností vy-
jde tak na tři tisíce. Také záleží 
na tom, kolik je potřeba najít 
záznamů z dvacátého století. 
Získat nejmladší údaje je nej-
komplikovanější. 
Kde hledáte?
Většina matrik je dnes na 

internetu. Kromě části střed-
ních Čech a několika farností 
ve východních Čechách. Pak 
sedím v archívech a hledám 
v různých knihách a spi-
sech. Pročítám i staré noviny, 
kde mohou být zajímavosti 
o zemřelých násilnou smrtí.

Platíte za pátrání v ar-
chívech?

Když jsem ve třinácti začínal, 
tak jsem platil kolek za každou 
signaturu, jedna stála dvacet 
korun. To se ale zrušilo někdy 
před patnácti lety. Teď je vstup 
do archivu zdarma.
Kolik jste dosud sepsal 

rodokmenů?
Za uplynulé čtyři roky určitě 

přes stovku. Je to moje práce, 
živí mě to.
Jakou znalost jazyků 

při pátrání v archívech 
potřebujete? 

Zápisy jsou česky, německy 
a latinsky. Ale slova se stále 
opakují, takže třeba na lati-
nu není potřeba velká slovní 
zásoba, navíc jsem na univer-
zitě měl středověkou latinu. 
Starší nářeční výrazy v němči-
ně dohledávám ve speciálních 
slovnících. Já jsem německy 
ze začátku neuměl, to jsem se 
naučil právě až na těch přepi-
sech a na vysoké škole.
Němčina je psaná šva-

bachem?
Kurentem. To je to samé, 

jenom tiskací. Musel jsem se 
jej naučit hned na začátku, bez 
toho nelze rodokmeny dělat. 
V pohraničí je psáno všechno 
německy, ve vnitrozemí někdy 
německy a někdy česky. Když 
si vezmete třeba Lukavici, tak 
pozemková kniha v roce 1690 
je psaná německy, 1730 čes-
ky, 1800 zase německy a 1850 
zase česky. Matriky jsou tam 
latinsky.
To si mohli psát, jak 

chtěli?
Od Bílé hory byla čeština 

a němčina při zápisech rovno-
cenná. Mohli opravdu psát, jak 
chtěli. Centrální úřady jednaly 
v němčině. 
To písmo z minulos-

ti ale bývá dost špatně 
čitelné...

To je právě to, co musíte 
umět. Bez toho se neobejdete. 
Naučil jsem se to tak, že jsem 
si hledal záznamy svého rodo-
kmenu a pročítal jsem je tak 
dlouho, dokud jsem to nepře-
četl.

Jsou věci, které vás 
překvapí, když něco hle-
dáte?

Třeba nalezenci v Praze, 
Vídni a Brně. Pro svobodné 
matky existovaly porodnice, 
kde se mohly svých dětí zříct, 

což většinou opravdu udělaly. 
Fakticky to byli odloženci, ale 
používal se výraz nalezenec. 
Buď skončili v sirotčinci nebo 
u pěstounek, což byly zpravi-
dla kojící ženy po porodu, kte-
rým vlastní dítě zemřelo. Pěs-
tounky za to dostávaly drobný 
státní příspěvek. Nalezenci 
měli velkou úmrtnost, skoro 
90 procent, třikrát větší než 
u vlastních rodičů.
Jak figurují nalezen-

ci bez rodičů ve vašich 
rodokmenech?

Například matriky v porod-
nici u Apolináře v Praze jsou 
vedené tak, že je tam napsané 
jméno dítěte a jméno matky, to 
je vše. Já jsem dostal za úkol 
zpracovat rodokmen a narazil 

jsem na chlapce Matěje Slaví-
ka, kterého porodila Barbora 
Slavíková. A teď jak to zjistit?
Netuším. Na mě se ne-

dívejte.
Zjistil jsem, že kromě mat-

rik se tehdy vedl ještě proto-
kol ošetřovanek. Tam jsem 
našel, že matka Barbora měla 
domovské právo v Benešově. 
Podíval jsem se do benešovské 
matriky, objevil jsem dvě rodi-
ny Slavíků a jen v jedné měli 
Barboru. Z dalšího pátrání 
vyplynulo, že se dva roky poté 
vdala, našel jsem bydliště, dal-
ší děti, i to, kdy a kde zemře-
la. Jestli ovšem měla kontakt 
na svého odloženého syna, to 
nevím.
Vy jste dělal rodokmen 

toho nalezence?
Ano. Požádala mě o to pra-

vnučka toho nalezence, ovšem 
ona samozřejmě netušila, že to 
byl nalezenec. To všechno se 
odehrálo ve čtyřicátých letech 
19. století.

Kam jste se dostal nej-
dál při téhle práci, mys-
lím do historie?

Třeba v Plzni končí matri-
ky kolem roku 1650, málo-
kdy jsou starší. Ovšem dá se 
pokračovat do minulosti přes 
pozemkové knihy až k roku 
1600 i dále, zejména u panství 
královských měst a klášterů. 
Když hledám rod kolem Plz-
ně, třeba Dýšina, Skvrňany, 

Doubravka, tak je velká šan-
ce. Zrovna jednu takovou věc 
mám rozpracovanou.
Je ve vašem oboru kon-

kurence?
Když jsem začínal, bylo nás 

dvacet, třicet, takže málo. Ale 
když začaly televize vysílat 
dokumenty typu „Tajem-
ství rodu“, zájem se zvýšil. 
Vzrostla poptávka a přibylo 
i lidí, kteří vytváří rodokme-
ny. Dneska je nás v Česku 
zhruba do stovky, velká část 
to ale nedělá jako hlavní čin-
nost. 
Jak pátráte po lidech, 

kteří zmizeli za hranice-
mi?

Záleží, jestli tam odešli nebo 
odtamtud pocházeli. Jednodu-

ché je to v Americe, tam mají 
archivy digitalizovány ještě víc 
než u nás a nemají tam tako-
vou pečlivou ochranu osob-
ních údajů u 20. století. Takže 
já se dostanu na emigranty od 
roku 1870 až do současnosti 
většinou bez problémů. Zjis-
tím jméno, adresu a můžu jim 
napsat. To bych tady v Česku 
nikdy nemohl udělat. 
Proč ne?
Kvůli ochraně osobních úda-

jů se nedostanu do „živých“ 
materiálů jako je evidence 
obyvatel po roce 1950. Musím 
to zjistit nějak nepřímo – třeba 
z volně dostupných spisů Stát-
ní bezpečnosti nebo tehdejší 
policie. Já mohu jít z přítom-
nosti do minulosti, ale z minu-
losti do přítomnosti je to dale-
ko těžší.
Tušíte, kolik odešlo lidí 

do Ameriky z Přešticka?
Asi by to šlo spočítat, třeba 

z Lužan a Skočic jich bylo 
dost. Největší vlna nastala po 
konci občanské války v Ame-
rice, to znamená po roce 1865 
v souvislosti s osidlováním 
amerického středozápadu od 
šedesátých do osmdesátých let 
19. století. 

Co lidi zajímá nejvíc?
Asi poslední vůle, to si čtou 

s velkým zaujetím. Dozví se 
třeba, jak se dělil majetek. 
Komu dal krávu, komu pole, 
co chtěl sdělit před smrtí. 

Teď jsem měl jeden testament 
z Chrástu u Plzně z roku 1801, 
kde umírající odpouští synovi 
jeho slova.
Když jsme si domlouva-

li rozhovor, poslal jste mi 
výstřižky z novin, vraž-
dy v Přešticích, podiv-
ná úmrtí ve Skočicích, 
k čemu je to dobré? 

Zadavatele hodně zajímají 
trestní záležitosti nebo soud-
ní spory, zejména v rám-
ci rodiny. Když zjistím, že 
dotyčný zemřel tragicky, 
ať už to byla vražda nebo 
sebevražda, tak se podívám 
do novin, co se o tom psalo. 
Tohle, trestní spisy a výsle-
chy dávám k rodokmenu 
jako přílohu.

Už jste někoho rozpla-
kal?

Občas najdu kuriozity, jako 
případ z roku 1930. Hledal 
jsem otce nemanželského 
dítěte a myslel jsem, že to 
zjistím přes alimenty u okres-
ního soudu. To se totiž občas 
stává, že v matrice není uve-
den otec, ale přes soudní rej- 
stříky to lze zjistit. To nevy-
šlo, náhodou ale jsem se 
z úplně jiných důvodů pustil 
do hledání v novinách a zjistil 
jsem, že devět měsíců předtím 
matku někdo znásilnil na poli. 
Takže jsem nakonec toho pra-
pradědečka předběžně našel, 
ovšem jen popisem – v ošu-
mělém oděvu, asi čtyřicetile-
tý, hubený, prostřední posta-
vy, s tím, že četnictvo po něm 
pátrá a zatím nevím, jestli ho 
našli. 
To asi klienti neměli 

radost, když jste objevil, 
že jejich geny pocházejí 
ze zločince...

Ještě teď to rozdýchávají.
Jak dlouho tuhle práci 

vydržíte dělat?
Nejspíš v tom budu pokra-

čovat, obor genealogie se 
rozvíjí. Mám spoustu zaká-
zek, stěží je stačím vyřizo-
vat. Ovšem s rodokmenem 
naší rodiny jsem v posled-
ních letech nepostoupil ani 
o kousek.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Poslední vůle lidi zajímá nejvíce Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
DUBEN 2017 
Tel. 725 726 549

Televize ovlivňuje
rodokmeny

Pátrání po sirotcích

Švabachem a kurentem

Prapradědeček násilník

Domov osoby hledané Poli-
cií ČR v zahrádkářské kolonii 
v Přešticích.

Seminář kronikářů
Mikroregionu Přešticko

Dne 6. 5. 2017 pořádal Mik-
roregion Přešticko již třetí 
setkání kronikářů. V letošním 
roce jsme přijali pozvání paní 
Jany Dienstpierové, metodič-
ky pro kronikáře a navštívi-
li její působiště na severním 
Plzeňsku. První naše zastavení 
bylo v kostele sv. Petra a Pavla 
v Kralovicích, kde nás velice 
fundovaně provedl pan Marcel 
Fryček. Zhlédli jsme expozice 
rodu Gryspeků a na závěr pro-
hlídky jsme sestoupili do pod-
zemní klenuté krypty, kde jsou 
umístěny rakve s pozůstatky těl 
členů rodiny Gryspeků.

V Muzeu a galerii severního 
Plzeňska v Mariánské Týni-
ci nás ohromily stálé expo-
zice. Regionální muzeum je 
umístěné v areálu bývalého 
cisterciáckého poutního místa 
čtyřicet kilometrů severně od 
Plzně. Součástí je kostel Zvěs-
tování Panny Marie s fresko-
vou výzdobou podle plánů Jana 
Blažeje Santiniho, kterým nás 
provedl pan Jindřich Kovařík, 

který nás seznámil s historií 
areálu a také s jeho plánovanou 
dostavbou.

Po prohlídce pro nás paní 
Dienstpierová připravila pohoš-
tění v černé kuchyni. Následo-
vala beseda nad kronikou obce 
Žihle. Kronika se umístila v sou-
těži O nejlepší kroniku Plzeň-
ského kraje v kategorii od 500 
do 1500 obyvatel v roce 2015 
na prvním místě. Kronikářem 
je pan Jaroslav Vintr, původ-
ním povoláním horník. Kroniku 
vede už osmým rokem a zápisy 
doplňuje vlastními kresbami 
a bohatou fotografickou přílo-
hou. Beseda nad kronikou a celé 
setkání byly tak příjemné, že se 
nám nechtělo ani odjíždět.

Velice děkujeme Muzeu 
a galerii severního Plzeňska, 
jmenovitě paní Janě Dienstpi-
erové za milé setkání a pohoš-
tění výbornými kralovickými 
koláči. Těšíme se, že příští rok 
přivítáme kronikáře ze severu 
u nás na Přešticku.
Účastníci semináře kronikářů



VZPOMÍNKA NA KARLA AKSAMITA

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ
(květen)

82 let 
Jana STREJCOVÁ
Marie FROUZOVÁ

Jiřina ZAVADILOVÁ
Miloslava VÍTOVCOVÁ

Stanislav KOVAŘÍK

81 let 
Helena ŠERTLOVÁ
Zdeňka SKÁLOVÁ

Zdenka SEDLÁČKOVÁ
Danuška VALEŠOVÁ

84 let 
Marie ODVODYOVÁ

Marie RÁDLOVÁ (Vícov)
Marie BEROUŠKOVÁ

83 let 
Růžena REJTHAROVÁ

Jiřina PELÍŠKOVÁ
Anna ROUBOVÁ
Anna MRÁZOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

pan Karel LAUTNER

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

2. polovina dubna
a 1. polovina května

86 let 
František ŘEZNÍČEK

Jana KRAUSOVÁ
Jaromír ČESÁK

Ladislav ČENKA

ÚMRTÍ (duben)

Václav BAŽANT
Josef BALOUN
Miloslav WAGNER
Karel POPELA
Oldřich PLUHAŘ
Jaroslava JEŽKOVÁ
Ladislav MATOUŠ 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1935) 
(1924)
(1933)
(1933)
(1936)
(1945)
(1945)
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan Miroslav OSLADIL

OZNÁMENÍ

87 let 
Miloslava BAJEROVÁ

František FIALA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní Libuše KUBÁTOVÁ 
(Zastávka)

Příměstské 
tábory:

Jazykový
příměstský tábor

„Tykejme si 
s angličtinou“

31. 7.–4. 8. 2017
pro děti ve věku 7 až 12 let

Juniorfest 
filmový tábor

„Cestujeme 
po filmovém světě“

14. 8.–18. 8. 2017
pro žáky 4. až 9. třídy

Dne 30. června 2017 si připomeneme 
25. výročí úmrtí pana

Antonína Kožíška
z Přeštic.

Za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka a dcery s rodinami.

Ve věku nedožitých 83 let zesnul dne 
7. května 2017 pan 

Jan Voves 
z Přeštic. 

Děkujeme všem za projevenou sou-
strast. 

Rodina Vovsova

88 let 
Marie SKÁLOVÁ (Žerovice)

Věra MOTEJZÍKOVÁ

89 let 
Miloslava KLEČKOVÁ

Milena HÁJKOVÁ

V Přešticích na domě č. p. 
688 na Tř. 1. máje, kde bydlí 
rodina Klauberova, je umístě-
na malá pamětní deska Kar-
la Aksamita, který v letech 
– 1939-40 pracoval v Přešti-
cích jako významný funkcio-
nář ÚV Komunistické strany 
v ilegalitě.

Bylo to po 15. 3. 1939, když 
Hitler obsadil republiku. KSČ 
musela přejít do ilegality, 
vedoucí funkcionáři strany 
museli uprchnout z republiky.

K. Aksamit se narodil 11. 4. 
1897 v Košťanech u Tep-
lic. Byl dělník, člen soc-dem 
mládeže. Byl povolán do  
1. světové války na ruskou 
frontu do Haliče, kde zažil 
bojový křest a hrůzy války. To 
jej formovalo. Stal se zaklá-
dajícím členem KSČ v roce 
1921. V roce 1923 se stává 
profesionálním funkcionářem 
komsomolu. Poté byl zvolen 
předsedou celostátní Federa-
ce proletářské tělovýchovy. 
V roce 1924 je jmenován čle-
nem výkonného výboru Rudé 
sportovní internacionály se 
sídlem v Moskvě a v Němec-
ku. Byl účastníkem několika 
protifašistických kongresů.

Druhý den po okupaci repub-
liky r. 1939 byl K. Aksamit 
zatčen v akci Gitter (Mříže). 
Po pár dnech byl propuštěn, 
ale musel podepsat prohlášení, 
že nebude vyvíjet politickou 
činnost. To nesplnil.

Po atentátu na Heydricha  
27. 5. 1942, kdy fašisté roz-
poutali v Čechách teror, kdy 
byly vypáleny Lidice a Ležá-
ky a kdy byly povražděny 
stovky vlastenců se K. Aksa-
mit stává na Velikonoce 1943 
členem III. ilegálního výboru 
ÚV KSČ.

