
Kam se 
teď chys-
táte? 

Momentál-
ně nikam, 
měl jsem teď 
v červenci 

letět na sibiřskou Altaj, ale 
musel jsem to o rok odložit, 
a tak nejbližší cesta bude asi 
až příští rok v lednu.
Co na Altaji?
To co v jiných zemích. Tou-

lat se přírodou, fotografovat, 
poznávat místní lidi, jejich tra-
dice a zvyky.
Sám? 
Sám, ale měl jsem tam 

domluveného altajského prů-
vodce.  
Jezdíte vždycky sólo?
Vesměs ano.  Občas i s přá-

teli, ale to většinou jen na 
kratší cesty. Na delší dobu si 

můžete vzít jen přátele, kteří 
vědí, co je to tolerance, respekt 
a vzájemná úcta. Párkrát se 
mi stalo, že jsem si někoho 
na cestu vzal, ale potom těm 
dotyčným chybí luxus nebo 
domácí pohodlí, přijde něja-
ká nečekaná situace, a to pak 
mohou začít „vylézat kostliv-
ci ze skříně.“☺ 
Takže někam jedete, 

chodíte po horách, foto-
grafujete a pak z toho 

uděláte přednášku nebo 
třeba napíšete knížku?

V posledních letech to tak 
je. Původně jsem ale vůbec 
neměl v úmyslu dělat před-
nášky, natož psát knížky. 
S tím jsem začal až po letech 
cestování. Zajímavé ale je, že 
jsem v roce 2003 na Novém 
Zélandu potkal indiánské-
ho šamana z kmene Siouxů, 
který mi z mé dlaně přečetl, 
že jednou budu psát knížky 

a mluvit před spoustou lidí. 
Tenkrát jsem tomu nevěřil, 
ale uběhlo osm let a já začal 
dělat přednášky a poté psát 
knihy.  

Přednáškami se živíte?
Mám za sebou k letošnímu 

roku už čtyři sta besed po celé 
republice. 

Velký sál Kulturního 
a komunitního centra v polo-
vině června vypadal, jako by 
lidé přišli řešit kvíz nebo se 
účastnit vědomostní soutěže. 
Na parketu stálo šest stolů, 
na každém ležel obrovský 
papír a kolem něj skupina 
lidí. Hlavním úkolem zájem-
ců ale bylo vymyslet a zapsat 
problémy města, které účast-
níci považují za nejpalčivější. 
Nutno dodat, že setkání bylo 
veřejné, řádně ohlášené a při-
jít mohl každý. To se konec-
konců projevilo tak, že fórum 
navštívila také skupina ško-
láků naší základní školy. Pro 
ně byl vytvořen samostatný 

stůl bez tematického vymeze-
ní, takže jeho účastníci mohli 
vyjádřit svůj názor zcela bez 
omezení podle vlastních poci-
tů, názorů a potřeb.

Zájemce o dění ve městě 
přivítal starosta Karel Naxera. 
Projekt Zdravé město předsta-
vil koordinátor Místní agendy 
21 a tajemník města Ond-
řej Kokoška, který přítomné 
seznámil s pěti diskuzními 
tématy, vysvětlil účastníkům 
‚Fóra mladých‘ specifické 
možnosti jejich práce. Záro-
veň připomněl „10 P“, tedy 
problémy z loňského roku, 
a podal komentář k jejich 
řešení a aktuálnímu vývoji.

Za asistence reprezentanta 
Národní sítě Zdravých měst, 
facilitátora Petra Švece, pak 
účastníci Veřejného fóra 
v tematických skupinách dis-
kutovali především o problé-
mech, které jsou v dané oblasti 
z jejich pohledu nejpodstatněj-
ší, důležité, palčivé. Zároveň 
během diskuze navrhovali 
jejich řešení, aby se ty nejpod-
statnější problémy dostaly 
do aktualizovaného seznamu 
priorit města. Po celou dobu 
bylo účastníkům k dispozici 
devět zastupitelů, včetně sta-
rosty a místostarosty, dále byli 
přítomni klíčoví zaměstnanci 
jednotlivých odborů měst-

ského úřadu. Ti všichni byli 
připraveni odpovídat na kon-
krétní otázky a mohli poskyt-
nout zájemcům podrobnější 
zasvěcené informace. Z pra-
covních diskuzí a souhrnného 

hlasování všech zúčastněných 
byly následně vybrány tyto 
problémy a tradičně formou 
preferenčního výběru seřazeny 
do seznamu tzv. „10P“:
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Petr Nazarov: Na cestách mám vždycky štěstí na dobré lidi
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S cestovatelem, fotografem a publicistou o gaučích na celém světě, o prorockých indiánech a o tom, jak se píšou knihy z celého světa.        
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Proroctví Siouxů

Co si přejí obyvatelé Přeštic? Především dům
pro seniory a bazén!
Vyplývá to z dosavadního hlasování účastníků Veřejného fóra Zdravého města Přeštice. Rozvoj a směřování 

města ovšem můžete ovlivnit ještě i vy v následné anketě.

PRÁZDNINOVÝ 
SLOUP

Vážení čtenáři,
píši vám v době, kdy je snad 

počasí už opravdu letní a vy 
se těšíte na dovolenou nebo 
už na ní jste. V prázdnino-
vém sloupku se tentokrát budu 
věnovat záležitostem několika 
kauz spojených s prodejem 
pozemků, investičních záměrů 
a špatných smluv. Kauzy jsou 
tři a společné mají to, že v nich 
hraje roli město a společnost 
Area group s.r.o. Za více než tři 
roky bylo na tato témata napsá-
no nekonečné množství člán-
ků, letáků, diskusních příspěv-
ků, právních rozborů, několik 
odborných posudků, ale také 
podnětů k různým přezkumům 
či dokonce udání. Přitom mohl 
mít předešlý výčet určitě méně 
položek nebo se některé nemu-
sely objevovat v nekoneč-
ném seznamu tak často. Tato 
,,péče“ byla poskytována ze 
strany města zejména proto, že 
si jeho vedení reprezentované 
radou města uvědomovalo pra-
vý stav věcí, vážnost situace 
a zejména míru rizika ztrát na 
nemovitém majetku, finanč-
ních prostředcích, ale i jmé-
nu města jako partnera, který 
jedná seriózně a plní smluvní 
závazky, i když přitom třeba 
potají zaskřípe zuby. A proč 
vám to vlastně píši? Abych 
vám popsal stav trvající již 
skoro celé volební období, kte-
rý je kupodivu ovlivňován ne 
tak samotnými stranami spo-
rů (..., dohod a nedohod), ale 
několika zastupiteli, kteří se 
rozhodli, že bude lepší dohody 
hatit a vše nechat na soudech, 
ať to stojí, co to stojí.

Nejstarší kauza, kterou jsme 
zdědili, nesla název Smlouva 
o výstavbě víceúčelové spor-
tovní haly s ledovou plochou, 
o výstavbě obchodních objek-
tů a o budoucí kupní smlouvě. 
Area měla závazek zadaptovat 
území v blízkosti Nepomuc-
ké ulice za stavebninami a na 
vlastní náklady a rizika posta-
vit halu, obchody a veškerou 
potřebnou infrastrukturu s tím, 
že město jí poté prodá pozemky 
pod budovami za jednu korunu 
a vybudovanou infrastrukturu 
přijme zdarma do svého majet-
ku. To se bohužel i přes veškeré 
snahy města neuskutečnilo. Tak 
se město tehdy rozhodlo, že 
od smlouvy odstoupí. Smlou-
va nebyla koncipována příliš 
šťastně a dokonce si v jednom 
případě odporovala. Obsahova-
la ustanovení, že pokud nebude 
naplněna (nepostaví se zamýš-
lené stavby), Area sice vrátí 
dotčené pozemky do původní-
ho stavu, ale zároveň jí město 
zaplatí již vynaložené náklady 
s projektem spojené.

Pokračování na str. 11

Národní házenkáři Přeštic přehráli plzeňský Újezd a opět slaví zlato. Další úspěšnou sezónu má za sebou přeštická národní házená. 
Házenkáři TJ Přeštice obhájili mistrovský titul a po domácím vítězství v úvodním zápase vyhráli i sobotní odvetu v plzeňském Újezdě 
a mají zlato.                                                                                                                                                                                      (red)

Předci na Donu

Přeštické 
pivní slavnosti

8. 9. 2018
od 12.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice 

Den pro rodinu
aneb 

Křížem krážem 
Přešticemi 

6. 10. 2018 
od 11.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice 

Přeštický
festival vína 

13. 10. 2018
od 13.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice 

Oslavy
100 let
 výročí

republiky
28. 10. 2018 

od 13.00 hodin 
Masarykovo náměstí Přeštice 



Dokončení ze str. 1
Prodávám knížky, vydávám 

knížky i jiným lidem, dělám 
maséra v jedné IT firmě a taky 
mám mimo to řadu jiných 
klientů, plus práce na domě 
a zahradě, takže v poslední 
době už nemám ani moc času 
na učení angličtiny. 
Jak se dostáváte 

k lidem, jako je altajský 
průvodce? 