Výbor byl napojen na Mos-
kevské vedení, kde byla část 
poslanců našeho Parlamentu 
a armádní kádry. Jako protifa-
šistický odboj organizoval také 
sabotážní akce na Berounsku, 
Příbramsku a Plzeňsku. Byly 
na něj napojeny skupiny, které 
vykolejovaly vojenské vlaky, 
sabotovaly telefonní spojení, 
předávaly informace spojen-
cům, ale i partyzánské skupiny 
z Brd.

K. Aksamit se stal jako čelný 
protifašistický odbojář štvan-
cem. Na podzim 1943 se pře-

souvá na Lounsko do vesničky 
Toužetín ke svému švagrovi 
Oldřichovi Kočkovi, kam poz-
ději přijíždí i jeho manželka 
Božena Aksamitová.

Fašisté nezaháleli a dokázali 
zmáčknout každého podezře-
lého. Pod pohrůžkou smrti 
řada lidí promluvila. Dne 21. 6. 
1944 němečtí vojáci a gestapo 
obklíčili vesnici a začala razie.  
K. Aksamit v úkrytu pod scho-
dy pochopí, že je konec. Obrá-
tí zbraň proti sobě. Jeho žena 
použila jed, umírala několik 
dní. Poslední slova v jeho 
deníku zněla: „Víme proč žít, 
věděl jsem proč dýchám“.

Kromě K. Aksamita a jeho 
ženy bylo fašisty povražděno 
dalších pět lidí z této rodi-
ny. Skončili pod gilotinou! 
V garážích u autodopravce 
Antonína Klaubera se konaly 
schůze s K. Aksamitem, ten 
zde přespával. Odtud se šíři-
ly informace a letáky dále. 
Klauber byl zatčen gestapem 
v r. 1941 a odsouzen k tres-
tu smrti! Jelikož uměl dobře 
německy, byl mu trest změněn 
na pracovní tábor s poznám-
kou – návrat nežádoucí. Klau-
ber pak byl až do konce války 
v lágru, v lomu u Drážďan. 
Rodina Klauberových měla 
tehdy štěstí – přežili!

Deska byla instalová-
na v Přešticích v období let  
1968-1969 a nechal ji vyro-
bit Josef Smrkovský, tehdejší 
reformní předseda Parlamentu, 
který byl s Klauberem v lágru.

Klauberovým patří náš dík za 
to, že odmítli požadavek z rad-
nice po listopadu 1989 tuto 
desku odstranit z domu. Do 
roku 1990 existovala v Přeš-
ticích ulice s názvem Karla 
Aksamita, kde jsem řadu let 
bydlel. Nevydržela, byla pře-
jmenována na Karlovu.

Památník K. Aksamita v Tep-
licích je jedno z pietních míst 
v Ústeckém kraji. O památník 
pečuje Levicový klub žen.

V Přešticích každoročně 
při oslavách osvobození na 
tuto desku dává kytičku ZO 
KSČM Přeštice, jako výraz 
vděku a ocenění hrdinství.  
K. Aksamit položil svůj život 
za osvobození naší republiky. 
Nezapomněli jsme!

Mgr. Vladimír FROUZ
zastupitel města

Redakce nezodpovídá za obsah článku.
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava:
2. 6.-25. 6. 2017 

Z polí, lesů, luk a strání 
– výtvarné práce žáků ZUŠ Přeštice 
Dům historie Přešticka prosí o zapůjčení dámských (i pán-
ských) zvonových kalhot ze 70. let. 20. stol. na výstavu 
Krása v ženských skříních – tel. 379 304 920. 

červen 2017 
 2. 6. 2017 
Dětský den
Dětský den pro družiny a širo-
kou veřejnost. Malování na 
obličej, dětské atrakce, doved-
nostní úkoly na stanovištích na 
téma ,,Z pohádky do pohád-
ky“. 
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Městský park 
Vstup: zdarma 
Pořadatel: KKC Přeštice
a DS Úhlavan Přeštice

 2. 6. 2017 
Odvážná Vaiana
– Legenda o konci světa
– filmová projekce
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Symbolické vstupné 10 Kč 
– dárek ke dni dětí.

 2. 6. 2017 
Z polí, lesů, vod a strá-
ní – výstava výtvarného 
oboru ZUŠ Přeštice
Místo konání: 
Dům historie Přešticka
Vstup: zdarma

 4. 6. 2017 
Přeštická pouť
Místo konání: Přeštice
Vstup: zdarma

 9. 6. 2017 
Výstava ,,Sv. Ambrož“
– práce žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Přeštice
V rámci akce kostelů bude ve 
vícovském kostele výstava 
výtvarných prací žáků ZUŠ 
Přeštice na téma sv. Ambrož, 
med a včelařství.
Místo konání: Vícov
Vstup: zdarma

 9. 6. 2017 
Noc kostelů
Program:
19.00 hodin – pěvecký ansámbl 
Miroslava Vacka ZUŠ Přeštice
19.30 hodin – duchovní slovo 
Jana Satkeho
19.40 hodin – slovo o medu 

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

Pes, kříženec vlčáka, černé 
barvy s bílou náprsenkou, stáří 
3 roky.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 2 let.

OBSLUHA 
OSAZOVACÍHO 

AUTOMATU

3. 6. SO: HOJSOVA 
STRÁŽ – HAMRY
Vlakem z Přeštic 7.29 do Hoj-
sovy Stráže. Zpět ze Zelené 
Lhoty 15.20 do Přeštic.
TRASA: Zadní Hamry – Na 
Papírně – Kollerův mlýn – Na 
sedle – Zelená Lhota.
(13 km vede J. Nová)
10. 6. SO: PŘES KAŠ-
PÁRKOVNU
Vlakem z Přeštic v 8.43 do 
Klatov (9.11), z Klatov 9.20 
do Lub. Zpět z Neznašov 14.24 
(16.22) do Klatov, z Klatov 
14.46 (16.46) do Přeštic.
TRASA: Luby – Újezdec – 
Kašpárkovna – Neznašovy.
(13 km vede F. Vokáč)
17. 6. SO: Z NEMILKOVA 
DO LUB
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov (9.11), z Klatov 9.20 do 
Nemilkova. Zpět z Lub 16.26 
do Klatov (16.36), z Klatov 
16.43 do Přeštic.

TRASA: Nemilkov – Makov 
– Javoří – Podolský mlýn 
– sv. Bartoloměj – Střeziměř 
– Křištín – Hejno – Luby.
(16 km vede Hanzlíčková)
24. 6. SO: AUTOBUSO-
VÝ ZÁJEZD – KRATO-
CHVÍLE – JIŽNÍ ČECHY
Odjezd autobusu v 7.30 od 
nádraží ČD Přeštice.
TRASA: Kratochvíle – poutní 
místo Lomec – Zbudov – Plás-
tovice.
(vedoucí zájezdu V. Řežábek)
Cena 300 Kč (zájemci se 
mohou hlásit u M. Šetkové).
3. 6.–10. 6. – Týdenní 
zájezd zájmové skupiny 
– HEJNICE.
Od června se konají progra-
mové schůze v loděnici.
Programová schůze se 
koná v loděnici ve čtvr-
tek 22. června v 17.00 
hod. – promítání filmu 
– České Švýcarsko.

Změna programu vyhrazena.

a včelařství Jaroslav Sedláček 
Příchovice
20.00 hodin – koncert Vladimí-
ra Merty
Ochutnávka a prodej včelař-
ských produktů.
Autobusová doprava zajištěna.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
kostel sv. Ambrože Vícov
Vstup: zdarma
 11. 6. 2017 
Skočická pouť
Místo konání: Skočice
Vstup: zdarma
 13. 6. 2017 
Absolventský koncert
žáků ZUŠ Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: sál ZUŠ
Vstup: zdarma
 18. 6. 2017 
Den se ZUŠ
Akce k výstavě výtvarného 
oboru ZUŠ.
Čas konání: 12.00 hodin 
Místo konání: 
Dům historie Přešticka
Vstup: zdarma
 19. 6. 2017 
Veřejné fórum
města Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: zdarma
 24. 6. 2017 
Tak to je život
– hudební pořad
Hudebně zábavný pořad. 
V pořadu kromě veselého vy-
právění z divadelního a fil-
mového prostředí Valérie 
Zawadské zazní nejznámější 
operetní písně od českých 
a světových autorů v podání 
Karla Bláhy.
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 100 Kč
 29. 6. 2017
Podvečer s tajemnem 
Věštkyně, bylinkářka, kartář-
ka, čarodějka – Ivana Regina 
Kupcová-Sádlová. 
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Moderuje: Marie Formáčková
Host večera: Jan Saavedra

Svojsíkův závod
V letošním roce vyšlo na 

přeštické skautské středisko 
pořadatelství okresního kola 
Svojsíkova závodu. Je to závod 
pro skauty a skautky, tedy děti 
od 10 nebo 11 let. K účasti se 
přihlásily pěti až osmičlenné 
hlídky z Přeštic, Příchovic, 
Dobřan a Dnešic.

Jako téma, které bude celý 
závod provázet a spojovat, 
jsme zvolili motivy Tolkieno-
vy knihy Pán prstenů. Soutěžní 
klání začalo již v průběhu dub-
na samostatnou výpravou, kde 
družiny musely splnit úkoly 
jako přespávání ve stanu, vaře-
ní, plánování nebo fotodoku-
mentaci své cesty a následně 
o ní vytvořit deník.

Vlastní závod proběhl v sobo-
tu 29. dubna. Počasí v před-
chozím týdnu nás optimismem 
nenaplňovalo, bylo chladno, 
větrno a neustále pršelo. Svatý 
Petr se však nad námi smilo-
val a v sobotu od rána svítilo 
převážně sluníčko, pár mraků 
zhruba osmdesáti dětem ni- 
kterak nevadilo. Na přeš-
tickém náměstí zahájil celý 
závod nástup a skautská hym-
na, potom už se děti dozvědě-
ly, co je čeká a závod mohl 
začít. Hlídky dostaly mapu 

se zakreslením jednotlivých 
stanovišť. Každá hlídka začí-
nala jinde, ale musela projít 
všechna stanoviště, která byla 
umístěna různě po městě. Sta-
noviště uváděla vždy legenda, 
ve které se skrýval úkol. Pro-
věřil se tak úsudek, zručnost, 
schopnost orientace, zvládání 
krizových situací, první pomo-
ci a mnoho dalšího.

První dvě hlídky z dívčí 
i chlapecké kategorie poje-
dou náš kraj reprezentovat na 
krajské kolo Svojsíkova závo-
du do Plzně. Máme radost, že 
i naše dívčí hlídka postoupila 
do krajského kola a budeme 
jim držet palce, aby se jim tam 
dařilo co nejlépe.

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali Domu historie 
Přešticka a především paní 
Valentové za velkou ochotu 
a možnost uspořádat jednu 
z disciplín přímo v muzeu. 
Další poděkování patří na rad-
nici města Přeštice za vstříc-
nost a drobné odměny pro 
soutěžící.

Fotografie ze závodu a před-
chozího putování najdete ve 
fotogalerii na stránkách středis-
ka: www.prestice.skauting.cz

Jájina a Myška

Organizace školního roku
2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 
ve všech základních školách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučo-
vání bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek  
27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu  
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování 
začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 
2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto:

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března 
a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do 
pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 
v pondělí 3. září 2018.

Pozvánka do Vodokrt
na pouť

Sportovní klub Vodokrty 
a Ženy Vodokrty vás srdečně 
zvou na pouťové odpoledne do 
Vodokrt na koupaliště. Dne  
5. července 2017 začíná od 
14 hodin show profesionál-
ních dřevorubců EUROJACK. 
EUROJACK je evropský seri-
ál dřevorubeckých závodů 
s dlouholetou tradicí, nejstarší 
závod se koná již 34 let. Uvi-
díte disciplíny, jako je přese-
kávání jak stojících, tak i leží-
cích kmenů, řezání velkými 
ručními pilami i upravenými 
motorovými pilami. Některé 
disciplíny si můžete vyzkoušet 

na vlastní kůži. Exhibice bude 
probíhat formou závodu otce 
se synem. Jako bonus malé 
překvapení.

Síly si můžete změřit v PIV-
NÍM PĚTIBOJI, který začíná 
od 16 hodin. Disciplíny: 1) pití 
piva na čas, 2) hod prázdným 
sudem, 3) slalom s kolečkem 
s plným sudem, 4) hod pivním 
táckem, 5) otáčení pivních tác-
ků. Připraveny jsou ceny pro 
každého.

Večer se koná od 20 hodin 
v sále kulturního zařízení 
taneční zábava.

Těšíme se na vás.
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„Škoda lásky“ zpíval celý sál
Tradiční každoroční setkání 

seniorů z Přeštic a okolí pořá-
dané Farní charitou Přeštice se 
uskutečnilo v sobotu 22. dub- 
na 2017 v Základní škole Jose-
fa Hlávky Přeštice Na Jordá-
ně. Pozvání také letos přijal 
a milým hostem se stal ředitel 
Diecézní charity Plzeň Ing. Ji-
ří Lodr, který představil něk-
teré projekty Diecézní charity 
Plzeň, která působí v Plzeň-
ském a Karlovarském kraji, 
zejména hovořil o nově zříze-
né sociální firmě pro vytváře-
ní pracovních příležitostí pro 
nezaměstnané. Žáci Základní 
umělecké školy Přeštice pod 
vedením paní učitelky Jany 
Hofmanové zahráli populární 
i méně známé skladby našich 
a zahraničních skladatelů na 
akordeon, byli odměněni vře-
lým potleskem a měli jako 
každý rok velký úspěch. Násle-
dovalo vystoupení oblíbené 
kapely Malé muziky Hájenky 
z Hájů, při kterém si senioři 
společně s hudebníky zazpí-
vali své oblíbené písně. Sym-
bolickou tečkou za vydařeným 
odpolednem pak byla klasická 
Škoda lásky, kterou si s kape-
lou s chutí zanotovali všichni 
přítomní. Na vystoupení této 
hudební skupiny pod vedením 
pana Ing. Zdeňka Hrubého se 
všichni vždy těšíme a patří jim 
velký dík za to, že každý rok 
přijmou pozvání na tuto chari-
tativní akci a zahrají bez náro-
ku na honorář.

Každý rok tato akce přináší 
pro seniory možnost setkat se 
s přáteli, známými či spolužá-
ky nad kávou a pohoštěním, 
které pro ně dobrovolníci far-

ní charity rádi připraví. Letos 
byla možnost osobně pro-
mluvit i s Ing. Jiřím Lodrem 
o aktivitách Diecézní charity 
Plzeň. Mezi služby, které tato 
organizace spolu s oblastními 
a farními charitami (mezi nimi 
i s naší přeštickou) zajišťuje, 
patří např. terénní krizová služ-
ba nepřetržitě 24 hodin denně, 
stejně tak intervenční služba, 
dále tísňová péče, střediska 
sociální rehabilitace, sociální 
poradny, terapeutické dílny, 
krizová zařízení, řada domo-
vů pokojného stáří, domovů 
pro matky s dětmi v tísni, 
střediska charitní ošetřovatel-
ské služby, charitní pečova-
telské služby, denní stacioná-
ře pro zdravotně a mentálně 
postižené, osobní asistence, 
stacionáře pro seniory, domo-
vy pro osoby s Alzheimero-
vou chorobou, azylové domy, 
noclehárny a domy pro občany 
bez vlastního bytu, humani-
tární sklad, charitní šatníky 
a sklady nábytku, občanské 
poradny, nízkoprahová centra 
pro děti a mládež, Dům napůl 
cesty, chráněné bydlení, Dům 
sociálních služeb, SOS centra, 
Středisko rozvojové spoluprá-
ce, Adopce na dálku, dobro-
volnické služby ve 25 farních 
charitách a další služby.

Setkání bylo financováno 
z výnosů Tříkrálové sbírky, 
členy a příznivci farní charity. 
Děkujeme řediteli ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice Mgr. Petru 
Fornouzovi za poskytnutí pro-
stor pro naši akci. Těšíme se, 
že se sejdeme v plném zdraví 
opět v příštím roce!

Alena Volková

Foto Michal Volek

Carmina prozpívala víkend
V sobotu 20. května směřo-

valy Carminky na nepomuc-
kou pouť, aby si zazpívaly se 
skupinou Rangers. Zpívaly už 
s nimi leckde, například při 
natáčení jejich CD a DVD, 
na koncertech v Liberci nebo 
v Praze v paláci Hybernia. Nej-
dříve si se svými dlouholetými 
kamarády broukaly z publika, 
pak se s nadšením přidaly na 
pódiu ke kapele, kterou ten-
tokrát tvořili jen Iva Hajnová, 
Miroslav Řihošek, František 
Goliš Drápal a Karel Macálka. 
Zazněly nové písně i slavné 
hity, jako například Rákosí či 
Pole s bavlnou. Potlesk diváků 
nebral konce, a tak není divu, 
že to nebylo letos poslední 
setkání Carminy s Rangers, 
kteří již teď plánují další akce.

Hned druhý den, v neděli  
21. května, zamířila Carmina 
do příchovického zámku na již 
tradiční Pivoňkové slavnos-

ti. Milé prostředí a nádherné 
květiny přilákaly opět mnoho 
návštěvníků. Tentokrát jako 
host vystoupila paní Vlaďka 
Bauerová, plzeňská jazzová 
zpěvačka, která si hned získala 
publikum. Citlivě ji doprovodil 
klavírista František Nedvěd. 
Carmina předvedla oblíbené 
písně z filmů a muzikálů, diri-
goval sbormistr Ctibor Ott, 
na klavír pěkně hrála slečna 
Nikola Kalinová. Bouřlivý 
aplaus patřil i milému a kulti-
vovanému průvodnímu slovu 
Carminky Drahomíry Valen-
tové. Ovšem největší poděko-
vání si zaslouží majitelé zám-
ku, bez jejich přízně a vstřícné 
spolupráce by se tento koncert 
neuskutečnil. Je moc dobře, 
že v dnešní uspěchané době 
si tolik nadšených lidí dokáže 
najít čas a umí si vychutnat 
hudbu v krásném prostředí.

 Vladimíra Straková

Město plné památek i moder-
ní výstavby, plné zeleně a roz-
lehlých parků se stezkami pro 
kolaře, skateboardisty, jezdce 
na segway a in-line bruslích 
i vyznavače běhu – prostě pro 
všechny, kteří mají touhu se 
smysluplně pohybovat.

To vše jsme viděly při naší 
návštěvě města, které jsme 
navštívily díky České asociaci 
mažoretkového sportu, která 
nás vyslala na soutěž Internati-
onal Cup, který se konal v rám-
ci Olympiády tance a víkend 
5. až 7. května byl věnován 
mažoretkovému klání.

Sólistky skupiny mažore-
tek Bohemia ZUŠ Přeštice 
byly velmi úspěšné. Soutěžily 
v juniorské kategorii s osmi 
choreografiemi a děvčata 
vybojovala 2x první místo, 3x 
druhé místo, 1x třetí místo, 1x 
4. místo a 1x 5. místo. Byl to 
silný okamžik, když pro nás na 
šampionátu hráli naši hymnu.

Během pobytu v Moskvě 
nám přálo i počasí a tak jsme 
všechen volný čas věnovaly 
prohlídkám města. Navštívily 
jsme Treťjakovskou galerii, 
představení baletu Modern 
Choreography Night ve Vel-
kém divadle, Rudé náměstí 
s pohledem na Kreml a chrám 
Vasila Blaženého. Tuto oblast 
jsme měly trochu omezenou 
přípravou na přehlídku k osla-
vě konce druhé světové války. 
Prošly jsme se podél Kremel-
ské zdi s památníky měst, 
plných čerstvých květin. Pro-
jely jsme se lodí po řece Mosk-
vě a viděly město zase z jiného 
pohledu. Navštívily jsme Arbat 
i Izmajlovské trhy plné matrjo- 
šek. Obchodní dům GUM 
s butiky všech světoznámých 
značek. Radost nám udělal  
i McDonald´s a KFC psané 

azbukou. Nelze ani všechno 
vyjmenovat, kde všude jsme 
byly, co prochodily – vždy 
jsme začaly metrem a pak 10 
až 11 km denně. První den 
nás zarazily všude přítomné 
bezpečnostní rámy, ale pak 
jsme si řekly, že je to v dnešní 
době vlastně dobře. Poslední 
den nám začalo pršet a jelikož 
jsme měly výborné zázemí ve 
4hvězdičkovém hotelu Holi-
day Inn, tak jsme před odle-
tem strávily čas v hotelovém 
bazénu.

Několik postřehů děvčat:
Anežka: „Soutěž dopadla 

skvěle. Škoda, že nebylo zve-
řejněno bodové hodnocení jako 
u nás. Také jsme navštívily co 
nejvíce památek a v budoucnu 
bych se tam ráda vrátila.“

Bára: „Soutěž i pobyt se mi 
moc líbily a chtěla bych se tam 
znovu podívat.“

Dáša: „Moskva byl super 
nezapomenutelný zážitek.“

Kačka: „Moskvu hodnotím 
jako velice poučný a zajímavý 
zájezd. Líbilo se mi tam.“

Lucka K.: „Vše OK.“
Lucka L.: „Strašně se mi vše 

líbilo – památky, velké město. 
Soutěž dobrá, příjemné pro-
středí, místo na trénování, což 
u nás chybí.“

Majda: „Celou soutěž i pobyt 
jsem si užila, škoda, že jsme 
tam nebyly déle.“

Věra Sudková

Moskva

OZNÁMENÍ

Diakonie ČCE pořádá v Plz-
ni setkávání laických pečují-
cích formou tzv. podpůrných 
skupin. Jsou určeny zejména 
pečujícím o seniory, a účastní-
kům pomohou především díky 
vzájemnému sdílení a výmě-
ně zkušeností, lépe zvládnout 
a vyrovnat se s náročnou 
pečovatelskou rolí. Setkání se 
konají v rámci projektu Pečuj 
doma a s námi, financovaného 
z ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR, 
pro účastníky jsou zdarma.

Nejbližší termíny a místo: 
pátek 30. června 2017 (10.00-
16.00 hodin).

Lektorky: Pavlína Tonarová, 
DiS., Bc. Veronika Šmejdová.

Skupiny se uskuteční ve far-
ním sboru ČCE Plzeň – západ-
ní sbor, Němejcova 1722/2, 
301 00 Plzeň.

Přihlašování:
Pro přihlášení prosím vyplňte 

registrační formulář. Přihláš-
ku Vám potvrdíme. Přihlášky 
a případné dotazy vyřizujeme 
také na tel. 603 167 539 nebo 
e-mailu: tomas.hataj@diako-
nie.cz

Přihlášením dáte současně 
souhlas pořadateli s eviden-
cí vašich údajů, který se tím 
zavazuje, že je neposkytne tře-
tím osobám.

http://www.pecujdoma.cz/akce/podpurne-skupiny-v-plzni/

Nahlížíme do nové 
Zelené Hory

Úvodní článek druhého letoš-
ního vydání vlastivědného 
sborníku „Pod Zelenou Horou“ 
nazval jeho autor Karel Velko-
borský „Nenápadné bohatství 
Hynka Pulánka“. Jméno širší 
veřejnosti prakticky neznámé, 
historiky však značně ceně-
né. Z odkazu, který ve svých 
fotografiích zanechal, můžeme 
čerpat i my, jak to dokláda-
jí snímky v příloze sborníku. 
O tom, jak byly spravovány 
schönbornské lesy na přelomu 
19. a 20. století a jakou roli 
v tom sehrál dolnolukavický 
rodák František Weinerth, se 
rozepsala Jana Hlavová, pra-
covnice SOA v Plzni, pracoviš-
tě Klášter u Nepomuku. Koho 
ze čtenářů zaujal popis starého 
přeštického kostela v minu-
lém čísle, dočká se nyní jeho 
dokončení. Michal Tejček se 
ve své práci mj. soustředil i na 
provázanost původní a součas-
né přeštické svatyně. S dějina-
mi nepomuckých škol nás čas 
od času ve sborníku seznamo-

vala Mgr. Lenka Špačková. Do  
jejich poslední, téměř zapome-
nuté kapitoly zahrnula vzdělá-
vání židovských komunit nejen 
v Nepomuku, ale i v Kasejovi-
cích, Blovicích a dalších mís-
tech, školy hospodářské, země-
dělské a zařízení pro předškolní 
děti. Do oblíbených vzpomínek 
pamětníků tentokrát přispěl 
přeštický rodák pan Jindřich 
Kykal (*1926). Jeho „Vzpo-
mínky na století páry“, s řadou 
místních reálií, jistě potěší nejen 
milovníky technických vynále-
zů. Také Virtuální Univerzita 
třetího věku, která probíhá ve 
střediscích z. s. MAS Aktivios 
v Nezdicích a v Přešticích, má 
hodně co do činění s historií. 
Přesvědčí vás o tom její orga-
nizátorka Martina Hanzlíková. 
A do Zrcadla místní kultury 
jsme zařadili výtvarnici Janu 
Vopaleckou, pro niž jak Přeš-
tice, tak i Nepomuk znamenají 
místa, s nimiž nějakým způso-
bem souzní.

Věra Kokošková      

Noc kostelů ve Skočicích
9. června 2017
Program:
19.00 hod.
19.05 hod.
19.20 hod.

19.30 hod.
20.00 hod.
20.15 hod.
20.45 hod.

21.00 hod.
21.15 hod.

– zahájení vědomostní soutěže pro děti a rodiče o ceny
– komentovaná prohlídka kaple
– zahájení výstavy děl výtvarného oboru ZUŠ Přeštice
– barokní kříže a další artefakty
– vystoupení flétnového nonetu ZUŠ Švihov
– „Noc kostelů“ – zamyšlení na dané téma
– vystoupení žáků ZUŠ Švihov
– vyhodnocení vědomostní soutěže pro děti a rodiče
   o ceny
– komentovaná prohlídka kaple
– závěr – malé občerstvení pro učinkujíci a vítěze
   soutěže
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Matyáš LOUDA, Marie Magdaléna HAVLÍČKOVÁ, Vít BENEDIKT, Jan TRHLÍK, Radka 
BERÁNKOVÁ, Filip ŠTÝS, Tomáš ZEDNÍK, Eliška KOCANDOVÁ (zprava)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 13. května 2017 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Tomáš KRIEGER, Jan PŘEROST, Lilly KOLAŘÍKOVÁ, Václav ŽIŽKA, Ondřej PAP, Jiří 
Luděk SLAVÍK, Viktorie HŘEBCOVÁ, Ondřej PECHÁČEK, Klára ŠTYCHOVÁ (zprava)  

Přeštická desítka přitáhla 
do loděnice stovky běžců a diváků

Úhlava téměř vylitá z břehů, 
podmáčené louky, do kterých 
se běžci nořili po kotníky 
a nadšení fanoušci podél trati 
a především v loděnici. Tak to 
vypadalo v sobotu 29. dubna 
na druhém ročníku Přeštické 
desítky. Závod se těšil velké-
mu zájmu nejen domácích, ale 
i přespolních závodníků a Přeš-
tická desítka se tak definitivně 
dostala na mapu závodů, kde 
dobří běžci nesmí chybět.

„Perfektní závod, parádní 
trať,“ liboval si Karel Voráček 
z Dolan, který pořádá běžec-
ké závody mnoho let a každý 
víkend se jich účastní i jako 
běžec a má tak bohaté zkuše-
nosti. O trati se nepochybně 
zdálo i mnoha dalším, kte-
ří přiběhli do cíle zablácení 
a nemohli si podmínky vyna-

chválit. „To je takový přeštic-
ký predátor,“ smála se Lenka 
Ježková s narážkou na závody, 
při kterých se účastníci plazí 
bahnem.

Nejlepší borci zaběhli deset 
kilometrů s přehledem pod 
čtyřicet minut a z pětikilomet-
rové tratě se vraceli ti nejrych-
lejší za dvacet minut. Výsled-
ky stejně jako velké množství 
fotografií hledejte na webové 
stránce www.behprestice.cz

„Určitě nám prospělo, že 
jsme přidali pětikilometrovou 
trať, to ocenilo dost lidí,“ říká 

za pořadatele Běžecký klub 
Přeštice Olda Lukáš. Proto 
také poprvé v životě závodila 
Michaela Čepická z Přeštic 
a málem dosáhla na medaili. 
„Ani jsem netušila, že mi to 
tak půjde.“

Skvělé podmínky pro závod 
vytvořil tým dobrovolníků, 
který se staral o pohodlí běžců 
a především o dětské závody. 
„Bylo nás asi patnáct,“ říká 
Eva Smatanová, která s Jiřím 
Kroupou připravila trasu 
a ceny.

Závodníci pak do jednoho 
ocenili skvělé občerstvení, 
které dva dny pekly Pavla 
Adámková se svojí mamin-
kou Jaroslavou Sedláčkovou 
z Příchovic. „Takové domácí 
dobroty nebývají na závodech 
zvykem,“ olizoval se klatov-

ský běžec Jan Vlček. Vítězové 
pak mohli ochutnat Přeštickou 
hořkou čokoládu, kterou věno-
vala do závodu Libuše Živná.

Běžecký klub Přeštice ale 
nespí na vavřínech a na pod-
zim na státní svátek připravuje 
dvě akce pro veřejnost. „Chys-
táme ráno 28. října lesní kros 
v ‚obecňáku‘ a večer zhod-
nocení sezóny s koncertem 
a zábavou,“ řekl Přeštickým 
novinám Petr Velkoborský. 
Sportu zdar a běhání zvláště!

Ľubomír Smatana

Když acháty doplňují knihy
Co společného mají na výsta-

vě v Domě historie Přeštic-
ka acháty, akvarely, klarinet 
a knihařská vazba? Zdálo 
by se, že nic. Postupně však 
vyplývají na povrch některé 
styčné body. Oba autoři jsou 
Přeštičáci, oba letos slaví 
významné životní jubileum, 
oba jsou výborní kamarádi.

Jeden z oslavenců, Jiří Běl, 
nabízí návštěvníkům pohled 
na své dvě záliby, malová-
ní a sbírání polodrahokamů, 
když představuje část své sbír-
ky achátů. „Nepočítal jsem 
je, bude jich na výstavě určitě 
více než tři sta.“ Jiřího Běla 
při setkáních ve městě málo-
kdy uvidíte bez fotoaparátu. 
Jen dobří známí vědí o jeho 
malířské zálibě. Na výstavě 
prostřednictvím obrazů nabí-
zí svůj pohled na blízké okolí 
Přeštic, ale také obyčejné věci, 
třeba již zaniklé, jako jsou 
obyčejná mlýnská kola. „Moje 
srdeční záležitost je Šuma-
va,“ vyznává se, „šumavská 
zákoutí, kapličky, Šumava je 
jiná ráno, jiná večer. Podobně 
maluji i v okolí Přeštic, kos-
telíky, zajímavá místa. Díky 
tomu mohu i porovnávat, jak 

na mnohých památkách neú-
prosně hlodá zub času.“

Druhá výstava je, dalo by se 
říci, technická. Bedřich Zákos-
telecký představuje svoji umě-
leckou knižní vazbu. Původem 
Jihočech již dvě desítky let 
žije v Přešticích. Absolvoval 
konzervatoř, dlouhá léta byl 
učitelem hry na klarinet. Jako 
hudební teoretik napsal dvou-
dílnou Školu hry na klarinet. 
Naopak knižní vazbu  předná-
šel na plzeňské pedagogické 
fakultě. Výstava představuje 
jeho práce, kde záliba se sta-
la i zaměstnáním. A důkazem 

jeho výborné práce jsou knižní 
vazby, které jako dar dosta-
li naši prezidenti Václavové 
Havel a Klaus či papež Bene-
dikt XVI. Byl mu udělen i titul 
Mistr knihařského řemesla. 
A protože Bedřich Zákoste-
lecký mimo knihaře je výbor-
ným muzikantem, ovládajícím 
několik hudebních nástrojů, 
nastalo při vernisáži to, co se 
již asi nebude opakovat. Ta 
totiž končila společným zpě-
vem všech návštěvníků za 
doprovodu harmoniky Bedři-
cha Zákosteleckého.         