Mám v Rusku předky a strá-
vil jsem tam při několika 
cestách celkem čtyři měsíce, 
takže tam mám několik dob-
rých kontaktů a také nějaké 
vzdálené příbuzné.
Příjmení Nazarov je rus- 

ké?
Nedaleko rodiště mého dědy 

je dokonce vesnice, která se 
celá jmenuje Nazarovskaya, 
a kde se každý druhý člověk 
jmenuje Nazarov. Můj děda 
byl donský kozák, který byl 
nucen Rusko opustit po bol-
ševické revoluci a přes Stře-
dozemní moře se postupně 
dostal až do Československa. 
Vzdálené příbuzné máme na 
Donu ve Stanici Migulinskaja 
a v Rostově na Donu. 
Kde děda nakonec 

skončil?
Zhruba čtyři roky se pro-

tloukal přes Bulharsko, Itá-
lii a Jugoslávii, než nakonec 
skončil tady v Přestavlkách 
a je docela kuriózní, že jsem 
tady nakonec skončil i já.  
 Své příbuzné na Donu 

vídáváte? 
Vydali jsme po stopách 

mého dědy dvakrát s tátou. 
Já jsem před cestou kontak-
toval ruské novináře, také 
kozáky, kteří si dodnes vydá-
vají svůj kozácký časopis, 
a tak o nás dokonce napsali 
článek, a moc nám pomohli 
ve všech směrech. Tak jsme 
i našli některé naše příbuzné, 
respektive oni se k nám pak 
přihlásili sami. Ruští noviná-
ři nám také pomohli sehnat 
urostlého chlapíka, jménem 
Voloďa,  který nás vozil  
s UAZem (ruský vojenský 
automobil pozn. red.), a záro-
veň jsme bydleli s jeho rodi-
nou na jeho statku. Nemluvě 
o tom, že jako bodyguard to 
byl ten nejlepší člověk. Tři 
ruští novináři nás dokon-
ce navštívili před třemi lety 
doma.

Jak dlouho vám trvá 
napsat knížku?

To je různé, ale první jsem 
napsal za dva měsíce. Byla 
o Jižní Americe, kde jsem čtyři 
měsíce cestoval přes šest zemí. 
Jmenuje se „Jižní Amerika 
– z Buenos Aires na Machu 
Picch“. Tu poslední knihu píši 
už víc jak rok.
Jak cestujete, abys-

te na dlouhých cestách 
neutratil moc peněz?

Těžko říct, žiju relativně 
skromně. Moje potřeby na ces-
tách nejsou velké. V posled-
ních letech také hodně využí-
vám „Couchsurfing“.
Co to je?
Tak se jmenuje webová 

služba, která sdružuje nená-
ročné cestovatele, jako jsem 
já. Couch znamená v překla-
du gauč a lidé z celého světa, 
kteří mají volný pokoj, prostor 
v domě nebo bytě, nebo doslo-
va volný gauč, nabízejí zdar-
ma ubytování. Funguje to na 
základě recenzí.

Proč to dělají?
Protože si vzájemně chtě-

jí pomoct. V dnešním světě, 
kdy se na jedné straně ceny za 
vše astronomickou rychlostí 
zvedají, je pořád hodně lidí, 
kteří chtějí vytvářet lepší svět 
a kteří si pomáhají. To je skvě-
lá věc, protože na cestování 
jsou největší položky vždycky 
doprava a ubytování. Nemlu-
vě o tom, že  Couchsurfing je 
úžasný v tom, že se od míst-
ních lidí dozvíte informace, 
které jinde nenajdeš. 
Také to vracíte?
V Plzni u mě takhle bydle-

lo desítky lidí z celého svě-
ta. Třeba z Mexika, Francie, 
USA, Nového Zélandu, Peru 
atd. Už na Lažanech naposle-
dy dva Poláci.

Musíte těm lidem věno-
vat čas?

Nemusíte vůbec nic, ani niko-
ho ubytovávat, to záleží jen na 
vás. Všechno je to na předcho-
zí domluvě. Ale většinou jsem 
měl samé skvělé lidi, kterým 
jsem nějaký čas věnoval rád.
Nemáte žádnou špat-

nou zkušenost?
Vůbec. Spoléhám na intu-

ici, a když mi někdo nesedí, 
do kontaktu s ním nejdu. Ale 
abych to upřesnil. Na svých 
cestách nevyužívám zdaleka 
jen Couchsurfing, spím různě, 
v hotelech, hostelech, u zná-
mých, často spím pod stanem 
nebo pod širákem.

Podle čeho si vybírá-
te země, do kterých se 
chcete vydat a posléze 
o tom napsat knihu?

Před deseti lety jsem vůbec 
netušil, že nějakou knížku 
budu psát.  Potom mě ale pře-
mluvili přátelé, kteří pořádají 
cestovatelský festival, abych 
jim udělal besedu o Jižní Ame-
rice. Pro mě to zpočátku byla 
hrozná muka, mluvit před lid-
mi, poté se ale něco zlomilo, 
přišly další nabídky, psal jsem 
články do různých časopisů. 
Pak, díky několika okolnos-
tem a pomoci jiných lidí, jsem 
se odhodlal až k tomu, že jsem 
napsal svoji první knihu. Teď, 

co se dalších destinací týče, už 
spíš jen navazuji na děj před-
chozích životních a cestovních 
událostí.
Kolik jste vytiskl kusů 

své první knihy?
Dohromady tisíc tři sta kusů, 

a když přicházely pro mě pře-
kvapivě hodně dobré ohlasy, 
tak jsem se rozhodnul, že napí-
šu ještě druhou knížku o Hava-
ji, protože tam jsem postupně 
strávil nezapomenutelný rok 
života. A pak už to šlo s další 
knihou dál přirozeně.
Co vás tak bavilo na Ha- 

vaji? 
Nejprve jsem četl dvě knihy 

pojednávající hlavně o ostrově 
Molokai, a tak mě zaujaly, že 
jsem se tam vydal. Na konci 
prvního pobytu jsem se prá-

vě na ostrově Molokai, dostal 
do relaxačního centra, kde mi 
nabídli práci. Tu nabídku jsem 
tři roky po první cestě na Havaj 
přijal. Havaj má svoje kouzlo, 
příjemné klima, celoročně tep-
lé moře.
O čem jsou vaše knihy?
Je to většinou o mých zážit-

cích, zkušenostech a pocitech, 
setkávání se s místními nebo 
domorodci. Musím říct, že 
mám štěstí na dobré lidi. A bez 
pomoci jiných lidí bych v něk-
terých případech asi vše sám 
nezvládnul.
Vozíte na cesty laptop?
Ne, ale třeba na půlročním 

pracovním pobytu na Hava-
ji jsem ho měl. Vozím foťák 
a chytrý telefon. Vloni jsem 
ale málem o všechno přišel na 
Novém Zélandě, kdy mně bágl 
se skoro celým fotografickým 
vybavením spláchla nečekaná 
velká vlna na pobřeží. Něco 
jsem zachránil, ale bohužel ne 
všechno. 

Jaké to bylo s indiány 
v severní Americe?

Díky mým spolupracovní-
kům z Havaje jsem se dostal 
do rezervace kmene Zuni 
v Novém Mexiku. Je to malý 
kmen čítající asi jedenáct tisíc 
lidí. Tam jsem strávil něko-
lik nezapomenutelných týdnů 
a určitě se tam ještě vrátím. 