(šat)
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Vybudování nové školní budovy v Přešticích
V minulém čísle Přeštických 

novin jsme si popsali přeštickou 
školu z roku 1820 a díky Pomněn-
kám i trochu života v ní. Počet žáků 
a žákyň se v této budově zvyšoval, 
učitelské byty byly přeměněny na 
školní třídy. Zůstal jen byt pro škol-
níka. Péčí školního výboru byly 
učitelům najaty, pro ně za nevýhod-
ných podmínek, jiné byty ve městě.

V letech vyučování ve staré školní 
budově pod kostelem neexistovaly 
takové školní osnovy, jaké byly 
stanoveny zákonem teprve později. 
Proto roku 1872 byl učitelskou kon-
ferencí přijat návrh osnov tehdejší-
ho ředitele školy Josefa B. Rebce 
s názvem „Osnova učitelská; ... 
Aby v učení panovala jednota...ku 
spravování se do té doby, ažby vyš-
šími úřady nová byla nařízena.“ 
Školní kronika tehdy uvádí nejprve 
obecně pro každý učební předmět 
jako celek tzv. kompetence (řečeno 
dnešní pedagogickou terminolo-
gií) a obsah učiva, které si má žák 
v průběhu školní docházky osvojit. 
Potom u každého předmětu zvlášť 
stanovuje hodinové dotace v roční-
ku pro příslušné učivo, učivo samo, 
případně i metody práce.

Citace:
1. Náboženství – vyučováno  

v I.třídě dvě hodiny, v ostatních tří-
dách vyučováno po třech hodinách. 
Mezi 696 dětmi bylo 9 israelitů. 
O vzdělání náboženské pečováno 
při vyučování všemi učiteli, zvláš-
tě pak zákonitým vyučováním ná-
boženství pana katechety.

2. Čtení – jak mechanickému, 
tak i věcnému věnováno ve všech 
třídách náležité pozornosti a hle-
děno k tomu, aby dítky nejen čísti 
dovedly, ale čtenému dobře rozu-
měly. Ve všech třídách učily se dít-
ky příhodným básničkám zpaměti.

3. Mluvnice a pravopis – smě-
rovati k tomu, aby dítky v mluvě 
i v písmě správně dovedly se vyjad- 
řovati o všech věcech.

4. Slohu vyučováno býti má tak, 
aby dítky myšlenek svých s jistou 
zručností správně pronášeti dovedly.

5. Počtářství – pro nutnost 
a nezbytnost v životě věnována 
budiž počtům zvláštní pozornost 
jak ve škole, tak i hojnými domá-
cími úkoly.

6. Měřictví. V prvních třídách 
přihlíženo buď tak, aby žáci přím-
ky, křivky a plochy kresliti a čtyř-
úhelníky vypočítávati dovedli.

7. Zeměpis. Majíce na paměti, že 
národní škola seznámiti musí žáky 
s poměry místními, s domovem, 
otčinou, vlastí, zemí a jejich oby-
vateli, slovem že má podati dětem 
jasného názoru o světě, a aby 
i mapám rozuměly.

8. Dějepis. Každý národ má 

své dějiny. Žáky naše s národem 
a s vynikajícími jeho momenty 
a znamenitými osobami seznámiti, 
zavésti je k době slávy našich před-
ků, jakož i poukázati na mnohou 
trudnou dobu národa našeho.

9. Přírodoznalství. Účelem pří-
rodoznalství budiž: Poznati příro-
dy, seznámiti se s užitkem a ško-
dou jednotlivých přírodnin nejen 
domácích, ale i cizích.

Možná se vám, vážení čtená-
ři, zdá, že zbytečně do povídání 
zařazuji problém učebních osnov 
před 145 lety. Ony osnovy jsou ale 
právě důkazem promyšlenosti vyu-
čovacího procesu před těmi roky, 
i oslavou osobnosti tehdejšího ředi-
tele J. B. Rebce.

V roce 1873 se ve školní budově 
pod kostelem vyučovalo 710 žáků 
a jejich počet v dalších letech dále 
rostl. Pro ilustraci pohlédněme na 
přehled zapsaných žáků podle obcí 
a tříd v roce 1873:

Z Přeštic 388 – I. třída 240 (113 
chlapců a 127 dívek). Z Příchovic 
90 – II. třída 130 (60 chlapců a 70 
dívek). Ze Skočic 83 – III. třída 143 
(68 chlapců a 75 dívek). Z Lužan 58 
– IV. třída 104 (60 chlapců a 44 dí-
vek). Ze Žerovic 48 – V. třída 93 (46 
chlapců a 47 dívek). Z Kucín 43.

V dalších letech se některé počet-
né třídy dělily, obsazeno mohlo být 
stále pouze pět tříd, čtyři další byly 
umístěny v soukromých domech.

Rostoucí počet žáků měl negativ-
ní vliv i na statiku školní budovy. 
Objevily se trhliny ve zdech a na 
stropech tříd na jižní straně budo-
vy. Proto 11. února 1881 nařídil 
okresní hejtman zastavení výuky 
ve třídách na jižní straně budovy 
a vyučování zde označil za nebez-
pečné pro žáky. Vyučovat se moh-
lo jen ve zbývající části budovy, 
a to ve střídavém provozu. Opra-
vovalo se za chodu školy. Po této 
zkušenosti by se dalo očekávat, že 
se místní školní rada s konečnou 
platností rozhodne pro stavbu nové 
školní budovy. Začátek jednání 
byl slibný, všichni s hlasem roz-
hodujícím byli „pro“ (roku 1874), 
avšak jak čas plynul, první nadše-
ní ochladlo. Vznikly rozpory mezi 
přiškolenými obcemi, mezi místní 
školní radou a obecním zastupi-
telstvem, rozpory kvůli volbě sta-
vebního pozemku, i rozpory čistě 
osobní mezi členy místní školní 
rady. Do vzniklých sporů, ač cel-
kem nemnoho účinně, zasáhla roku 

1878 okresní školní rada, která na 
základě odborného stanoviska sta-
vitele Kováříka nařídila zahájení 
stavby nové školy urychlit.

Je třeba uvést, že osobnost ředi-
tele přeštické školy J. B. Rebce 
se úspěšně projevovala nejen ve 
výchovně vzdělávacím procesu, ale 
i v jeho diplomatických schopnos-
tech při urychlování příprav stavby 
nové školy.

Tak bylo konečně vybráno stano-
viště – u nádraží, na poli paní Čer-
mákové navzdory konkurenčnímu 
návrhu – blízko kostela. Přípravy 
byly urychleny v roce 1884 mimo 
jiné i po volbě nového purkmistra 
Přeštic Václava Steidla, za odstou-
pivšího purkmistra Hofmeistra, 
stavbě nové školy příliš nepřejícího.

Místní školní rada zadala vypraco-
vání stavební dokumentace stavite-
li Kábovi z Plzně a postoupila ji ke 
schválení okresní školní radě. Míst-
ní školní rada v Přešticích vznesla 
požadavek na ministerstvo školství 
ke stavbě školy obecné i měšťan-
ské. Požadavku bylo vyhověno.

Celá stavba byla zadána 2. červ-
na 1885 Ing. Edvardu Menčíkovi 
z Klatov za 58 480 zlatých ve veřej-
né dražbě za nejnižší cenu zhotove-
ní stavby. Stavební dozor vykoná-
val Ing. Václav Straka z Přeštic.

Slavnost položení základního 
kamene stavby se uskutečnila 
26. července 1885. Uložen byl 
i pamětní spis sepsaný ředitelem  
J. B. Rebcem, podepsaný přítom-

nými církevními a světskými hod-
nostáři. Byl vložen do skleněné 
a potom do cínové nádoby a zazděn 
do základů budovy pod vcho-
dem do školy. Slavnosti položení 
základního kamene se zúčastnili 
a pamětní list podepsali:

Členové místní školní rady:
Václav Steidl – purkmistr města 

Přeštic, Karel Formánek – zástup-
ce hraběte Karla ze Schönbornů, 
P. E. V. Řičák – děkan v Přešticích, 
zástupce církve, Josef Altman, c. k. 
notář – zástupce Přeštic, Václav 
Velkoborský – měšťan, zástupce 
Přeštic, Josef Brada – obecní sta-
rosta v Kucínech, zástupce obcí 
Kucíny a Příchovice, Josef Křen 
– rolník z Lužan, zástupce obce 
Lužany, Václav Běl – rolník ze Sko-
čic, zástupce Skočic, Martin Sýko-
ra – obecní starosta v Žerovicích, 
Josef B. Rebec – ředitel škol chla-
peckých a dívčích, zástupce školy.

Představení města Přeštice 
a obcí přiškolených:

– v městě Přeštice, jež čítaly 3066 
obyvatel v 385 domech, purkmistr 
Václav Steidl, c. k. poštmistr

– v Příchovicích, čítajících 506 
obyvatel v 75 domech, Matěj Beš-
ta, rolník

– v Lužanech, čítajících 816 obyva-
tel ve 103 domech, Jan Krs, rolník

– ve Skočicích, s 646 obyvateli 
a 91 domy, Jakub Medek, rolník

– v Žerovicích čítajících 396 oby-
vatel v 65 domech, Matěj Sýkora, 
rolník

V roce 1886 pokročila stavba ško-
ly tak, že byla do příchodu zimy 
zastřešena. V témže roce byla zří-
zena obecná škola v Lužanech 
a v Kucínech. Přeštická školní 
budova byla dostavena, až na ně- 
které nedodělky, v létě 1887. 
Vysvěcena byla budějovickým bis-
kupem Dr. Martinem Říhou dne  
12. září 1887. První školní rok 
v nové škole byl zahájen 17. září 
1887 okresní poradou učitelů, kona-
nou ve velké síni školy. Pravidelné 
vyučování v nové škole začalo  
26. září 1887. Ve školním roce 
1888/89 byla v nové školní budově 
pětitřídní obecná škola chlapecká, 
trojtřídní měšťanská škola chlapecká 
(byly spojeny) a obecná škola dívčí.

V prosinci 1892 vyhověla zem-
ská školní rada žádosti a povolila 
otevření i měšťanské školy dívčí. 
Obecná i měšťanská škola dívčí 
byly rovněž spojeny. V roce 1894 
byla stará škola u kostela zbourá-
na a místo urovnáno. Nová budo-
va školy měla 16 učeben. Celkový 
náklad na stavbu činil 73 067 zla-
tých, 47 krejcarů.

Staviteli Menčíkovi bylo vypla-
ceno 56 480 zlatých, Antonínu 
Čermákovi za pozemek 3601 zla-
tých 25 krejcarů, Ing. Strakovi za 
stavební dohled 2000 zlatých, sta-
viteli Menčíkovi za práce navíc  
10 986 zlatých 22 krejcarů. Celkem 
73 067 zlatých 47 krejcarů.

Vyčíslené podíly na uhrazení 
celkové částky nákladů:

Zemská subvence – 4500 zlatých, 
Přeštice – 42 077 zlatých 33 krej-
carů, Příchovice – 10 224 zlatých  
28 krejcarů, Skočice – 8379 zlatých 
33 krejcarů, Žerovice 7886 zlatých 
53 krejcarů. Celkem 73 067 zlatých 
47 krejcarů.

Tolik stavba nové školy v Přeš-
ticích v roce 1887 co důstojného 
stánku vědění a výchovy.

Příště si přiblížíme školní život 
v nové školní budově podle škol-
ních kronik. 

Mgr. Karel Naxera starší



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ČERVEN  | 8

Koncert Skalky 
,,Ve dvou se to lépe táhne“

Ve čtvrtek 18. 5. se rozezně-
la aula Základní školy Josefa 
Hlávky. Sbor Skalka předsta-
vil koncert, který nazval Ve 
dvou se to lépe táhne. Zazněly 
zde písně slavné dvojice Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha nebo 
písně z divadla Semafor Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra. Neza-
pomněl ani na dvojici Svěrák 
– Uhlíř, velice známou svými 
písněmi. Ve třech skladbách 
sbor doprovodil na akordeon 
Honza Hrubý, který zahrál 
slavný Montyho Čardáš.

Pochlubili jsme se i našimi 
děvčaty, která nás reprezen-
tovala na soutěži Karlovarský 
skřivánek. Sabina Lautnerová 
a Barbora Šteinerová zazpí-
valy obě sólové skladby za 

klavírního doprovodu Aleny 
Trachtové. Sabina se umístila 
v krajském kole na 6. pozi-
ci a 4. Barbora postoupila do 
celostátního kola.

Skalku řídila paní učitelka Vla-
dimíra Straková, na keyboard 
doprovázel Jan Šimůnek, učitel 
ZUŠ. Rozmanitý program zpes-
třily hrou na flétnu Veronika 
Veselá a na klarinet Vilma Paš-
ková. Sóla rády zpívaly Eliška 
Demeterová, Dominika Čonko-
vá, Eliška Schejbalová, Magda-
léna Fajtová, Sabina Lautnerová 
a Radka Pavlíčková, která celý 
pořad moderovala.

Poslední písní Škoda lásky 
sbor vykouzlil úsměv na tvá-
řích našich posluchačů.

Radka Pavlíčková, 9. A

SDH Přeštice
Kromě požárních zásahů 

a okresních a okrskových 
soutěží v požárním sportu se 
členové SDH Přeštice zúčast-
ňují i prestižních extrémních 
hasičských závodů, mezi kte-
ré patří například Výstup na 
domažlickou věž nebo třeba 
závody Chodské ligy s TFA 
disciplínami.

Již podruhé se zúčastnili 
naši dva nejmladší členové 
– Jaroslav Cibulka ml. (19 let) 
a Ladislav Cibulka (18 let), 
společně s přeštickým profe-
sionálním hasičem – nstržm. 
Pavlem Hauerem výstupu na 
domažlickou věž. Letos se 
konal již 14. ročník této akce, 
která se každoročně pyšní 
i mezinárodní účastí. Výstup 
spočívá ve zdolání 194 nepra-
videlných dřevěných schodů na 
jeden zápřah s plnou hasičskou 
výbavou (tzn. přilba, rukavice, 
zásahová obuv, hasičský zása-
hový stejnokroj, dýchací pří-
stroj a hadice v kotouči – cel-
kem 20 kg zátěže navíc), což je 
velice náročný úkol, který dá 
zabrat i opravdu trénovaným 
jedincům. Výstupu se letos 
zúčastnilo 83 závodníků. Naši 
svěřenci se umístili v kategorii 
pod 30 let z 55 závodníků tak-
to: Jaroslav Cibulka (097.937) 
na 11. místě a Ladislav Cibul-
ka (115.597) na 39. místě. 
Pavel Hauer v kategorii nad 
30let z 28 závodníků dokon-
čil závod na 6. místě s časem 
098.470.

O velikonoční sobotě se do 
Poběžovic tito tři borci vyda-
li na tamní náměstí bojo-
vat o titul Železného hasiče. 
Poběžovický železný hasič 
je extrémní závod jednotliv-
ců jen pro ty nejtvrdší hasiče 
v rámci Chodské ligy, jehož 
součástí jsou disciplíny TFA 
(Thoughest Firefighter Ali-

ve – Nejtvrdší hasič přežije). 
Závodů se zúčastnilo 31 bor-
ců ve dvou věkových katego-
riích. Hasiče v plné zásahové 
výbavě čekal nejprve běh 

s hadicemi, přelezení dvou-
metrové bariéry, snesení dvou 
barelů (2x 20 kg) po schodech 
dolů a zpět, uštědřit 40 ran 
6kg kladivem v tzv. Hammer 
boxu, vystoupat na ochoz nad 
městským úřadem a vytáhnout 
nahoru lano se smotanou hadi-

cí. Následovalo přesouvání 
80kg figuríny (úchopem zeza-
du obouruč – Raitekův úchop).

 

Nakonec každý závodník 
musel smotat 2 hadice, uložit 
je do bedny a zapojit proud-
nice. Roli nehrály jen fyzické 
schopnosti hasičů, ale i dobře 
zvolená taktika.

Celkové umístění:
13. místo Jaroslav Cibul-

ka, 14. místo Pavel Hauer, 
30. místo Ladislav Cibulka  
– 3min. penalizace za nezdolá-
ní bariéry.

Dalším závodem v rámci 
Chodské ligy, kterého se naše 
trojka zúčastnila, byl Železný 
hasič České Kubice. Disciplí-
ny zde byly velice podobné 
těm v Poběžovicích. Ten-
tokrát se na start postavilo  
24 závodníků. Novinkou pro 
naše odchovance bylo přená-
šení a stavění 2 nastavovacích 
žebříků k lešení, pak následné 
jeho zdolání a vytažení 20kg 
břemene pomocí lana a násled-
né slezení a sestup na zem 
nebo překonání 3metrové ba-
riéry s lanem se seskokem do 
poskokové matrace. Pro Pavla 
Hauera tyto disciplíny nebyly 
žádnou novinkou, protože se 
těchto závodů zúčastňuje již 
delší dobu.

Celkové umístění:
  6. místo – Pavel Hauer
12. místo – Jaroslav Cibulka
20. místo – Ladislav Cibulka

Všechny výsledky kluků 
jsou výborné, a výkony, které 
podali, jsou neskutečné. Patří 
jim velký dík a obdiv!

Veronika Tučková

Závodní trio s ostatními členy SDH Přeštice a svými příznivci.

Pavel Hauer při transportu 
figuríny.

Běh Ladislava Cibulky s ha-
dicemi.

Jaroslav Cibulka zdolává ba-
riéru.

První a druhé místo zůstaly doma
Pořadatelem okrskového kola 

v požárním sportu byl SDH 
Přeštice a soutěž se konala 
v rámci oslav 150 let dobrovol-
ných hasičů v Přešticích. Sou-
těže se zúčastnila dvě družstva 
žen a šest mužských. Již po šta-
fetě 4x10 metrů plné hasičských 
překážek vedlo mezi muži přeš-
tické „áčko“. Svoji suverenitu 
ještě potvrdilo výrazně nejrych-
lejším časem v požárním útoku. 
Stalo se tak vítězem okrskového 
kola s právem postupu do okres-
ního kola pro příští rok. Dařilo 
se i domácímu béčku, které po 
třetím místě ve štafetě výborně 
provedeným požárním útokem 
poskočilo na druhé místo. Ze 
dvou družstev žen byly lepší 
lužanské ženy.                  (šat)

Jen „bramborová“ medaile
Na hřišti u školy se kona-

lo okresní kolo v požárním 
sportu mužů a žen. Organizá-
tory byli přeštičtí dobrovolní 
hasiči v rámci letošního roku 
oslav 150 let od založení 
sboru. Právo účasti mají nej-
lepší z jednotlivých okrsko-
vých kol. Zúčastnilo se osm 
družstev mužů a čtyři žen. 
Na soutěžící čekala štafeta 
4x10 m s typickými hasič-
skými překážkami a požární 
útok. O vítězství bojova-
li i domácí přeštičtí hasiči. 
Začali dobře, čtvrtým místem 
ve štafetě. V požárním útoku 
jim necelé tři vteřiny chyběly 
k lepšímu než pátému místu. 
Tak v konečném součtu měli 

stejný bodový součet disci-
plín jako Želčany. O přeštic-
kém čtvrtém „bramborovém“ 
místě rozhodlo právě horší 
umístění v požárním útoku. 

Vítězi a postupujícími do 
krajského kola se stali muži 
Štěnovického Borku  a ženy 
Hradce. 

(šat)

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

Malý záchranář – Přeštice
V úterý 23. května 2017 na 

hřišti ZŠ v Přešticích bojovalo 
dvanáct týmů základních škol 
z Plzně-jihu o medaile a tituly 
nejlepší malí záchranáři.

Nad oblastním kolem soutěže 
převzal záštitu starosta Přeštic 
Mgr. Karel Naxera. Z měst-
ského úřadu přišli soutěžící 
podpořit místostarosta Marek 
Krivda, tajemník bezpečnost-

ní rady Karol Polák a vedou-
cí odboru školství Mgr. Dana 
Hanušová.

Kromě hasičů a města Přeš-
tice se na soutěži podíleli 
Městská policie Přeštice, Stát-
ní zdravotnický ústav v Plzni 
a Oblastní spolek Českého 
červeného kříže.

Největší úspěch zaznamenali 
žáci ZŠ Merklín, obě družstva 

si odnesla medaile – za první 
a třetí místo. Stříbrné a brambo-
rové medaile zůstaly na domácí 
půdě přeštickým dětem.

Družstvo z Merklína nechalo 
svoje soupeře daleko za sebou. 
O pořadí na ostatních medailo- 
vých pozicích rozhodl jeden 
jediný bod.

Karol Polák 
bezpečnostní ředitel

Foto HZS
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Dům dětí a mládeže Přeštice 
informuje:

Dne 1. května nastoupila 
na místo ředitelky Mgr. Jana 
Prokešová, v pondělí a úterý 
s dětmi pracuje i Bc. Ivana 
Kvíderová. Z důvodu přípravy 
na letní činnost DDM budou 
kroužky ukončeny v pátek  
16. června 2017 (či dle pokynů 
vedoucích kroužků). Kroužek 
Beruška bude v tomto škol-

ním roce naposledy v pátek 
23. června 2017.

Více informací a fotografie 
z činnosti jednotlivých kroužků 
naleznete na webových stránkách 
www.ddmprestice.cz, FB profilu: 
Dům dětí a mládeže Přeštice či ve 
venkovní vitríně u DDM.

Za DDM Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

Dům dětí a mládeže Přeštice 
nabízí letní příměstské tábory:

10.-14. července 2017 – pří-
rodovědně-badatelský tábor 
„Tajemství přírody“ – čeká 
nás pozorování, bádání, poku-
sy, luštění tajných vzkazů, 
starání se o zvířátka a společ-
ná snaha o odhalení velkého 
tajemství...

17.-21. července 2017 –  
„Po stopách Malého prince“ 
– tábor zaměřený na sezná-
mení se s vesmírem, planeta-
mi, pilotem, Malým princem, 
beránkem, liškou, růží a vůbec 
o tom, že důležité věci vidíme 
srdcem.

21.-25. srpna 2017 – „Robin-
son – trosečník“  – tábor pro 
odvážné holky a kluky, kte-
ří se nebojí přijmout vše, co 
prázdninové dobrodružství 
přináší. Tábor je postaven na 
příběhu o trosečníku Robinso-
nu Crusoe.

Příměstské tábory jsou v uve-
dených termínech v provozu 
denně od 8.00 do 16.00 hodin. 
V ceně tábora je zahrnutý 
oběd, dopolední a odpolední 
svačina a pitný režim po celý 
den. Cena tábora je 1400 Kč. 
Pro děti, které ve školním roce 
2016/2017 navštěvovaly pla-
cený kroužek z nabídky DDM 
Přeštice je cena 1200 Kč.
Bližší informace obdržíte:
v DDM Přeštice
tel. 379 304 910
www.ddmprestice.cz
ddm.prestice@volny.cz
nebo na FB profilu: Dům dětí 
a mládeže Přeštice. Přihlášky si 
vyzvedněte v DDM Přeštice. 
Vyplněné přihlášky přijímáme 
do naplnění kapacity tábora, 
nejpozději do 18. června 2017.

Za DDM Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

Úhlava opět „prokoukla“,
nepořádek mizel

Kočárek, rozbité palety, sta-
rý televizor, to byly jen ty nej-
větší kusy odpadu, plus velké 
množství „petek“. 

„To už je druhý kontejner, co 
plníme,“ přibližuje čistění řeky 
Dáša Švihlová – koordinátorka 
akce z vodáckého oddílu TOM 
Úhlava. „Od rána několik sku-
pin, jak na lodích, tak pěších, 
vyrazilo uklízet řeku Úhlavu. 
Nyní odpoledne se postupně 
dobrovolníci vrací a kontej-
ner bude plný. Ale je dobré, 
že už se neobjevují velké kusy, 
pneumatiky, matrace, ani jsme 
nenašli ´vyhozenou´ autodílnu 
jako minule. Jen u borovského 
jezu podle zpráv byla velká 
černá skládka, kterou zlikvi-
dovali do kontejneru hasiči 
z Borov.“ 

„Na akci ´Ukliďme Česko´ 
se jako vodácký oddíl podílí-
me a vlastně ji organizujeme 
už počtvrté,“ pokračuje Dáša. 
„Připojují se k nám další 
a další, jen namátkou přeštičtí 
a příchovičtí junáci, dobro-
volní hasiči z Dolní Lukavi-
ce i Borov či školní družiny 
z Přeštic a Dolní Lukavice,“ 
připomíná Hanka. „Letos uklí-
zíme už od dubna, celkem to 
bylo asi deset sběrových dnů, 
jak se lidi domluvili a měli  
čas. Zapojilo se tak 362 obě-
tavců z obcí Borovy, Nezdice, 
Lužany, Příchovice, Předenice 
a Přeštice. Dnes nás uklíze-

lo dalších čtyřicet, dospělých 
i dětí. Úhlava by měla být čistá 
od Švihova do Předenic. Snad 
to vydrží hodně dlouho. Váha 
druhého kontejneru byla 1,38 
tuny. Vyčištěno bylo 34 říčních 
kilometrů a na 70 kilometrů 
břehů a pěších cest či měst-
ských ulic.“ 

Odměnou pro všechny bri-
gádníky byl podvečerní coun-
trybál se skupinou Sešlost 
Wjekem. „To bylo takové 
naše poděkování všem, kte-
ří pomohli,“ zdůrazňují obě. 
Díky patří i Nadaci ČEZ za 
její podporu, dále společnosti 
Marius Pedersen Group, městu 
Přeštice a panu Turkovi z Dol- 
ní Lukavice.                      (šat)

Na pomyslnou mapu „úklidu“ řeky se postupně podepisují dal-
ší a další.

Do kontejneru míří další 
pytel plný odpadků z úklidu 
řeky Úhlavy.

ZDRAVÉ MĚSTO PŘEŠTICE 
– VEŘEJNÉ FÓRUM 2017

Obyvatelé Přeštic opět budou 
mít příležitost vyjádřit se na 
veřejném fóru, co se jim ve 
městě líbí, kde naopak vidí 
nedostatky a jak si představují 
řešení pro změnu k lepšímu. 
Zároveň budou mít možnost 
se dozvědět, jak jsou řešeny 
problémy města definované 
v loňské anketě „10P“ – dese-
ti nejpalčivějších problémů 
města. Již tradiční veřejné dis-
kuzní fórum zdravého města 
Přeštice se za účasti radních, 
politiků, vedoucích pracovní-
ků městského úřadu a dalších 
kompetentních osob uskuteční 
v pondělí 19. června 2017 od 
17 hodin ve velkém sále KKC 
Přeštice.

Své náměty mohou lidé 
vznášet u oblastí, jako je život-
ní prostředí, doprava, školství, 
kultura, sport, cestovní ruch, 
ekonomika, sociální oblast, 
zdravotnictví, veřejná správa, 
územní rozvoj, bezpečnost ve 

městě. Součástí akce bude již 
tradičně tzv. „mladé fórum“ 
– diskuzní stůl mladých.

Součástí akce bude tombola 
a pro účastníky akce bude při-
praveno občerstvení.

Problémy nově definova-
né na veřejném fóru budou 
následně ověřeny anketou 
„10P“. Anketní lístky budou 
občanům k dispozici na www 
stránkách města Přeštice 
a v listinné formě v Infocen-
tru KKC Přeštice a v budo-
vách MěÚ Přeštice. Výstupy 
veřejného fóra a ankety „10P“ 
budou následně předloženy 
radě a zastupitelstvu města 
k posouzení a řešení.

Ondřej Kokoška
koordinátor komise

ZMP a MA21
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Vážení a milí čtenáři,
o akcích a činnosti naší spo-

lečnosti MAS Aktivios, z. s., 
vás pravidelně informujeme na 
stránkách našeho Zpravoda-
je, který vydáváme několikrát 
do roka a který je k dospozici 
zdarma na obecních úřadech, 
v informačních centrech a na 
veřejně dostupných místech 
našeho regionu nebo je ke 
stažení na našich webových 
stránkách www.mas-aktivios.cz

Dnes navíc velmi ráda využi-
ji možnosti a poskytnu pár 
zajímavých informací i pro-
střednictvím tohoto vydání 
Přeštických novin.

Na začátek uvedu stručný 
přehled naší pravidelné čin-
nosti pro čtenáře, kteří nás tře-
ba ještě neznají:
  Od června 2016 realizujeme 
pro ORP Přeštice a Blovice 
Místní akční plány vzdělávání 
(zkráceně MAP).

Ministerstvo školství chce 
prostřednictvím MAP zlepšit 
kvalitu vzdělávání díky lepší 
spolupráci zřizovatelů škol, 
pedagogů, rodičů i dalších 
aktérů ve vzdělávání. Na ško-
lách by se měla rozvíjet moti-
vující kultura zaměřená na 
maximální úspěch pro každé-
ho žáka a každého učitele 
a bude kladen důraz na trvalý 
pedagogický rozvoj celé ško-
ly. Výuka je cílena především 
na cizí jazyky, odborné vzdě-
lávání, polytechniku a měla by 
se podporovat kreativita, pod-
nikavost a kariéra. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškol-
ního a základního vzdělávání, 
zájmového a neformálního 
vzdělávání. Co aktuálního 
v rámci MAP právě děláme se 
více dočtete na straně 11. 
  Všem 43 mateřským 
a základním školám z našeho 
území Přešticka, Blovicka, 
Staroplzenecka a Mirošovska 
poskytujeme v rámci Šab-
lon (neboli Zjednodušeného 
vykazování…) technickou po- 
moc při práci a zadávání pro-
jektových údajů do systému IS 
KP14 při zpracování žádosti 
do OPVV.
  Ve spolupráci s Provozně 
ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze 
již šestým rokem pořádáme Vir-
tuální univerzitu třetího věku 
pro seniory (VU3V). Nový 
semestr začíná ve střediscích 
Přeštice a Nezdice opět v říj-
nu 2017. Studenti si tentokrát 
vybrali téma České dějiny II. 
Více informací naleznete na 
našich webových stránkách 
nebo na tel. čísle 721 759 772 
u Mgr. Hanzlíkové.
  Pro děti do 15 let v době let-
ních prázdnin od 21. do 25. 
8. 2017 poběží další ročník 
Letního animačního soustře-
dění v prostorách Kulturního  
a Komunitního centra Přeštice. 
  Propagujeme náš region na 
různých akcích a výstavách, 
letos se zúčastníme v době od 
21. 9. do 23. 9. 2017 veletrhu 
cestovního ruchu ITEP v Plz-
ni. V případě zájmu o spolu-
práci či máte-li zájem o svoji 
propagaci volejte na telefon 
728 168 248 – Ing. Bouchnerovou.
  Pořádáme již řadu let odbor-
né semináře pro obce a NNO. 
V letošním roce zatím proběh-
ly semináře na Veřejné zakáz-
ky malého rozsahu a zjedno-
dušené podlimitní řízení, na 
obecně závazné vyhlášky obcí, 
stanovení obvodů základních 

a mateřských škol, Zasedání 
zastupitelstva obce a Účetnic-
tví – DPH pro obce a jejich 
příspěvkové organizace. Na 
podzim zatím připravujeme 
semináře na téma nakládání 
s obecním majetkem s lek-
torkou JUDr. Olgou Petríko-
vou, Daňové povinnosti obcí 
a občanů s Ing. Lukešem, 
Účetnictví pro obce s Ing. 
Davidem Vičarem a v jednání 
jsou další.
  Vedeme účetnictví pro Mik-
roregion Přešticko.
  Od roku 2008 realizujeme 
a obnovujeme NS Čertovo 
břemeno.
  Srdečně zveme do Kulturního 
a Komunitního centra v Přešti-
cích dne 13. prosince 2017 na 
Den s Aktiviosem, kde v pří-
jemné předvánoční atmosféře 
představíme široké veřejnosti 
naši celoroční činnost, dopl-
něnou zajímavým kulturním 
programem.