Přátelé mám i v kmeni Nava-
ho, žijící u magického kaňonu 
De Chelly.
Co jste ještě dělal na 

jihozápadě USA?
Chtěl jsem se účastnit nej-

většího indiánského setkání 
v severní Americe „Gathering 
of Nations,“ které se koná 
v Albuequerque v Novém 
Mexiku. Kromě toho je na 
jihozápadě USA obrovská 
spousta přírodních rarit, kte-
ré stojí za to vidět, ať už to 
je Grand Canyon, Antelope 
Canyon, Monument Valley, 
White Sands, Death Valley 
a mnoho dalších.
Co teď píšete?
Dokončuji momentálně dvě 

knížky. První je fotografic-
ká s mými snímky, které jsou 
doplněné různými citáty, je už 
připravená k tisku.  Ta druhá je 
o Novém Zélandu, kam jsem 
se kvůli psaní vloni potřetí 
vrátil, abych takzvaně uzavřel 
kruh. Tušil jsem, že o téhle 
zemi jednou napíšu knížku, 
a proto jsem ji chtěl znovu pro-
cestovat celou a s pořádným  
fotoaparátem, který jsem při 
svých dřívějších cestách na 
Zéland neměl. Potkal jsem tam 
již dříve také řadu pozoruhod-
ných lidí, šamanů a léčitelů, 
s nimiž jsem se chtěl také zno-
vu po letech setkat.
Proč vás lákají šamani, 

indiáni?
Mě zajímají hlavně lidé, kte-

ří žijí přirozeným způsobem 
v souladu s přírodou. Mám 
blízko k několika domoro-
dým národům, jejich názorům 
a duchovním hodnotám.

O čem bude novozé-
landská kniha?

Nebude to už jen cestovatel-
ská knížka, je to spíše příběh 
o tom, jak se mi na Novém 
Zélandě proměnil život, díky 
lidem, kteří mi tam otevřeli 
oči. Je to hodně o změnách 
životních priorit a hodnot. Nic-
méně je to i o krásách Novém 
Zélandu, který je jedinečnou 
zemí. Kniha se jmenuje Kia 
Ora E Hoa a podtitul je – Pří-
běh ze země Aotearoa.
Kdy to vydáte?
Kniha vyjde v září.  Pro mě 

osobně je to moje nejzajíma-
vější knížka, i díky tomu, že 
jsem na Zélandě strávil dohro-
mady víc jak dva roky a měl 
tam spoustu nevšedních zážit-
ků. Křest knihy bude v Přícho-
vicích 30. listopadu 2018. 
V lednu se chystáte 

kam?
Pravděpodobně do Indie. 

Zhruba na čtyři týdny.
Takže dlouhodobý vý-

let už ne?
V hlavě mám plno výletů, ale 

už asi ne dlouhodobé.
Už jste na to moc sta-

rý?☺ 
Stáří je stav mysli a já se sta-

rý necítím ☺, ale víc a víc si 
užívám toho, co máme tady 
u nás v Čechách, a toho zají-
mavého a dobrého je tu hodně. 
Chci se také víc věnovat své-
mu pozemku.
Dostanete se ještě do 

Přeštic?
Víc než kdy jindy. Dvakrát 

týdně tam nakupuju. A pak 
hned zpátky do klidu do Lažan. 
Pro mě momentálně platí; 
„Všude dobře, na Lažanech 
nejlíp!“☺

 Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)
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Na cestách mám vždycky štěstí... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
KVĚTEN 2018 
Tel. 725 726 549

Serfování na gaučích

Nalezení podnapilého 
muže ve Skočicích

Dne 5. 5. 2018 před 20.00 
hod. byla hlídka MP vyslána 
policií na koupaliště v obci 
Skočice, kde měl ležet údaj-
ně silně podnapilý muž. Na 
místě hlídka nalezla muže 
zanedbaného zevnějšku, ze 
kterého byl cítit alkohol. Dle 
sdělení přítomných svědků 
se měl muž při pádu praštit 
do hlavy. Strážníci provedli 
kontrolu základních životních 
funkcí muže a dále zjistili pod 
nosem krvavou sraženinu a na 
hlavě bouli. Na místo přivolali 
záchrannou službu, která třia-
padesátiletého muže od Roky-
can odvezla na ošetření do FN 
Plzeň.
Nedovolené pěstová-

ní rostlin obsahujících 
omamnou nebo psy-
chotropní látku

Dne 15. 5. 2018 spolupraco-
vala městská policie s útvarem 
Policie ČR SKPV při domov-
ní prohlídce v obci Nebílovy 
u pětačtyřicetiletého muže, 
který je podezřelý z trestného 
činu „Nedovolené pěstování 
rostlin obsahujících omamnou 
nebo psychotropní látku“. Věc 
nadále šetří Policie ČR.
Pomocí MKDS zjištěny 

důkazní prostředky pro-
ti pachateli trestného 
činu loupeže

Dne 15. 5. 2018 byly pomocí 
MKDS zjištěny důkazní pro-
středky proti pachateli, který 
je šetřen policisty ze spáchá-
ní zvlášť závažného zločinu 
„Loupež“. Tento den odpo-
ledne devatenáctiletý mladík 
z Chlumčan napadl a oloupil 
pětatřicetiletého muže na lou-
ce u KČT ve směru na Pří-
chovice. Přes odpor poškoze-
ného mu pachatel prohledal 
batoh, kde nalezl dvě obálky 
s finanční hotovostí 11 682 Kč 
a 14 261 Kč. Nejdříve se 
o obálky s penězi přetahovali 
a poté pachatel poškozenému 
vytrhl obálku s částkou 14 261 
korun a strčil si ji za tričko. 
Poškozený se bránil a chtěl si 
vzít obálku s penězi zpět, ale 
byl pachatelem fyzicky napa-
den údery do obličeje. Po inci-
dentu pachatel i s odcizenou 
obálkou odcházel, když jej 
poškozený poprosil, aby mu 
obálku s penězi vrátil. Pacha-
tel mu sice ještě vyhrožoval 
fyzickým napadením, ale 
nakonec mu část peněz vrátil 
a odešel. Poškozenému vznik-
la škoda ve výši 5760 Kč.
Kamerovým systémem 

zjištěny důkazní pro-
středky neoprávněné 
jízdy na motocyklu v uli-
ci V Brance

Vytěžením kamerového 
systému byly strážníky zjiš-
těny důkazní prostředky pro-
ti dvacetiletému mladíkovi 
z Příchovic, který byl hlídkou 
Policie ČR zastaven v místě 
jeho bydliště na motocyklu 
bez registrační značky. Mla-
dík dále řídil, aniž by vlastnil 
řidičské oprávnění a neměl při 
jízdě nasazenou ochrannou 
přilbu. Kamerový systém jej 
zachytil na pozemní komuni-
kaci v ul. V Brance v dopoled-
ních hodinách, kdy přijel na 
motocyklu na pouť do Přeštic 

a poté v odpoledních hodinách 
z této odjížděl ve směru na 
Příchovice. Dopravní přestu-
pek bude policisty předán na 
správní orgán k vyřízení.
Fyzické napadení mla-

díka v ul. Karlova – zajiš-
tění důkazních prostřed-
ků z MKDS

Vytěžením kamerového sys-
tému byly strážníky zjištěny 
důkazní prostředky proti čty-
řiatřicetiletému muži z Horšic, 
zdržujícímu se v Přešticích, kte-
rý dne 27. 5. 2018 kolem 17.25 
hodin fyzicky napadl v ulici 
Karlova v Přešticích dvaadva-
cetiletého mladíka z Přeštic, 
kterého opakovaně udeřil do 
hlavy a způsobil mu vážné zra-
nění. Pachatel je podezřelý ze 
spáchání trestných činů: „ublí-
žení na zdraví a výtržnictví“, 
věc dále šetří policisté. Jen pro 
ilustraci, tento pachatel v lednu 
2018 fyzicky napadl pracov-
nici Úřadu práce v Přešticích 
a dopustil se několika přestup-
ků na území města.

Střípky 
měsíce května 2018

 3. 5. v ul. V Háječku nahlášen 
muž ležící na louce, vedle kte-
rého bylo chodítko pro tělesně 
handicapované – na místě zjiště-
no, že zde muž pouze odpočíval
 4. 5. v ul. Kollárova na trávě 
za prodejnou nalezen nezra-
něný ležící podnapilý muž 
z Dolní Lukavice, muž z místa 
vykázán, vyřešen v příkazním 
řízení
 16. 5. nahlášeno otevřené 
okénko u osobního vozidla 
v ul. Husova – zjištěn majitel, 
který provedl zajištění vozi-
dla
 13. a 27. 5. řešeno opakova-
né rušení nočního klidu hla-
sitou hudbou občany Sloven-
ska v bytovém domě v ulici 
Komenského, vyřízeno v pří-
kazním řízení
 18. 5. zajištění dopravní sou-
těže v družině ZŠ Rebcova
 20. 5. výjezd na narušování 
občanského soužití mezi obča-
ny Bulharska na ubytovně 
v ul. Poděbradova – na místě 
předáno Policii ČR k dalšímu 
šetření
 26. 5. výjezd na oznámení 
– rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou do skateparku umís-
těného v Městském parku. 
Jelikož bylo po 20.00 hodině, 
mládež byla upozorněna na 
nutnost ztišení hudby, pokud 
na místě setrvá, a dále na čas 
tzv. nočního klidu
 30. 5. občanem nelezena tři 
mláďata sýkory v trávě Měst-
ského parku – předána do 
záchytné stanice ve Spáleném 
Poříčí
 nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci: Přeštice 
Zastávka – 82 km/h, Přeštice 
v ul. Husova – 75 km/h

V měsících leden až květen 
2018 byly občany/strážníky 
na území města nalezeny 
následující věci: 
  na Masarykově nám. průkaz 
zdravotní pojišťovny – předán 
majiteli
 v chatové oblasti V Lip-
kách ŘP a průkaz zdravotní 
pojišťovny – předáno přísl. 
úřadům

Pokračování na str. 3

Je to Havaj

Ze života domorodců

Příchovický křest



Oděva Přeštice

Setkání po 15 letech u Baxů

21. 9. 2018
 ve 13.30 hodin
Kontakt: tel. 737 372 122.

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
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Věra ZELENKOVÁ
pan Antonín ŠVIHÁLEK

2. polovina května a 1. polovina června ÚMRTÍ (květen)

Vlasta ROMANOVÁ
Marie ŠATROVÁ
Jaroslav SMOLEK
Bohumila JANSKÁ
Jaroslav SOUKUP

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1963) 
(1938)
(1968)
(1940) – Skočice
(1924)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Marie RÁDLOVÁ
paní

Marie BEROUŠKOVÁ
pan Jaroslav KRS

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní 
Miloslava KLEČKOVÁ
paní Milena HÁJKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní 

Jaroslava STAŇKOVÁ

V souvislosti s novou právní 
úpravou ochrany osobních 
údajů lze zveřejnit životní 
výročí pouze se souhlasem 
jubilantů.

ZLATÁ SVATBA manželů RŮŽIČKOVÝCH

Dokončení ze str. 2
 na Masarykově náměstí 3x 
peněženka s doklady a finanční 
hotovostí – předány majitelům
 na ČS v Dukelské ul. pouz-
dro s doklady občana Maďarska 
– předáno cizinecké policii
 v řece Úhlavě v ul. V Bran-
ce jízdní kolo – vyhledáno 
strážníky pomocí kamerového 
systému a předáno na správní 
orgán, neboť bylo nahlášeno 
jako odcizené
 v prodejně na Masarykově 
nám. mobilní telefon – předá-
no Policii ČR – nahlášen jako 
odcizený
 v ul. V Brance dvoutisícová 
bankovka – pomocí kamero-
vého systému vyhledán maji-
tel, kterému byla vrácena
 na Masarykově nám. v ban-
komatu finanční hotovost 
– předána příslušné bance
 na Masarykově nám. před 
pivovarem ve stojanu neuza-
mčené jízdní kolo – předáno 
majiteli

 v Plzni peněženku s dokla-
dy, platebními kartami – pře-
dána majitelce a doklady na 
MěÚ
 4 vraky na katastrálním úze-
mí města v ul. Husova, Na Jor-
dáně a na Vícově – odstraněny 
majiteli, a v ul. 5. května – pro-
váděno pátrání po majiteli
 2x svazek klíčů včetně klíče 
a dálkového ovládání od vozi-
dla – předána na MěÚ
 několik klubek plastových 
izolantů – předány na MěÚ

Tímto bych chtěl za měst-
skou policii poděkovat všem 
čestným nálezcům a záro-
veň upozornit občany, kteří 
postrádají některou z výše 
uvedených (ještě nevyda-
ných) věcí, že si je po věro-
hodné identifikaci mohou 
vyzvednout na MěÚ na 
adrese Přeštice, Masaryko-
vo nám. 107 – ztráty a nále-
zy – Bc. Malánová.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
KVĚTEN 2018

Den dětí v Městském parku
Jako každý rok i letos osla-

vily děti ze školní druži-
ny svůj svátek v Městském 
parku. KKC Přeštice pro ně 
připravilo odpoledne plné 
soutěží a zábavy. Mohly si 
zde vyzkoušet svoji rychlost 
a mrštnost v nafukovací prolé-
začce, chytaly papírové ryby, 
třídily odpad a házely na cíl. 
Velký zájem byl také o malo-
vání na obličej. Celé odpoled-
ne, které skvěle moderoval 

pan Michal Jánský, si moc 
užily.

S koncem školního roku by-
chom rádi poděkovali KKC 
Přeštice v čele s paní Mgr. Mar-
tinou Míškovou za celoroční 
spolupráci v uskutečňování akcí 
pro děti ze školní družiny. Přeje-
me všem krásné prázdniny!

Pavlína Kmochová
vychovatelka ŠD

Základní škola
Josefa Hlávky Přeštice

Děti si zahrály i na rybáře.

Malování na obličej se setkalo s velkým ohlasem.

Dne 10. srpna uplyne 50 let ode dne, kdy 
si v Přešticích dali manželský slib manželé

Karel a Bohumila Růžičkovi
z Horní Lukavice.

Děkujeme za vše, co pro nás děláte a pře-
jeme i do dalších let mnoho štěstí a zdraví.

Marcela Syřišťová s rodinou

Přelez, přeskoč, recykluj
V Přešticích ve vnitrobloku 

se 31. 5. 2018 odpoledne usku-
tečnila akce ke dni dětí, Přelez, 
přeskoč, recykluj.

Ve spolupráci se společností 
Elektrowin a. s. zde byly děti 
zábavnou formou informovány 
jak správně třídit odpad, kam 
odnášet drobné elektrospotře-
biče, když doslouží, a jak se 
správně chovat, aby chránily 
přírodu a životní prostředí.

Pro děti byla připravena zají-
mavá stanoviště plná zábavy 
a zároveň poznání. Děti moh-
ly dovádět na skákacím hra-
du, soutěžit o drobné ceny na 
nafukovací dráze, zahrát si na 
rybáře či si nechat namalovat 
na obličej nějaký pěkný orna-
ment.

I přes velmi teplé sluneč-
né počasí se akce zúčastni-
lo mnoho zvídavých dětí ze 
školní družiny, ale i ostatních 
v doprovodu rodičů. Věřím, že 
se všem dětem na akci líbilo, 
dobře se bavily a zároveň se 
dozvěděly něco nového o tří-
dění odpadu.

Eva Kuběnová, DiS.
MěÚ Přeštice

Školní výlet VU3V
V úterý 22. května čekal 

studenty Virtuální univerzity 
třetího věku z Nezdic a Přeš-
tic tradiční společný výlet na 
závěr školního roku. Letošní 
téma bylo „Sousedé z Pošu-
maví“. Čekala nás prohlídka 
moderní mléčné farmy Boubín 
s robotickým dojením a krme-
ním, s možností zakoupení 
vynikajícího kefíru a dalších 
dobrot☺. V Nezamyslicích 
se nás ujal známý šumavský 
fotograf pan Jan Kavale a my 
měli možnost prohlédnout si 
místní muzeum, kostel a kapli 
sv. Erazima. Po vynikajícím 
obědě v místní legendární 
hospůdce U Kopů jsme vyra-
zili do nedalekého Strašína 
na prohlídku poutního koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 

a závěrem nás čekalo osvěžení 
v místním pidipivovárku 
U Pujiče Lazny i s ukázkou 
kovářského umění.

Celou cestu nás prováze-
la znalkyně Pošumaví, moje 
kamarádka Radana Šašková, 
která nám povídala i o zají-
mavostech míst, kterými jsme 
projížděli, jako např. obec Hej-
ná s geomorfologickými útva-
ry, Strašínská jeskyně, sv. Jan 
z Nepomuka na mostě v Čepi-
cích a další…☺, které tímto 
moc děkuji. Přeji „mým“ stu-
dentům a všem čtenářům Přeš-
tických novin krásné léto a po 
prázdninách se opět těším na 
setkání na přednáškách VU3V. 

Mgr. Martina Hanzlíková
manažerka MAS Aktivios, z. s.

www.mas-aktivios.cz



  Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
– 1. 7. 2018 od 17.00 hodin

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Německo, 2018, 110 min. Režie: Dennis Gansel

Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jako malý se 
ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je 

strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice 
jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa.

  Láska bez bariér – 1. 7. 2018 od 19.00 hodin
Komedie / Romantický

Francie, Belgie, 2018, 107 min. Režie: Franck Dubosc
Jocelyn představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží obelstít a ulovit 

každou ženu, která kolem něj třeba jen projde a stojí za hřích. Používá základní 
postupy: vytahuje se, přetvařuje se a především neustále lže. A když jej 

náhodou přistihne nová sousedka Julie v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním 
vozíku po matce, a chce o něj začít pečovat, jeho srdce zajásá.