Naše společnost MAS Akti-
vios, z. s., byla založena v srp-
nu 2005. Uplatňuje princip 
tripartity, tj. rovnoměrného 
zastoupení nestátních nezis-
kových organizací, podnikate-
lů a zástupců samosprávy ve 
všech orgánech spolku. V sou-
časné době má 40 členů. Půso-
bí na území 68 obcí a měst 
Přešticka, Blovicka, Staropl-
zenecka a části Mirošovska. 
Na rozloze větší než 560 tisíc 
km2 žije cca 52 tisíc obyvatel. 
Jak mnozí víte, v minulých 
letech 2008-2013 jsme získali 
pro naše území z Ministerstva 
zemědělství ČR a EU téměř  
53 mil. Kč a mohli jsme tak 
podpořit 153 smysluplných 
projektů, které přispěly k posí-
lení ekonomiky a rozvoji 
regionu, ke zkvalitnění živo-
ta obyvatel na venkově, ke 
zlepšení vzhledu naší krajiny 
a k zachování a obnově kultur-
ního dědictví po našich před-
cích. Byli podpořeni zemědělci 
i drobní podnikatelé, vznik-
ly nové mikropodniky. Obce, 
církve a neziskové organizace 
zvelebily svá veřejná prostran-
ství a návsi, opravily místní 
komunikace, základní i mateř-
ské školy, kapličky, kostely 
a boží muka, hasičské zbrojni-
ce i sokolovny. V území vznik-
ly čtyři nové naučné stezky.

Abychom pro naše území zís-
kali nové dotační prostředky 
i v dalších letech, museli jsme 
vypracovat novou strategii 
území tzv. Strategii komunit-
ně vedeného místního rozvoje 
(Community-led local develop-
ment strategy), zkráceně SCLLD 
2014+ (do roku 2023). Na vzni-
ku tohoto rozsáhlého dokumentu 
jste se mnozí z vás sami aktivně 
podíleli, za což vám všem ještě 
jednou velmi děkuji a těším se 
na další spolupráci. Strategii 
jsme schválili na členské schů-
zi MAS Aktivios 15. března 
2016 a 30. března 2016 podali 
na Ministerstvo místního rozvo-
je ČR k posouzení. Po více než 
roce, přesně 4. dubna 2017 nám 
byla Strategie CLLD schválena 
a pro naše území tak potvrzena 
částka téměř 112 mil. Kč.☺

Dotace budeme čerpat ze tří 
hlavních zdrojů:

1. Z Integrovaného regio-
nálního operačního programu 
(IROP), kde máme přislíbenou 
alokaci ve výši 69,9 mil. Kč, 
z toho 30 mil. Kč by mělo jít na 
zvýšení bezpečnosti v dopra-
vě, 14,9 mil. Kč na zkvalitnění 
infrastruktury do vzdělávání 
a 25 mil. Kč na infrastrukturu 
pro sociální služby.

2. Z Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ), kde výše 
alokace činí 10,07 mil. Kč, 

je zatím určeno 5 mil. Kč na 
podporu prorodinných opatře-
ní (např. na příměstské tábory) 

a 5,07 mil. Kč na zkvalitnění 
sociálních a návazných služeb 
v území.

3. Z Programu rozvoje ven-
kova (PRV) je připraveno 
téměř 31,8 mil. Kč na obno-
vu cestní sítě, obnovu krajiny 
a na podporu zemědělských, 
lesnických i nezemědělských 
podnikatelů.

V rámci jednotlivých opatře-
ní budou v území podporovány 
projekty vedoucí ke zkvalitně-
ní a rozvoji školských zařízení, 
sociálního bydlení, zeměděl-
ského a lesnického podnikání 
a mikropodniků. MAS chce 
podpořit též výstavbu cyklo-
stezek a budování dopravně 
bezpečnostních opatření na 
komunikacích. V rámci pod-
pory prorodinných aktivit 
plánujeme realizovat např. pří-
městské tábory pro školní děti. 
Připravila jsem pro vás stručný 
přehled schválených opatření 
včetně oprávněných žadatelů 
a možností projektů, na které 
budete moci čerpat prostřed-
nictvím naší MAS. Podrobné 
znění jednotlivých opatření 
pak naleznete uvnitř Strategie 
CLLD MAS Aktivios, z. s., 
na našich webových stránkách 
www.mas-aktivios.cz

První výzvy z IROP a OPZ 
budeme vyhlašovat již v říjnu 

2017, z PRV ČR pak pravdě-
podobně v únoru 2018. Bližší 
informace včas zveřejníme na 
našich webových stránkách. 
Nové období se ponese v duchu 
úplné elektronické administra-
ce, od vypsání a podání žádos-
ti včetně všech souvisejících 
příloh až po zadání bodového 
hodnocení výběrové komise. 
Už teď je jasné, že celý pro-
ces bude jak pro nás, tak pro 
žadatele technicky mnohem 
náročnější, než dosud, ale 
věřím, že společnými silami 
vše zvládneme a za nás mohu 
slíbit, že se vynasnažíme všem 
žadatelům všemožně pomoci 
a poskytnout minimálně stejný 
servis, jako tomu bylo i v před-
chozích letech.

Na závěr mi dovolte velké 
poděkování především Plzeň-
skému kraji a našim členům 
Mikroregionu Přešticko, Mik-
roregionu Radyně a Mikro-
regionu Úslava za finanční 
a morální podporu v uplynu-
lých třech letech. Myslím, že 
112 mil. Kč, které přijdou do 
území prostřednictvím potřeb-
ných a zajímavých projektů, 
budou ku prospěchu zdejších 
obyvatel.

Ing. Hana Bouchnerová
vedoucí kanceláře
MAS Aktivios, z. s.

MAS Aktivios
informuje
Motto: „Život na venkově nemusí být
nudný, chudý ani nemoderní“

Přehled podporovaných opatření s vyhlášením výzvy v únoru 2018: Slíbený přehled podporovaných opatření s vyhlášením výzvy v říjnu 2017:
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V květnu proběhl workshop 
„Jak se domluvit…?“

Ve dnech 3. a 15. května 
2017 proběhl v rámci projektu 
Zpracování místního akční-
ho plánu rozvoje vzdělávání 
v ORP Přeštice a ORP Blovi-
ce seminář „Jak se domluvit 
v emočně náročných situ-
acích“, který byl určen pro 
učitele a učitelky mateřských 
i základních škol, kteří se ve 
své práci setkávají se situace-
mi, kdy je často obtížné dosáh-
nout vzájemného porozumění 
a domluvy. Jednalo se o dva 
devadesátiminutové bloky 
vedené lektorkou Štěpánkou 
Syrovátkovou, kdy se seminář 
kvůli svému omezenému roz-
sahu zaměřil pouze na jeden 
z možných přístupů, jak výše 
popsanými situacemi se ctí 
a důstojností projít a podpořit 
dobrý vztah mezi dvěma stra-
nami, s ohledem pak zejména 
na prohloubení komunikač-
ních dovedností pro zvládání 
emočně náročných či konflikt-
ních situací, které si účastníci 
semináře přiblížili teoreticky 
i v praktických cvičeních.
A co pro vás připravu-

jeme dalšího?
Kromě aktivit jako je zpraco-

vání analýzy školství a situač-
ní zprávy regionální školství 
a jednání s Plzeňským krajem, 
proběhlo dosud několik setká-
ní vedení MŠ a malotřídních 
ZŠ, kdy témata diskuze byla 
např. povinný rok předškolní-
ho vzdělávání, novinky v zápi-
sech k povinné školní docház-
ce, výměna zkušeností a dobré 
praxe, dále se mimo jiné usku-
tečnily dva workshopy „Jak 
se domluvit…“ a další. A co 
připravujeme? Před koncem 
školního roku (a začátkem dal-
šího) máte na výběr z násle-
dujících workshopů, besed 
a setkání. Vyberte si, prosím, 
a v případě zájmu kontak-
tujte prosím koordinátorku 
projektu Mgr. Martinu Han-
zlíkovou na tel. č. 721 759 772 
nebo na info@mas-aktivios.cz

Čtvrtek 8. června 2017 
od 16.30 hod. 
v KKC Přeštice 

„Skrytá nebezpečí
internetu“

Beseda s odborníkem na 
prevenci rizikového chování  

Ing. Jiřím Šromem, na kterou 
je zvána široká rodičovská 
veřejnost – rodiče, kterým 
není jedno, co jejich děti děla-
jí, když jsou u svých počíta-
čů, mobilů a tabletů (v sérii 
prevence budou následovat 
témata bolest – nemoc jmé-
nem šikana, sekty a světová 
náboženství a další).

Pondělí 26. června 2017 
od 8.00 hod.

na Prusinech (Nebílovy) 
„Environmentální výuka 

ve škole/družině“ 
Společné setkání a workshop 

za účelem nasbírání inspira-
ce pro další činnost. Určeno 
především pro vychovatele/
pedagogické pracovníky/asis-
tenty v družinách, ale také pro 
zájemce z řad učitelů v MŠ 
a ZŠ.

Středa 6. září 2017 
(dopoledne) 

v ZUŠ v Přešticích 
– zážitkový workshop 

muzikoterapie
Určeno pro pedagogy MŠ, 

ZŠ, ZUŠ, DDM – inspirovat 
se tak mohou nejen učitelé 
hudební výchovy, ale také 
speciální pedagogové či učite-
lé ZUŠ a také ti, kteří řeší se 
svými žáky obtížné výchovné 
problémy, zajímavé může být 
při samotné pedagogické čin-
nosti a výchově dětí, ale také 
pro ty, jež chtějí na svém sebe-
rozvoji pracovat právě formou 
muzikoterapie.

Úterý 19. září 2017 
od 15.00 hod. 

Workshop ke čtenářské 
gramotnosti 

v knihovně v Blovicích

Podzim 2017 
– přednáška „na přání“

s psychologem 
Janem Svobodou 

na téma psychologické  
aspekty v práci 

s „problémovými“ dětmi

Zveme vás také k účasti 
v pracovních skupinách:
* Čtenářská gramotnost
* Když končí vyučování – 
volnočasové a zájmové orga-
nizace
* Prevence problémových 
jevů (šikana/finanční gra-
motnost/co takhle kapesné… 
určeno zejména pro rodiče)

Pracovní skupinky se 
budou scházet podle potřeby 
(předpoklad 2-3x do roka), 
uvítáme aktivní pedagogy, 
rodiče, pracovníky volno-
časových organizací a další. 
Společně budeme řešit, co 
mohou školy, neziskovky či 
rodiče udělat pro to, aby se 
předcházelo problémovým 
jevům u dětí školního věku, 
ptát se, zda nabídka volno-
časových a zájmových akti-
vit odpovídá požadavkům 
a potřebám dětí a rodičů, co 
je možné udělat pro to, aby 
přestala být stále zmiňova-
ná čtenářská gramotnost 
problémem. Ve skupinkách 
tak budeme mimo jiné navr-
hovat možná vhodná řešení 
a konkrétní aktivity v dané 
oblasti, které se budou moci 
realizovat v rámci místní-
ho akčního plánu rozvoje 
vzdělávání ve školním roce 
2017/2018.

V případě zájmu kontak-
tujte Martinu Hanzlíko-
vou, tel. číslo 721 759 772. 
Pro  aktuální informace sle-
dujte naše webové stránky  
www.mas-aktivios.cz

POZVÁNKA
Místní akční skupina Aktivios, z. s., zve rodičovskou veřejnost na besedu

s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. Jiřím Šromem
(lektor Ing. Jiří Šrom ze společnosti ACET ČR, z. s., přednáší i na některých základních školách v území 

na besedách primární prevence pro žáky škol)

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ 
INTERNETU

čtvrtek 8. června 2017 od 16.30 hod. 
v malém sále Kulturního a Komunitního 
centra v Přešticích, Masarykovo nám. 311

Zveme všechny rodiče, kterým není jedno, co jejich děti dělají a jaké možné nástrahy na ně 
číhají, když jsou u svých počítačů, mobilů a tabletů.

Z organizačních důvodů budeme rádi, když provedete rezervaci místa u koordinátorky
projektu Mgr. Martiny Hanzlíkové, tel. 721 759 772 nebo na e-mailu: info@mas-aktivios.cz

Beseda včetně drobného občerstvení je pro účastníky ZDARMA.

MAS Aktivios z. s. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
– ASISTENT PRO KANCELÁŘ MAS AKTIVIOS, z. s.

Hlavní náplní práce zaměstnance bude:
1. Realizace agendy pro chod kanceláře MAS 

(organizační zajištění jednání, schůzek, zpracování zápisů, archivace dokumentů, vedení došlé a odeslané pošty atd.).
2. Zajištění podpory projektových manažerů organizace při výkonu jejich agend (tisk, kopírování dokladů a další 

činnosti související s činností MAS). Tyto agendy budou vykonávány dle aktuálních potřeb organizace.
3. Podpora vedoucího pracovníka organizace při výkonu práce.

Předpokládaný datum nástupu: 1. září 2017
Pracovní úvazek: 0,5-1,0 (dle osobní domluvy)

Pracovní poměr na dobu: určitou – 5 let od nástupu do pracovního poměru (tříměsíční zkušební doba)
Místo výkonu práce: Nezdice 46, 334 01 Přeštice

Co požadujeme?
  minimálně středoškolské vzdělání   trestní bezúhonnost   řidičský průkaz sk. B – vlastní auto výhodou 

  znalost cizího jazyka (AJ nebo NJ) výhodou   bezproblémovou práci s MS Office a s prostředím internetu 
  samostatnost a aktivní přístup k řešení problému   pečlivost   časovou flexibilitu   komunikační a organizační

schopnosti a příjemné vystupování   znalost regionu výhodou

Co nabízíme?
  zajímavou a různorodou práci v dynamickém prostředí   možnost účastnit se konzultací, porad a dalších jednání 

dle aktuálních kapacit   seznámení s různými obory činností v území v souladu s mapovanými agendami MAS
(podpora venkovského regionu, školství, sociální služby, občanská vybavenost obcí, zemědělství…) 

  práci v příjemném kolektivu   odměna bude stanovena po dohodě se zaměstnancem

Jak se přihlásit?
  zasláním strukturovaného životopisu v ČJ   krátký motivační dopis v ČJ (max. půl strany A4)

Životopis a motivační dopis je možné posílat poštou na adresu MAS Aktivios, z. s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice 
nebo na e-mailovou adresu info@mas-aktivios.cz nejpozději do 31. 7. 2017.

Vybraní zájemci postoupí k ústnímu pohovoru. Pohovory budou probíhat průběžně a zájemci budou včas
informováni. Více informací sdělí: Ing. Hana Bouchnerová info@mas-aktivios.cz, tel. 728 168 248

Kdo žádá kvalitní práci, nemá
důvod plakat
V posledních PN bylo možné se seznámit se zajímavě předloženým pohledem 

na dění v Přešticích a na radnici. Dovolím si několik komentářů k tomuto článku.

Čí volební neúspěch
Nevidím jediný důvod, který 

by vedl Občanský hlas (OH) 
se vzpamatovávat z volebního 
neúspěchu. Naopak zisk dvou 
míst v zastupitelstvu považu-
ji za úspěch. Spíše TOP 09 
ukazuje, že jich bylo zvoleno 
málo. Pročpak asi máte pana 
Bc. Kokošku na radnici. Roz-
hodně tam není jen pro okra-
su. Naopak, chcete mít kromě 
svých zastupitelů i svoje další 
lidi na potřebných místech. 
Tohle lidem nebylo slibováno, 
že po volbách obsazení radni-
ce pojmete – obsadit, zakopat 
a zpátky ni krok.