  Pat a Mat znovu v akci – 8. 7. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Rodinný

Česko, 2018, 75 min. Režie: Marek Beneš
„A je to opět tady!“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové, znovu v akci. 
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy 

a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem
včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu

nové skalky...

  Backstage – 8. 7. 2018 od 19.00 hodin
Taneční / Romantický/ Hudební

Slovensko, Česko, 2018, 90 min. Režie: Andrea Sedláčková
Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem 
jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném 
přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci 

světa dali dokupy taneční skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, 
volnost a taky sny.

  Jsem božská – 14. 7. 2018 od 19.00 hodin
Komedie

USA, 2018, 110 min. Režie: Abby Kohn, Marc Silverstein
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým 

sebevědomím. Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas i na delší dobu,
ale když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Znáte to asi taky. 
Při jedné z jízd ve fitku, kde na rotopedu marně stíhá nižší váhu, spadne 

a praští se do hlavy. Pro jistotu hned dvakrát.

  Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená
– 15. 7. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Komedie / Rodinný

USA, 2018, 87 min. Režie: Genndy Tartakovsky
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 

dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, 
kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod 
si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, 

od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při měsíčku.

  Úsměvy smutných mužů 
– 15. 7. 2018 od 19.00 hodin

Drama / Komedie
Česko, 2018, 92 min. Režie: Dan Svátek

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. 
Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého reprezentanta 
v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmanu. Úředník a geniální 

matematik Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru.

  Hurvínek a kouzelné muzeum 
– 20. 7. 2018 od 17.00 hodin

Animovaný / Komedie
Česko, 2017, 85 min. Režie: Martin Kotík, Inna Jevlannikova

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro 
celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, 
původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému 

však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří 
se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, 

skrytý před zraky návštěvníků.

  Mamma Mia! Here we go again 
– 20. 7. a 22. 7. 2018 od 19.00 hodin 

Muzikál
USA, 2018, 114 min. Režie: Ol Parker

V pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy 
v jednom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna čerstvou 

absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři 
civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život.

  Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce
– 22. 7. 2018 od 17.00 hodin

Rodinný / Animovaný
Dánsko, 2017, 80 min. Režie: Amalie Næsby Fick, 

JØrgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Život ve Slunečním městečku je tichý a poklidný až do dne, kdy kočka Míca 
a sloník Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého sta-

rosty Slunečního města a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově 
a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem 
zachránit starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co  

obyvatelům Slunečního města přinese v budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku.

  Čertoviny – 29. 7. 2018 od 17.00 hodin
Pohádka

Česko, 2017, 101 min. Režie: Zdeněk Troška
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si 
k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes 

druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, 
kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl,

padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší.

  Chata na prodej – 29. 7. 2018 od 19.00 hodin
Komedie

Česko, 2018, 77 min. Režie: Tomáš Pavlíček
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním 
chaty novému majiteli se však matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou 

rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, 
tahle setkání bývají vždy dost náročná.

Místo konání:
Spolkový dům Přeštice
Vstupné: 100 Kč
 28. 7. 2018 
Dechparáda pod širým
nebem – 10. ročník
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma
 30. 7.-3. 8. 2018 
Filmový příměstský
tábor – Cestujeme
po celém světě
Příměstské tábory na území 
MAS Aktivios v Přešticích, 
pořádá MAS Aktivios, z. s., 
ve spolupráci s Kulturním 
a komunitním centrem Přešti-
ce a Juniorfestem, z. s.
Čas: 7.00-17.00 hodin
Místo konání: KKC Přeštice
Poplatek: 700 Kč

srpen 2018
 13. 8.-17. 8. 2018 
Tykejme si s angličtinou
Příměstský tábor při KKC ve 
spolupráci s MAS Aktivios, z. s.
 27. 8.-31. 8. 2018 
Angličtina s rodilým
mluvčím
Příměstský tábor při KKC.
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červenec 2018
 1. 7. 2018 
Žerovická pouť  
Poutní mše svatá
od 15.00 hodin.
Místo konání: Žerovice
Vstup: zdarma
 21. 7. 2018 
Šipkařský turnaj DO 501  
Turnaj je určený pro registro-
vané i neregistrované hráče. 
Registrace od 12.30 do 13.30 
hodin. Začátek turnaj od 14.00 
hodin. Startovné 100 Kč, bez 
kreditů na automatech. Pokud 
se turnaje účastní dostatek žen, 
bude pro ně uspořádán samo-
statný turnaj. Máme připrave-
né poháry pro 1. až 3. místo, 
drobné věcné ceny (mimo jiné 
i 30l sud piva). Šampaňské pro 
3 binga (i jednotkové bingo 
bude oceněno). Turnaj je zapo-
čítán do UŠO.
Kontaktní osoba a předběžné 
registrace: Radim Krieglstein, 
tel. 602 432 637.
Čas konání: 14.00 hodin

KINO – ČERVENEC

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

4. 7. – 2. 9. 2018 
Fenomén Merkur
Interaktivní výstavní soubor fenomenální české sta-
vebnice z rozsáhlé sbírky sběratele Jiřího Mládka, 
jedné z největších na světě.
Po úspěšném představení historie i současnosti stavebnice Mer-
kur v Domu historie Přešticka v roce 2015 uvidíte druhou výstav-
ní sérii Ing. Jiřího Mládka. Stovky malých i velkých modelů aut, 
letadel, mašinek a vagónů, velké ruské kolo a téměř šest metrů 
dlouhý Ivančický viadukt „Eiffelův most“. Součástí výstavy je 
také herna s možností vyrobit si vlastní exponát.
Otevírací doba:
út-pá 9.00-17.00 hodin, so, ne, svátky 14.00-17.00 hodin

7. 7. SO: POUTNÍ MÍSTO 
SKALKA – MNÍŠEK POD 
BRDY
TRASA: Řevnice – Skalka 
– Mníšek pod Brdy
(12 km)
14. 7. SO: OKOLO ZBI-
ROHA
TRASA: Pod zámkem – 
Švábín – Čertova skála – Svě-
tovina – P. P. Jalovce na Svě-
tovině – Holeček – Františkov 
– Hlavatice – Na Starém Zbi-
roze – Zbiroh náměstí
(13,5 km)

20. 7. PÁ: HORAŽĎOVI-
CE – STRAKONICE
TRASA: Horažďovice – sva-
tá Anna – Střelské Hoštice 
– Poříčí – Katovice – Střela 
– Nový Dražejov – Strako-
nice
(13-20 km)
2. 7. SO: SUŠICE – 
ŽICHOVICE
TRASA: Sušice ČD – Čepice 
– Budětice – vodní nádrž – 
Nebe studánek – Lišiná – Rabí 
– Žichovice
(16 km)

  Mission: Impossible – Fallout 
– 2. 8. a 5. 8. 2018 od 19.00 hodin

Dobrodružný / Akční / Thriller
USA, 2018, 147 min. Režie: Christopher McQuarrie

Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt MI6 
v Mission: Impossible – Fallout.

  Úžasňákovi 2 – 3. 8. a 5. 8. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Akční / Dobrodružný

USA, 2018, 118 min. Režie: Brad Bird
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát 
je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet

a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života.

  Příšerky z vesmíru – 10. 8. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Rodinný / Komedie

Německo, Lucembursko, Dánsko, 2018, 90 min.
Režie: Christoph Lauenstein

Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, 
že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety 
krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, 

velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou.

  Ant-Man and wasp – 10. 8. 2018 od 19.00 hodin
Akční / Dobrodružný / Sci-fi

USA, 2018, 109 min. Režie: Peyton Reed
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je 
novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Po událostech 

filmu Captain America: Občanská válka musí Scott Lang čelit následkům svých 
rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec.

  Heidi, děvčátko z hor – 12. 8. 2018 od 17.00 hodin
Rodinný / Dobrodružný

Německo, Švýcarsko, 2015, 105 min. Režie: Alain Gsponer
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně 

s kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si 
svobody švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno 

prožitým dnům je však náhle konec, když je Heidi převezena tetou Dete 
do německého Frankufurtu nad Mohanem, kde má dělat společnost 

nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny.

  Miss Hanoi – 12. 8. 2018 od 19.00 hodin
Krimi / Drama

Česko, Slovensko, 2018, 90 min. Režie: Zdeněk Viktora
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Ve městě byla před 
čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka Hien, krátce poté, co vyhrála okresní 
soutěž krásy. Jejím vrahem byl nezletilý Jan Polanský. Vrah byl jako nezletilý 
umístěn do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pustili.

  Včelka Mája: Medové hry 
– 17. 8. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Rodinný / Komedie

Německo, Austrálie, 2018, 85 min. Režie: Noel Cleary
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis 

přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl 
už konečně pozvánku na Velké medové hry?

  Equalizer 2 – 17. 8. 2018 od 19.00 hodin
Akční / Krimi / Thriller

USA, 2018. Režie: Antoine Fuqua
Pokračování úspěšného akčního thrilleru Equalizer. Denzel Washington 
se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje 

za práva a spravedlnost pro ty, kteří už ztratili veškerou naději.

  Jan Palach – 21. 8. 2018 od 19.00 hodin 
Drama

Česko, 2018, 120 min. Režie: Robert Sedláček
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi 
do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze 

vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná každý. 
Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, 

na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, 
přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

  Kryštůfek Robin – 26. 8. 2018 od 17.00 hodin
Rodinný / Dobrodružný / Komedie

USA, 2018. Režie: Marc Forster
Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně zaplacený 

a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje natolik, že mu na 
ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela zapomněl na své idylické dětství 

strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády.

  Hotel Artemis – 26. 8. 2018 od 19.00 hodin
Thriller / Krimi / Akční / Sci-fi

VB, USA, 2018, 93 min. Režie: Drew Pearce
Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula. Ale jeho zdi 
ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný 

gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Je určené výhradně pro bohatou klientelu 
podsvětí. Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka 

Jean Thomas, přezdívaná Sestra.

  Triky s trpaslíky – 31. 8. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný

USA, Kanada, 2017, 89 min. Režie: Peter Lepeniotis
Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, 

ve které si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. 
Chloe má ale jiné starosti. Začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit 
se svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství Liam, 

který se ji neustále snaží oslnit.

  Deadpool 2 – 31. 8. 2018 od 19.00 hodin
Akční / Komedie / Dobrodružný / Sc-fi

USA, 2018, 119 min. Režie: David Leitch
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. Možná s ním 

prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok 
a hned poté prahne po splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším 
barmanem v Mayberry. A zároveň se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť

a snaží se tedy znovuobjevit správné životní koření.

KINO – SRPEN
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Víkend otevřených ateliérů
– Přeštice tvořivé 2018

Pro velký úspěch se letos 
opět naše město připojí k oblí-
bené akci, jakou je Víkend ote-
vřených ateliérů. 

Na dvě zářijová odpoledne, 
v sobotu 29. a neděli 30. září 
se znovu otevřou i  dveře malí-
řů, fotografů, řezbářů u nás 
v Přešticích. Autorem skvělé 
myšlenky je plzeňská společ-
nost Grafia s. r. o. 

Stejně jako loni svá ochranná 
křídla výtvarníkům z Přeštic 
a okolí poskytne Dům historie 
Přešticka a nově i Café a Hotel 
Volf v Přešticích.

Pro zajímavost: v minulém 
ročníku celkově vystavova-
lo 82 umělců na 48 místech. 
Z domácích řad se představilo 
14 umělců. 

Pokud je mezi vámi, laska-
vými čtenáři, někdo, kdo se 
chce letos připojit, neváhejte 
se ozvat! Nejlépe do 15. 7., 
neboť prostory nejsou neome-
zené: jarka@jarkazklatov.cz 
nebo na tel. 608 962 963.

Přeji všem krásné, klidné 
a barevné léto a těším se na 
shledanou opět v září. 

Jarka Papežová 

Balynka zakončila turné
v Přešticích

Přeštice, město prasátka 
v Přešticích vyšlechtěné-
ho, které má dokonce svůj 
pomník na kruhovém objez-
du při vjezdu do města ze 
severu, byly místem odehrání 
dvou posledních představení 
z červnového sledu, chcete- 
-li turné od Karlových Varů 
až po Ostravu, s pohádkou 
O Balynce, dobrém štěněti.

Karlovarské Hudební Diva-
dlo – Divadlo Dětí dospělo 
do Přeštic již ve čtvrtek večer 
po cestě z dalekého Jeseníku. 
Příjemný divadelní sál a jeho 
podium se nechaly pohodlně 
nasvítit, i zprvu trochu nepřá-
telská akustika se se zaplněním 
sálu malými diváky podstatně 
vylepšila, a tak představení od 
8.30 a druhé od 10.00 hodin 
proběhla v měkkém divadel-

ním prostředí a s pocitem sou-
znění ze strany diváčků.

Na první představení dorazili 
diváci se zpožděním, a tak se 
ve foyeru přeštického divadla 
setkaly po prvním představe-
ní dva proudy dětí, tedy těch, 
které odcházely, a těch, které 
na představení právě dospěly. 
Po prvotním oboustranném 
překvapení však všichni, kte-
ří chtěli dovnitř, se opravdu 
dovnitř dostali, a naopak, ti, 
kteří chtěli ven, se tam dosta-
li nakonec také. Metodické 
oddělení děti připravilo přes-
ně podle očekávání, a tak obě 
představení končila veselým 
halalí tralalí, které se neslo 
Přešticemi i po odjezdu sou-
boru a techniky zpět do Kar-
lových Varů.

Jana Balonová

Talentované psí štěně Balynka naučilo
třídit za deset divadelních sezón více
než 300 000 dětí po celé ČR

Pohádka O Balynce, dob-
rém štěněti a třídě kamarádů, 
od roku 2009 udělala radost 
již více nežli třem stům tisí-
ců dětí od Aše až po Ostra-
vu. Protože zájem o pohádku 
neutuchá, má Karlovarské 
Hudební Divadlo připraveno 
i na letošní kalendářní rok 
110 představení této veselé 
hudební inscenace.

Čtveřice herců se letos 
představí na mnoha význam-
ných divadelních a kul-
turních scénách počínaje 
lednem a konče vánočními 
představeními, tradičně již 
na nové pražské dětské diva-
delní scéně Medůza na Letné 
v Národním zemědělském 
muzeu. Představení by po- 
dle plánu mělo zhlédnout 
přes 30 000 diváků napříč 
Českou republikou.

Letos tomu bude již neuvě-
řitelných 30 let, kdy na jeho 
prknech byly odehrány první 
z oper Karlovarského Hudeb-
ního Divadla. Divadelní vozy 
jsou s dětskou inscenací při-
praveny projet v roce 2018 
přes 15 000 km, budou bydlet 
téměř ve stovce hotelů a pen-
zionů. Kdyby se sečetl veške-
rý odehraný čas za sebe, nese-
šli by herci z prken po dobu 
pěti dnů a nocí.

Interaktivní výstavu Brá-
na recyklace, která divadelní 

představení na cestách pra-
videlně provází, bude potře-
ba téměř 500krát naložit 
a vyložit. Když není na ces-
tách, našla tato výstava své 
nové místo v malebném zápa-
dočeském městě Bečově nad 
Teplou, kde plní svoji úlohu 
environmentálně orientované 
osvěty a ročně na ni zavítají 
desetitisíce dospělých i dětí.

Poštou nebo do ruky dosta-
nou herci od dětí 30 000 
vypracovaných metodických 
materiálů s latentním obsa-
hem třídění domácího odpa-
du. Jako nezbytná obsluha 
pro dětské diváky se na všech 
představeních bude podílet 
bezmála 2000 dospělých, 
pedagogů, divadelních lek-
torů, divadelních techniků 
a řidičů autobusů.

Pohádka O Balynce, dobrém 
štěněti, je součástí vzděláva-
cího programu na podporu tří-
dění a recyklace společnosti 
EKO-KOM, spolu s projekty 
jako Tonda Obal nebo Brána 
recyklace.

Novinkou souboru Libora 
Baláka bude realizace druhé-
ho dílu pohádky, která zatím 
pod pracovním názvem Kte-
rak drak Yvorlak pozřel Karla 
netrpělivě, v podobě scénáře 
přešlapuje v divadelním šuplí-
ku. Premiéra se chystá v roce 
2019.                              (red)

Integrace na hřišti
Dne 4. 6. 2018 se v Merklíně 

uskutečnila akce „INTEGRA-
CE NA HŘIŠTI ANEB DEN 
PLNÝ SPORTU“. Děti z naší 
školy soutěžily společně s dět-
mi ze ZŠ speciální a praktické 
Diakonie ČCE Merklín. Spo-
lečné aktivity všechny bavily 
a vzájemně obohatily. Krás-

ným závěrem bylo vytvoření 
obrazů. Ty budou postupně 
vystaveny ve školách, které 
se akce zúčastnily. Den plný 
sportu se velmi povedl, děku-
jeme všem organizátorům.