Moje nezvolení do kontrolní-
ho výboru nepovažuji za křiv-
du. Pokud jsem se ohrazoval, 
že jsem nebyl zvolen předse-
dou kontrolního výboru, tak 
jsem se jen ohradil vůči panu 
starostovi, který mě opakova-
ně vyzýval k zapojení se do 
chodu města, s tím, že to ale 
byl on, který mi v zapojení se 
do chodu města znemožnil. 
Zřejmě zapomněl, to se stává. 
No hlavně že má stále zubní 
kartáček na radnici. Naopak 
mé navržení Vám, TOP 09, 
přineslo hrůzu, strach a všeo-
becnou paniku. Proto pan sta-
rosta až na „pošesté“, a to ještě 
ne díky sobě, navrhl Vás jako 
předsedu kontrolního výboru. 
Záznam videa této taškařice 
stojí za zhlédnutí ještě dnes.

Vaše „krivda“ mě pobavila, 
ale já „krivdou“ natož panem 
Krivdou netrpím. Spím dob-
ře. Spíše pan Krivda možná 
považuje své nezvolení zastu-
pitelem za „krivdu“. Zastupi-
telem se stal jen a pouze díky 
Vašim politickým hrátkám = 
přenechání místa.

Nulová tolerance
Prosím, zveřejněte, kdo, kdy 

a kde toto za OH vyhlásil. Já 
osobně to považuji za lež. Při 
této příležitosti nám ale můžete 
sdělit, proč nikdo z navržených 
zástupců OH nebyl zvolen do 
žádného výboru nebo komise. 
To jistě není náhoda. To není 
o nevhodných kandidátech, ale 

tohle je nulová tolerance vede-
ná z Vaší strany vůči OH. Vy 
se totiž bojíte, a chcete nás jen 
odpojit od informací a zapoje-
ní do chodu města.
Pozdní zasílání podkladů

Nebyla to právě TOP 09, kte-
rá vyhrožovala voličům, jak 
přinese nový směr, vyvětrá 
a zaseje novou kulturu a pořád-
ky? Pro mě Vaše obhajování 
ohledně opakovaného pozdní-
ho obdržení podkladů pro jed-
nání ZM, s chybami a neucele-
ně, je docela překvapením. Jen 
se ukazuje, že je Vám vlastně 
jedno, co, kdy a jak dostanete. 
Pro Vaše rozhodování to zřej-
mě nemá žádnou relevantní 
hodnotu. Je pro mě rozhodně 
s podivem, že tento šlendrián 
ještě veřejně podporujete.

Já takovýto šlendrián neu-
mím podporovat. Zřejmě 
každý z nás je zvyklý na jiný 
druh práce. Já jsem pro jedná-
ní s partnery nad věcmi, které 
mají vypovídající hodnotu, 
hodnověrnost a vstřícnost. 
A pokud se jedná o opakované 
případy chyb, je již nutné to 
říci nahlas.

Pronájem PEKLA
(minipivovar), 
kauzy s Areou

– v této příležitosti TOP 09 
vystupuje, že jiné než Vaše 
názory neexistují. A proč? 
Na jiné návrhy než jsou rea-
lizace minipivovaru a uzavře-
ní dohod jste nebyli ochotni 
přistoupit. Pokud se u jednání 
objevil jiný názor, nehodlali 
jste o něm diskutovat, mno-
ho věcí tak řešíte prosazením 
moci. Je mi líto, že takovíto 
lidé, neumějící jednat, dnes 
vedou Přeštice.

Ve věci minipivovaru: 
předložte konečně materiály, 
o které Vás opakovaně žádám. 
Jednejme nad čísly a ne nad 
tím, co kdy z Vás co řekl. Ať 
to i veřejnost vidí. Domnívá-
te se, že u minipivovaru Vás 
navštívila prozřetelnost, já si 
dovolím tvrdit, že ne. Jen jste 

neprozřetelně městu utrati-
li 18 miliónů, které se městu 
nikdy nevrátí. Nikdo z Vás, 
kdo pro minipivovar tak horu-
jete, byste ho ze svých zdro-
jů nerealizovali. Ale proč ho 
nerealizovat, když se jedná 
o městské peníze. Tohle jsou 
jen Vaše hrátky s penězi 
daňových poplatníků.

Je také s podivem, když 
i kontrolní výbor měl výhra-
dy k ceně za pronájem. To, že 
Vám stačí odpověď pana sta-
rosty, že se jedná o politické 
rozhodnutí, mi přináší úsměv 
na rtech vzpomínkou na Čer-
né barony a hlášku poručíka 
Hamáčka: „Halík, politicky, 
myslete politicky, Halík!” 
(Jinak řečeno, je jedno co to 
stojí, hlavně když nám to lidi 
se..rou).

Ohledně malého zamyšlení 
nad stavem města: domnívám 
se, že je třeba vnímat histo-
rickou kontinuitu, mimo jiné 
proč byla například upřed-
nostněna stavba KČT a ne 
šatny apod.

Jistě se mohlo mnohé lépe 
realizovat, s tím rozhodně 
s Vámi souhlasím. Ohledně 
bývalého vedení: asi by bylo 
vhodné, aby se zejména TOP 
09 ptala i svého zástupce, co 
dělal jejich zástupce za minu-
lého vedení města. Pokud 
dobře počítám, tak v zastou-
pení minulého vedení (radě) 
města bylo ČSSD 2x, TOP 09 
1x, KDU ČSL 1x. V součas-
nosti Vaši koaliční partneři. 
To je čtyři ku jedné. Nesvá-
dějte tedy vše na kolegu 
Mgr. Kmocha, je to trapné. 
A snad je ještě pamatováno 
na ty politické rošády ohled-
ně místostarosty pana Hla-
vína, volba ředitele školy 
apod. Mimo jiné, v této době 
lidé se ještě zvedli a se svým 
názorem na zastupitelstvo 
přišli. Lidé ještě měli zájem 
o komunikaci. Tu, kterou jste 
tak ze strachu zdárně utnuli.

Přeji hezký den.
Petr Walta

zastupitel
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Padesát let MŠ Oplot
Jak tak běžel čas, uplynulo 

již padesát let, co se zeměděl-
ský útulek v Oplotě změnil na 
mateřskou školu (září 1966). 
A proto je tento rok pro oplot-
skou MŠ tak významný. Ale 
nejprve něco málo o historii. 
Vedení mateřské školy teh-
dy bylo svěřeno paní Blaženě 
Burešové, která zde setrvala 
více než polovinu existence 
samotné školy. Po ní nastou-
pila jako paní ředitelka Jiřina 
Řezanková. Po jejím odchodu 
převzala vedení MŠ současná 
paní ředitelka Hana Skalová. 
Mateřská škola Oplot od svého 
založení prošla mnoha změna-
mi. Velmi zásadní byla rekon-
strukce v roce 1999, kdy prošla 
úpravami celá budova. Byly 
udělány nové stropy i střecha, 
opraven interiér. Škola proto 
musela najít dočasné útočiště, 
kde by bylo možné pokračovat 
v provozu přes tak rozsáhlé 
opravy. Všichni včetně paní 
kuchařky dojížděli každý den 
do mateřské školy v Přešti-
cích v Dukelské ulici. Dalším 
významným mezníkem pro 
MŠ Oplot byl r. 2003, kdy se 
stala samostatným právním 
subjektem. Škola během celé 
své existence zažila časy, kdy 
dětí bylo nadpočet, nebo na- 
opak o ně byla nouze. Se vše-
mi těmito situacemi se doká-
zala vypořádat, a to také díky 
velké podpoře zřizovatele, 
Obecního úřadu Oplot, a díky 
tomu se dodnes místní mohou 
těšit vlastní mateřské škole.

Na počest zmiňovaného 
výročí je tento školní rok ve 
znamení oslav a vyvrcholil  
21. dubnem. Každý měsíc 
si děti pro školku vymysle-
ly a připravily nějaký dárek. 
V září secvičily písničku, v říj-
nu vyráběly dárky s rodiči, lis-
topadovým dílem byla maketa 
školky. V prosinci jí zabalily 
dárek se spoustou nádherných 
přáníček, v lednu složily bás-
ničku, v únoru si pro ní nacvi-
čily pohádku O kohoutkovi 

Kokrháčkovi a v březnu vyro-
bily velikou papírovou kytici.

V pátek 21. 4. 2017 nastal 
onen očekávaný den. Pozvá-
ni byli zastupitelé OÚ Oplot, 
a každý, kdo ve školce někdy 
pracoval nebo jí poskytl 
pomocnou ruku. Slavnostní 
vystoupení dětí se odehráva-
lo v zasedací místnosti OÚ. 
Paní ředitelka Hana Skalová 
pouze všechny přítomné při-
vítala, zbytek si moderovaly 
děti samy. Děti vystoupily se 
všemi svými dárky, které si 
pro tuto příležitost připravi-
ly. Vše zakončily posledním 
dubnovým dárkem – dortem 
pro školku, který samy ozdo-
bily a který slavnostně přines-
la i se zapálenými svíčkami 
paní kuchařka Jiřina Volerová. 
S přáním „Všechno nejlep-
ší, školko“ je sfoukly, a tím 
ukončily svoje vystoupení. 
Poté se všichni hosté odebrali 
do prvního patra – současných 
prostor MŠ, kde již pro vše-
chny přítomné bylo připrave-
no pohoštění. K nahlédnutí do 
minulosti byla připravena kro-
nika mateřské školy i fotoalba. 
Fotografie z alb bylo možné 
zhlédnout i na videoprojek-
ci promítané na velké plátno. 
Celá oslava proběhla ve vel-
mi příjemné atmosféře a děti 
svým elánem rozzářily tváře 
mnoha diváků.

Následující den se otevře-
ly dveře mateřské školy pro 
širokou veřejnost. Každý si 
mohl přijít prohlédnout pro-
story školy, zavzpomínat si. 
K nahlédnutí byla kronika MŠ 
i fotoalba, na velkém plátně 
běžela projekce všech dostup-
ných fotografií z historie MŠ. 
V tento den nás navštívili 
nejen pamětníci, ale i budoucí 
školáčci.

Tímto také děkujeme všem, 
kteří stáli za jejím rozvojem, 
a těšíme se na další báječná 
léta Mateřské školy Oplot.

Za kolektiv MŠ 
Vladislava Černohlávková

Zastávka začala opět žít
V pondělí 8. května 2017 

uspořádalo Sdružení obyva-
tel Zastávky, z. s., za přispění 
MěÚ Přeštice výlet do ZOO 
Plasy. Na cestu se vypravilo 
celkem 26 účastníků včetně  
11 dětí. Už samotná jízda vla-
kem znamenala pro některé 
děti velký zážitek, neboť vla-
kem cestovaly poprvé v životě.

Prohlídka malé rodinné ZOO, 
představující cestu kolem svě-
ta devíti zeměmi všech kon-
tinentů, nás všechny doslova 
nadchla. Na jednom místě bylo 
možné spatřit i takové rarity 
jako bílého lva, bílého tygra 
nebo bílého klokana. Součástí 
cestování po kontinentech je 
i minigolfová dráha, táhnou-
cí se po celé délce zahrady, 
na které si mohli návštěvníci 

ZOO zahrát. Atmosféru cizích 
krajů, středověkého Egypta 
nebo dalekého Japonska zde 
dotváří velké množství exotic-
kých rostlin.

Někteří nadšenci stihli ještě 
navštívit plaský klášter, stojící 
na dubových pilotech v baži-
nách meandru řeky Střely.

I přes rozporuplné předpo-
vědi se počasí vcelku vydařilo 
a domů jsme se všichni vraceli 
s dobrou náladou, plni pěk-
ných zážitků.

Za realizaci této povede-
né akce patří velký dík naší 
LIDUŠCE – paní Lidmi-
le Boříkové, předsedkyni 
sdružení, která celý zájezd 
zorganizovala a připravila.

Za účastníky zájezdu
Dagmar Doskočilová

Dopoledne plné her 
a soutěží

V Přešticích na náměstí již 
řadu let neoddělitelně patří 
k prvnímu květnu skautské 
hry pro děti. Stejně tomu bylo 
i letos. Organizátory je místní 
středisko Junáka za výrazné-
ho podílu místních dobrovol-
ných hasičů. Na děti čekalo 
množství soutěžních stanovišť. 
U hasičů třeba proudem vody 
z ruční stříkačky srážely kužel-
ky, na jiném stanovišti k tomu 
sloužila požární hadice. Junáci 
připravili třeba skákání přes 
švihadlo, malování na asfal-
tu, vázání uzlů, hod míčkem 
na cíl a řadu dalších. „Vždy je 
připravujeme tak, aby je mohly 
plnit i menší děti,“ připomněla 

Tereza. Po splnění všech dis-
ciplín čekala v pomyslném cíli 
na každého účastníka sladká 
odměna. Vyšlo i počasí, sice 
chladno, ale sluníčko svítilo. 
„Škoda, počasí je dobré, ale 
účast slabší, čekali jsme více 
dětí,“ zhodnotila za junáky 
Tereza, „byli jsme připraveni 
na větší nápor.“ Nad otáz-
kou o počtu ročníků se usmě-
je a odpověď nezná ani Petr: 
„Tak patnáctý, sedmnáctý. 
Číslo nerozhoduje, jsme rádi, 
že těm, kteří přišli, se líbilo.“ 
K poslechu celé dopoledne 
všem návštěvníkům vyhrávala 
country kapela Sešlost Wje-
kem.                                 (šat)

Multifunkční hřiště pro děti
Ve středu 24. 5. 2017 odpo-

ledne se v naší Mateřské škole 
Gagarinova uskutečnilo slav-
nostní otevření nového mul-
tifunkčního hřiště pro děti na 
školní zahradě. V úvodu paní 
ředitelka seznámila všechny 
hosty s využitím víceúčelové 
plochy a poděkovala před-
stavitelům města za podporu 
a financování celého projektu, 
který realizovala firma 4soft.

Poté proběhlo slavnostní pře-
střižení pásky starostou města 
Přeštic panem Mgr. Karlem 

Naxerou, zástupcem realizační 
firmy panem Martinem Kou-
bou a ředitelkou naší školy. 
Multifunkční hřiště každodenně 
s radostí využívají všechny děti 
nejen k jízdě na koloběžkách či 
odstrkovadlech, ale i k rozvoji 
pohybových, předmatematic-
kých a předčtenářských doved-
ností. Děkujeme všem milým 
hostům, dětem, rodičům a přá-
telům naší školky za příjemně 
strávené odpoledne.

Lenka Kladívková
učitelka MŠ



Na začátku května do Dolní 
Lukavice zavítal cirkus Josef  
Wertheim. Měl zde dvě večer-
ní vystoupení ve středu 3. a ve 
čtvrtek 4. května. Cirkus sklidil 
velký úspěch. Byl to v pořadí již 
druhý cirkus před zámkem. Prv-
ní cirkus Eduardo u nás vystou-
pil  27. srpna 2009.                     

                      Mgr. Eva Horová
kulturní komise OÚ Dolní Lukavice

Cirkus v Dolní Lukavici
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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/

Úspěch přeštické přípravky 
v národní házené

V sobotu 29. 4. 2017 se zúčast-
nila 3 družstva starší přípravky 
TJ Přeštice turnaje v národní 
házené v Nezvěsticích. Zúčast-
nilo se ho 10 družstev.

Sestava TJ Přeštice A:
Edita Otýsová – Josef Voz-

ka, Václav Květoň, Štěpánka 
Frouzová, Klára Štychová, 
Štěpánka Šatrová, Gabriela 
Slámečková, vedoucí Aneta 
Jabbourová.

Sestava TJ Přeštice B:
Daniel Hurt – Denisa Kriegro-

vá, Dominik Hanzar, Barbora 
Kripnerová, Petra Tolarová. 
Vedoucí Matěj Gruszka.