Mgr. L. Plachá
Mgr. A. Němečková

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Děti společně vytvořily krásné obrazy.

Obrazy budou součástí putovní výstavy na všech zúčastněných 
školách.

Lukavické kulturní odpoledne
V sobotu 2. června se konalo 

ve venkovním areálu ČSCH 
v Dolní Lukavici „Lukavické 
kulturní odpoledne“. Akce zača-
la v 15.30 hodin vystoupením 
kapely Akustik Cover Band. 
V 17.35 hodin předvedly dvě 
nová vystoupení dívky z taneč-
ního souboru Magic girls, kte-
rý vede paní Štěpánka Lexová 
z Dolní Lukavice. Nejprve 
zatančily na rychlejší rytmy, 
publikum děvčata doprovázelo 
potleskem do rytmu. Druhá část 
vystoupení byl scénický tanec 
zaměřený na živel „voda“. Dív-
ky měly sladěné modro bílé 
kostýmy, stuhy i dekorace na 
parketu. Po tanci se parket opět 
zaplnil. Zahrála Hájenka z Hájů 
pod vedením kapelníka Zdeňka 
Hrubého. Hájenka zahrála lido-
vé písně, a na závěr, pro velký 
úspěch, i písně na přání. Večer-
ní program patřil kapele To Nic, 

která přilákala k poslechu i tanci 
mladší generaci. Akce končila 
v ranních nedělních hodinách. 
Děkuji za spolupráci SDH Dol-
ní Lukavice, panu Dvořákovi 
za poskytnutí zahrady ČSCH, 
a všem zúčastněným. Akce se 
vydařila, počasí také, tak třeba 
za rok zase na viděnou!

Mgr. Eva Horová
OÚ Dolní Lukavice

Poděkování
Chtěl bych touto cestou 

poděkovat panu Václavu Bra-
dovi a Janu Viktorovi  za rych-
lé řešení kalamitního stavu po 
přepětí v síti v ulici V Brance. 
Díky jejich vstřícnosti a pro-

fesionalitě trvalo odstranění 
problému krátkou dobu.  Dále 
přeji všem obyvatelům  z uli-
ce Mlýnská a V Brance pevné 
nervy při dořešování následků.  

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

Dne 2. června 2018 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

Symboly obcí Přešticka – RADKOVICE
Znak obce je 

odvozen ze znaku 
pánů ze Šviho-

va, kteří vlastnili hrad Skála 
v Černém lese nad Radkovi-
cemi. Polcený štít, v levém 
červeném poli stříbrná věž 
s cimbuřím s třemi stínkami, 
branou a dvěma okny vedle 
sebe. (Převzato z erbu pánů 
Švihovských z Rýzmberka). 
Pod věží pětilistá stříbrná 
růže (tento symbol je z roku 
1549, kdy se stal novým maji-

telem Švihova Heralt Kavka 
z Říčan a ze Štěkně, který byl 
vychován u rožmberského 
dvora v Českém Krumlově). 
Pravé pole znaku je tvořené 
třemi červenými a třemi bílý-
mi pruhy.

Vlajka využí-
vá symboly 
znaku. V levé 

části červené poloviny vlaj-
ky je bílá věž s cimbuřím, 
s branou a dvěma okny ve-
dle sebe. Pod věží je stříbrná 

růže. V pravé polovině jsou 
střídavě tři bílé a tři červené 
pruhy.

Znak i prapor byly poprvé 
představeny při radkovic-
ké pouti 28. července 2007. 
Posvěcení symbolů prove-
dl před kaplí svaté Anny 
Mons. František Radkovský.

Datum rozhodnutí: 29. květ-
na 2007.

Obec Radkovice je také 
u Měčína.

Ing. Jiří Běl

S koncertem se blížil konec školy
Jednou z neklamných známek 

blížícího se konce školního 
roku je každoročně společné 
vystoupení pěveckého sboru 
Skaláček a Přeštických flétni-
ček. Stejně tomu bylo i letos. 
Tentokráte měl koncert název 
„Kluci, kluci s holkama“.  Tím 
bylo vlastně dáno i téma pís-
niček. Oba soubory přivítala 
opět přeplněná aula přeštické 
Základní školy Josefa Hlávky. 
Rodiče a další příbuzní a zná-
mí čekali, s čím se tentokráte 
sbory představí. 

Polovina improvizova-
ného jeviště žloutla tričky 
Skaláčku, z té druhé zněly 
tóny fléten. Pod taktovkou 

moderátorské dvojice Petra 
Kováříková a Vašek Strejc se 
následně naplno rozběhl celý 
program. Vše začalo Svěrá-
kovou a Uhlířovou písničkou 
„Na vzduchu“. Dále zazně-
ly písničky lidové, českých 
autorů, ale třeba i Yesterday 
od Beatles. Ať už interpretem 
byl Skaláček nebo Přeštické 
flétničky, každý byl odměněn 
mohutným potleskem, mnoh-
dy si plný sál pobrukoval 
s účinkujícími. 

Ale vše má svůj konec, 
a měl jej i tento koncert. 
Dozněla poslední písnička, 
opět z autorské dílny Svěrák 
– Uhlíř „Kluci, kluci s kluka-

ma“, a byl doopravdy konec. 
Závěrečný potlesk. Ale vlast-
ně ne úplně. Ještě poděko-
vání oběma sbormistryním, 
Nadě Květoňové ze Skaláčku 
a Vlastě Holé za Přeštické 
flétničky. A následovalo ještě 
jedno loučení. „Čtyři členky 
Skaláčku – Nella, Magdaléna, 
Jitka a Štěpánka – končí pátou 
třídu a tím také ve Skaláčku,“ 
loučila se s nimi Naďa Květo-
ňová, „a věřím, že, jak slíbily, 
budou pokračovat dále v sou-
boru Skalka. Také chci za oba 
sbory poděkovat všem věrným 
posluchačům a popřát dětem 
i rodičům pěkné prázdniny.“   

(šat)

- oděvní vzdělání a praxe výhodou
- manuální zručnost
- spolehlivost
- vhodné i pro absolventy

NABÍZÍME
- nové mzdové podmínky
- zázemí stabilní fi rmy
- stravenky
- příspěvek na penzijní připojištění
- masáže
- fi nanční bonus při 100% docházce
- náborový příspěvek 4000 Kč

Nástup možný ihned.

POŽADUJEME
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Srpen 1968 na stránkách úředních dokumentů
V letošním roce má své 

kulaté výročí i srpnová 
invaze vojsk Varšavské 
smlouvy, která ukonči-
la demokratizační proces 
v tehdejší KSČ i celé spo-
lečnosti, zahájený v led-
nu 1968. V následujících 
řádcích přineseme několik 
přeštických postřehů z té 
doby, jak jsou zachyceny na 
stránkách úředních doku-
mentů. Je to pohled do jisté 
míry omezený, odhalující 
jen málo, co se v tehdejší 
pohnuté době dělo v ulicích 
města. Úřední prameny je 
třeba doplnit svědectvím 
pamětníků. O to bychom 
se rádi pokusili na chystané 
přednášce a besedě k srpnu 
1968 v Přešticích, plánova-
né na 28. 8. 2018. Dům his-
torie Přešticka rovněž uvítá 
Vaše vzpomínky, fotogra-
fie a jiné památky na rok 
1968 na Přešticku.

Jedním z prvků uvolňo-
vání po lednu 1968 byla 
obnova činnosti některých 
dříve zakázaných organi-
zací. Dne 4. června 1968 
obnovuje svou činnost 
v Přešticích Junák. Skau-
ti získali novou klubovnu 
a měli ve své činnosti ze 
strany MNV Přeštice plnou 
podporu.

Přestalo se rovněž zapo-
mínat na zásluhy účastníků 
1. odboje – legionářů a na 
nekomunistické účastníky 
2. odboje (zejména letce 
v Anglii). 8. května 1968 na 
radě MNV: „Budou prove-
deny úpravy některých níz-
kých důchodů účastníků 
1. čsl. odboje, tj. legioná-
řům z prvé světové války 
a vdovám po nich.“

V souvislosti s rehabilita-
cemi se začalo více mluvit 
o perzekucích v průběhu 
50. let. Jak píše předseda 
a tajemník MNV Přeštice 
na krajskou prokuraturu 
v Plzni: „Na veřejných 
schůzích v Přešticích 
v březnu 1968 vystoupil 

přeštický občan František 
Cuc, který poukazoval na 
období 50. let a dovolával 
se spravedlnosti. Byl teh-
dy vězněn „a na svém těle 
zažil vyšetřovací metody.“

O majetek, zabavený při 
znárodňování po únoru 
1948, se v Přešticích při-
hlásili např. Karel Tuzar, 
JUDr. Pexidr (Vícov) či 
JUDr. František Šetek.