Sestava TJ Přeštice C:
Amélie Kullová – Lukáš 

Šalom (30 br.), Pavel Beneš 
(21), Petra Kováříková (15), 
Adéla Bartoňová. Vedoucí 
Kristýna Schejbalová.

Výsledky Přeštic C ve sk. 
A (následující postup z 1. mís-
ta do finálové skupiny):
- Litohlavy 6:6, - Tymákov 
8:4, - Plzeň-Újezd 14:3, - Přeš-
tice B 16:4.

Výsledky Přeštic B ve sk. A 
(následující účast ve skupině 
o 7.-10. místo):
- Litohlavy 2:10, - Tymákov 
4:7, - Plzeň-Újezd 5:6.

Výsledky Přeštic A ve sk. B 
(následující účast ve skupině 
o 7.-10. místo):
- Ejpovice 1:10, - Nezvěstice 
1:7, - Rožmitál 2:8, - Božkov 
2:7.

Výsledky finálové skupiny 
družstva Přeštice C:
- Ejpovice 6:7, - Nezvěstice 
12:3, - Tymákov 8:7, - Božkov 
4:3.

Konečné pořadí turnaje:
1. Litohlavy, 2. Ejpovice,  
3. TJ Přeštice C, 4. Nezvěs-
tice, 5. Božkov, 6. Tymákov,  
7. Rožmitál, 8. TJ Přeštice B, 
9. Plzeň-Újezd, 10. TJ Přešti-
ce A.

Hodnocení turnaje trenér-
kou Kristýnou Schejbalo-
vou: „V družstvu C je znát, že 
hráči či hráčky trénují s mlad-
ším žactvem, mají přehled 
o hře a přesnou střelu. Toto 
družstvo je třeba pochválit za 
předvedený výkon. Při troše 
štěstí mohlo být umístění lep-
ší. U ´béčka´ a ´áčka´ nás čeká 
ještě hodně práce, u některých 
hráčů je patrné zlepšení. Pro-
to se těšíme na další turnaj do 
Litohlav.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Květnové dny byly 
ve znamení reprezentačních 
akcí v národní házené

Kategorie mládeže se střet-
ly na turnajích Superpoháru 
2017, které se hrály v sobotu 
6. 5. a utkaly se výběry oblastí 
České republiky.

Dorostenci na hřišti Ostrava 
– Svinov: Zpč. oblast obsadila 
2. místo pouze o skóre.

Z Přeštic reprezentovali bran-
kář Zbyšek Rund a útočník Jan 
Štengl (3 branky).

Dorostenky na hřišti v Pus-
tějově: Zpč. oblast zvítězila 
a získala zlaté medaile.

Z Přeštic reprezentovaly 
hráčky Příchovic, hostující 
v Přešticích útočnice Aneta 
Šteflíková (19 br.) a obránky-
ně Pavlína Vlachová a trenérka 
m. n. h. Romana Jabbourová.

Starší žačky na hřišti Spo-
je Praha: Zpč. oblast zvítězila 
a získala zlaté medaile.

Přeštice reprezentovaly 
obránkyně Kamila Tušková, 
Veronika Dobrá, Lucie Řez-
níčková, Šárka Kalčíková, 
Natálie Pelíšková a útočnice 
Klára Ausbergerová (22 br.) 
a Kamila Tremlová (9 br.). 
Trenérkami byly m. n. h. Šár-
ka Bradová a Pavlína Stehlí-
ková.

Starší žáci na hřišti TJ Avia 
Čakovice: Zpč. oblast získala 
bronzové medaile.

Přeštice reprezentovali bran-
kář Kamil Štycha, obránce 
Denis Schreiber a útočník Jiří 
Štengl (8 branek). Trenérem 
byl m. n. h. Stanislav Za-
dražil.

Oddíl národní házené TJ 
Přeštice všem jmenovaným 
děkuje za vzornou reprezen-
taci.

Přeštice budou hostit nejlepší
týmy starších žaček ČR
v národní házené

Po čtyřech letech, kdy oddíl 
národní házené pořádal Mistrov-
ství České republiky mladších 
žaček nebo mladších žáků, bude 
pořádat vrcholnou akci mládeže 
v kategorii starších žaček.

V termínu 16.-18. 6. 2017 
se utkají mezi sebou vítězové 
všech oblastí České republiky.
Severomoravská oblast
– SK Studénka
Jihomoravská oblast
– TJ Sokol Ostopovice
Východočeská oblast
– Sokol Krčín

Středočeská oblast
– Sokol Bakov nad Jizerou
Severočeská oblast
– KNH Litvínov nebo
TJ Šroubárna Žatec
Západočeská oblast
– TJ Přeštice

Široká veřejnost, příznivci 
národní házené a děti Základ-
ní školy Přeštice (pátek 16. 6.) 
budou moci přijít povzbudit 
starší žačky Přeštic a pomoci 
jim vybojovat obhajobu titulu 
Mistra České republiky z roku 
2016.Slavili jsme výročí

Osmdesáté páté výročí zalo-
žení a 20. výročí obnovení vlas-
tivědného sborníku Pod Zele-
nou Horou si jeho vydavatelé, 
členové redakční  rady, dopi-
sovatelé, čtenáři a příznivci 
připomněli dvoudenním setká-
ním, ke kterému došlo ve dnech  
28. a 29. dubna 2017. Program 
probíhal pod záštitou Kulturní-
ho a Komunitního centra Přeš-
tice a Kulturního a informač-
ního centra Nepomuk. Páteční 
odpoledne 28. 4. v Přešticích 
se neslo v duchu tématu „Regi-
onální historie a kultura“. Na 
třicet účastníků si vyslechlo 
čtyři zajímavé a pečlivě při-
pravené přednášky s obrazo-
vým doprovodem: „Přehled 
regionálního bádání na Přeš-
ticku“ (Mgr. Michal Tejček), 
„Spolkový život na Přešticku 
v letech 1867–1951“ (Mgr. 
Petra Martínková), „Marián-
ské, trojiční a další světecké 
sloupy na jižním Plzeňsku“ 
(PhDr. Viktor Kovařík – Pavel 
Zahradník) a „Osudy Zelené 
Hory během druhé světové 
války“ (pprap. Patrik Keller).

  Na následující den byl při-
praven autobusový zájezd do 

Kasejovic a Lnářů, měst na 
pomezí Plzeňského a Jihočes-
kého kraje. Díky nepomuc-
kým kolegům jsme zde mohli 
absolvovat prohlídku kultur-
ních památek, které bývají 
běžně nepřístupné. V Kasejo-
vicích jsme navštívili kostel 
sv. Jakuba Staršího, Husův 
sbor Církve československé 
husitské, židovskou synago-
gu s regionálním muzeem, se 
sbírkami místního rodáka Vác-
lava Mentbergera, a židovský 
hřbitov na návrší za městem. 
Ve Lnářích byl pro nás zpří-
stupněn klášterní a farní kostel 
Nejsvětější Trojice s nedávno 
obnoveným přilehlým hřbito-
vem příslušníků řádu Bosých 
Augustiniánů. Díky našemu 
celodennímu průvodci  – pra-
covníku Státního oblastního 
archivu Plzeň, pobočka Klášter 
u Nepomuku, Mgr. Vladimíru 
Červenkovi – jsme si z těchto 
obecně méně známých míst 
odnesli mnoho nových poznat-
ků. Tomuto kasejovickému 
rodákovi náleží velké poděko-
vání za jeho skvělý odborný 
výklad.

Text Věra Kokošková

Postelová fraška
ve Snopoušovech

V sobotu 13. května se 
v kulturním domě ve Sno-
poušovech konalo divadelní 
představení. Vystoupilo Hart-
manické ochotnické divadlo 
TYL a zahrálo komedii Poste-
lová fraška aneb Jeden večer 
ve třech ložnicích od anglic-
kého autora Alana Ayckbour-
na.  Veselohra, která s krátkou 
přestávkou trvala dvě hodiny, 
byla plná ironie a nadsázky. 
Místem děje byly tři ložnice ve 
třech různých domech a diváci 
se setkali se čtyřmi manžel-

skými páry (Ernest, Delia, 
Nick, Jane, Malcolm, Kate, 
Trevor a Zuzi), které spojo-
valo víc, než se jen zdálo. Hra 
sklidila velký úspěch a jelikož 
ochotníci budou v příštím roce 
mít novou hru, určitě je zase 
někdy pozveme.  Děkuji panu 
Z. Krsovi za úpravu a vytope-
ní sálu a panu řidiči Černému 
z Lišic, který diváky bezpečně 
přivezl a odvezl. 

Text a foto Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

Tvořivá dílna v knihovně
Poděkování za velmi pří-

jemné a kreativní odpoled-
ne posíláme paní ředitelce  
Mgr. Jindřišce Červené do 
dětského oddělení Městské 
knihovny Přeštice. Tento-
krát jsme se skupinou žáků  
z 2. oddělení školní druži-
ny při Základní škole Jose-
fa Hlávky Přeštice vyráběli 
„skákací panáčky“, což děti 
velice bavilo.

Organizace těchto volnočaso-
vých aktivit je velice přínosná 
pro motorický a kreativní roz-
voj našich nejmladších žáků.

Věřím, že většina prvňáčků si 
najde v budoucnu do knihovny 
cestu i jako věrní čtenáři.

Přejeme krásné léto všem 
a těšíme se v příštím školním 
roce na další návštěvy.

Helena Macháčková
a žáci 2. oddělení ŠD

Foto Pavel Motejzík



O jarních sobotách se konaly krajské přebory župy 
šumavské v plavání, ve sportovní gymnastice (hraz-
da, kruhy, prostná, přeskok a bradla), šplhu a atletice 

v Klatovech. V letošním roce se ho zúčastnilo 13 žáků a 2 žákyně 
z Přeštic. Podali výborné sportovní výkony a získali tato umístění:  
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Turnaj E.ON JUNIOR CUP
V sobotu 13. května 2017 se 

účastnili hráči našeho oddílu 
(starší přípravka B) celostát-
ního turnaje E.ON JUNIOR 
CUP v Rakové u Rokycan 
za účasti 24 týmů a udělali 
přeštickému fotbalu velkou 
radost.

Náš tým Starší přípravky „B“ 
vybojoval 3. místo – a byl jen 
jednu vteřinu od finále (i to je 
fotbal).

Zde výsledky, jak k tomu 
došli.

Tabulka základních skupin:
1. Přeštice – 13 bodů
2. Město Touškov – 10 bodů
3. Hrádek – 7 bodů
4. Senco Doubravka – 7 bodů
5. Motorlet Praha – 4 body
6. Tachov – 1 bod

Zápasy:
Přeštice – Tachov 2:0, Přeštice 
– Hrádek 3:1, Přeštice – Město 
Touškov 2:2, Přeštice – Senco 

3:1, Motorlet Praha – Přeštice 
0:1.

Tabulka nadstavbových
skupin:

1. Přeštice – 11 bodů
2. Město Touškov – 10 bodů
3. SK Plzeň – 9 bodů
4. Tempo Praha – 6 bodů
5. Aritma Praha – 2 body
6. Hrádek – 2 body

Zápasy:
Přeštice – Aritma Praha 3:1,  
Přeštice – SK Plzeň 2:1, Přeš-
tice – Tempo Praha 2:2.

Semifinále:
Přeštice – Kohoutovice Brno 
2:3 (v tomto zápase jsme dosta-
li gól na 2:3 v poslední vteřině 
zápasu z rohového kopu, a tím 
přišli o finále).

O 3. místo
Město Touškov – Přeštice 1:2.

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

ME U 17 v Přešticích se vydařilo
Na nově zrekonstruovaném 

stadionu v Přešticích se úspěš-
ně uskutečnilo ME U17 ženy. 
Odehrály se tři zápasy základ-
ních skupin. Hned v prvním 
zápase 2. 5. 2017 se utkaly fina-
listky z minulého šampionátu 
Německo – Španělsko s výsled-
kem 4:1. V druhém zápase 5. 5. 
2017 se bojovalo o vedení ve 
skupině B mezi Nizozemím 
a Anglií. Nizozemí vyhrálo 2:1 
a otevřelo si cestu do semifiná-

le. V posledním zápase se utka-
ly o postup ze skupiny A Špa-
nělky s Francií. Po velkém boji 
skončil zápas 1:1 a do semi-
finále postoupilo Španělsko. 
Všechna mužstva, která navští-
vila naše město si pochvalovala 
výbornou atmosféru (všechna 
utkání byla vyprodaná) a kvali-
tu hřiště i zázemí. I organizace 
byla velmi dobrá a od delegá-
tů UEFA jsme dostali velkou 
pochvalu. Nakonec se ve finále 

utkalo Německo – Španělsko, 
kdy po penaltách vyhrály Něm-
ky. Naše srdce však přála Špa-
nělkám, které zanechaly v Přeš-
ticích nejlepší dojem.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci ME. A velký dík patří 
Honzovi Ruthovi ml. (správce, 
který pracoval denně 14 hodin, 
aby se mužstva cítila na našem 
hřišti jako doma.      

    Martin Knopf

POZVÁNKA
Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice z. s. zve své členy

NA VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná v pátek 9. června 2017 

od 19.00 hodin 

v salonku restaurace 
Přeštická svině (1. patro)

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Kontrola plnění usnesení minulé valné hromady

4. Zpráva o činnosti
5. Diskuse

6. Zpráva mandátové komise
7. Volby členů výboru

8. Zpráva volební komise
9. Zpráva návrhové komise
10. Usnesení členské schůze

11. Závěr

Přebory župy šumavské 
v sokolské
VŠESTRANNOSTI 2017

Blahopřejeme!  
Bratr Josef Hrabě, bratr Jan Korec a sestra Naďa Květoňová  

oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice                                                                                           

Gymnastika (Klatovy).                                         Foto M. Vacek          

Atletika (Klatovy).                                        Foto E. Perglerová     

Čechy – Morava
Letošní vrchol měla národní 

házená ve Studénce, kde se 
konala mezizemská střetnu-
tí mezi celky Čech a Mora-
vy. V obou kategoriích měl 
zastoupení i přeštický oddíl.

Mezi muži jich do bojů zasáh-
la hned pětice, brankář Mar-
tin Chmelík, obránci Tomáš 
Hajžman a Matěj Gruszka 
a v útoku Kamil Šelep a Ondra 
Hošťálek. Polovinu trenérské 
dvojice tvořil přeštický bývalý 
vynikající hráč, m. n. h. Václav 
Brada: „První půle nám nevy-
šla podle představ, druhá po 
drobných změnách v sestavě 
a stylu hry byla výborná a zna-
menala vítězství Čech 15:13. 
Z našich přeštických se mi nej-
více líbil Matěj.“ (Gruszka)

Ve výběru žen tentokráte 
osamocena zůstala brankář-

ka Soňa Zadražilová. A její 
výkon očima Vaška Brady: 
„Odvedla výborný výkon, 
zlikvidovala dva pokutové 
hody, podržela družstvo vždy 
ve vypjatých chvílích kdy 
Morava dotahovala. Určitě 
patřila mezi nejlepší hráčky 
na hřišti.“  I díky ní vyhrály 
Čechy 15:12.

Součástí mezizemských 
utkání bylo také vyhlášení 
nejlepších národních házen-
kářů a házenkářek. I zde do 
pořadí nejlepších promlu-
vili Přeštičtí. Mezi muži na 
výborném 4. místě skončil 
Kamil Šelep. Ještě lépe se 
umístila Soňa Zadražilová. 
Patří jí stříbrná příčka za 
vítěznou Pavlou Šmídlovou 
z Tymákova. 

(šat)

Soňa Zadražilová (2. nejlepší národní házenkářka) a Kamil 
Šelep (4. nejlepší národní házenkář) za r. 2016.

www.kzprestice.cz

S L E D U J T E 

www.facebook.com/kzprestice

REPORTÁŽ 

z Májových
oslav

bude uveřejněna
v příštím čísle
Přeštických

novin.