Ve společnosti rezonova-
la i otázka návratu k nějaké 
formě soukromého podni-
kání. J. Hrudička požádal 
v květnu 1968 MNV 
o odprodej či pronajmutí 
pozemku s provozovnou na 
výrobu cementového zboží, 
„neboť má v úmyslu provo-
zovat samostatně výrobu 
cementového zboží“.

Obnovovala se i činnost 
církve. Jak vyplývá ze zápi-
sů rady MNV: „Farní úřad 
předložil žádost o bezplatné 
propůjčení školních míst-
ností pro vyučování řím-
skokatolického nábožen-
ství. Pokud projednávala 
finanční komise, je názor 
poskytnout bezplatně.“

Vojska Varšavské smlou-
vy překročila v rámci ope-
race Dunaj hranice naší 
země už hodinu před půlno-
cí na 21. srpna. Západními 
Čechami začala postupovat 
kolem 5. hodiny ranní.

Typický je zápis Základní 
organizace KSČ při pod-

niku Restaurace a jídelny 
Přeštice z členské schů-
ze, svolané v důsledku 
vstupu vojsk 21. srpna. 
Vyzývá k zachování kli-
du a dodržování pokynů 
legálních představitelů 
strany a státu. Telefonem 
má vedení zajistit chod 
provozoven a zamezit tak 
možným výtržnostem. 
Všichni členové strany 
i zaměstnanci RaJe sou-
hlasili s odesláním tele-
gramu do Čsl. rozhlasu 
Plzeň na podporu pro-
hlášení ÚV KSČ, které 
bylo toho dne vydáno 
v souvislosti se vstupem 
cizích vojsk. Všichni pří-
tomní vyslovili nesouhlas 
a roztrpčení nad vstupem  
vojsk Varšavské smlouvy 
na naše území.

Prohlášení proti inva-
zi, které doputovalo na 
MNV, tehdy podepsa-
lo 3500 občanů našeho 
města.

A horečné dění opět mezi 
straníky v RaJi: „Dne  
23. 8. rezoluce na ÚV. Do- 
pis předsedovi ONV na 
podporu jeho projevu 
v rozhlase. 26. 8. protest-
ní rezoluce velvyslanectví 
SSSR za odchod vojsk.  
27. 8. prohlášení ZO 
zaměstnancům: stojíme za 
našimi představiteli, ode-
sláno i na ÚV.“

Spontánní odpor veřej-
nosti v ulicích, plných 
protisovětských nápisů 
a plakátů, skončil po 
návratu prezidenta Svobo-
dy, prvního tajemníka ÚV 
KSČ Dubčeka a ostatních 
představitelů z Moskvy  
27. srpna, kde museli pode-
psat takzvané moskevské 
dohody.

Jak to vyjádřil zápis 
Okresního výboru KSČ 
Plzeň-jih: „Převládaly 
snahy nepřijímat, odmít-
nout dohody, roztrpče-
nost nad tvrdostí podmí-
nek spolu s vyjadřováním 
důvěry v soudruhy Svo-

bodu, Dubčeka, Černíka 
a Smrkovského. Názory, 
že delegace při jednáních 
v Moskvě zradila, byly 
zcela výjimečné a oko-
lím rozhodně odmítány.“ 
A pohled řadových komu-
nistů na moskevské doho-
dy (RaJ)? „Převážná větši-
na členů strany pochopila 
situaci, za jakých podmí-
nek naši představitelé ten-
to protokol a dohodu pro-
jednávali a podepisovali. 
I když pocit zklamání byl 
značný.“

Pak už následova-
lo vyčíslování škod na 
místních komunikacích 
(v okrese Plzeň-jih 60–80 
mil. Kčs) a snaha příliš se 
nezaplétat se sovětskými 
vojáky, kteří požadovali 
besedy s občany města 
a pracovníky závodu Pre-
fa, distribuci sovětských 
novin apod. Vedení měs-
ta je slušně leč důrazně 
odmítalo. Podle pozděj-
ších zpráv putovaly sovět-
ské noviny na Prefě z vrát-
nice rovnou do kotelny...

V úředních dokumen-
tech se objevil jeden ze 
způsobů odporu proti 
okupaci v Přešticích. Na 
MNV došly návrhy k pře-
jmenování ulice Ždanovo-
vy a Ruské.

Snaha vedení města 
o pokračování demokrati-
začních tendencí se proje-
vila v oslavách 50. výročí 
vzniku republiky, které 
měl na starosti tajemník 
Jeníček. Tehdy začaly 
úpravy parku vedle Třídy 
1. máje, který do té doby 
sloužil především jako 
skládka. Park nesl (ne na 
dlouho) jméno preziden-
ta arm. generála Ludvíka 
Svobody. I za pomoci 
brigádnické práce občanů 
byla část parku zavezena 

a osázena stromy. V rám-
ci říjnových oslav zde 
nechalo MNV za pomoci 
skautů slavnostně zasa-
dit lípu svobody, která 
v parku stojí dodnes. Tyto 
oslavy, jichž se zúčastnilo 
velké množství obyvatel, 
byly tichým protestem 
proti srpnové okupaci.

V lednu 1969 poslali 
představitelé města kon-
dolenci Akademickému 
senátu Univerzity Karlo-
vy k úmrtí Jana Palacha, 
v níž jej nazývají hrdinou, 
a vyvěsili černý prapor. 
Z Městského výboru KSČ 
se proti tomu ozvaly pro-
testy. Člen rady a předse-
da komise výstavby Jan 
Kriegelstein se ohradil 
„Vyvěšení praporu byla 
věc samozřejmá a on 
nepovažuje za nutné, aby 
k tomu byla svolávána 
rada MěstNV. Je to kuri-
osní, že se o tom musí 
vůbec hovořit, zvláště 
když byl vyhlášen smutek 
a i továrny uctily památku 
J. Palach 2 min. ticha.“

Na plénu ÚV KSČ dne 
17. dubna 1969 byl do 
funkce prvního tajemníka 
ÚV KSČ zvolen Gustáv 
Husák. Končí socialismus 
s lidskou tváří.

V prosinci 1969 odešel 
z MNV po dvaceti letech 
tajemník Jeníček. Tajem-
ník to vysvětloval tak, že 
„již v srpnu letošního roku 
se ve městě šířily zprá-
vy, že s. tajemník odejde 
z funkce a pak následova-
ly další, které ho přinutily 
k tomu, aby si hledal jiné 
zaměstnání.“ Na jaře 1970 
byl při prověrkách stranic-
ké organizace na MNV ze 
strany vyloučen pro svůj 
„postoj a aktivitu v obdo-
bí let 1968–1969, které 
byly v rozporu s principy 
marxleninismu a prole-
tářského internacionalis-
mu.“ Podobný osud jako 
Jeníčka potkal v ČSSR na 
30 000 komunistů.

V roce 1970 byl zru-
šen Junák. Do emigrace 
odchází řada občanů od 
člena OV KSČ Plzeň-jih 
po již zmíněného F. Cuce, 
který odešel ze země již 
26. srpna.

Michal Tejček
kronikář

Dům historie Přešticka

Distanc

Církev

Poslední výročí
vzniku republiky

Rehabilitace

Podnikatelé?

Invaze

Moskevské dohody

Jaro nejen pražské

Normalizace

Přeštičtí občané u sovět-
ského regulovčika 21. srpna 
1968.

Palach
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Zvonec a konec.
Ale jen pro tento školní rok!

Prázdniny klepou na dveře 
a my bychom v tomto příspěv-
ku rády shrnuly dění kolem 
prvního ročníku nového tří-
letého cyklu projektu Krško. 
Během září a října loňského 
roku každý z účastníků při-
pravil svůj profil, kde uvedl 
základní informace o sobě, své 
koníčky a záliby a připojil také 
svoji fotografii. Soubor všech 
profilů putoval do Krška, kde 
byly podle nich vytvořeny 
pokud možno ideální dvoji-
ce účastníků, které budou po 
dobu následujících tří let těs-
něji spolupracovat a hlavně 
budou navzájem u sebe uby-
továny v průběhu chystaných 
výměnných pobytů. Slovinské 
děti pak poslaly již adresně 
svůj profil přidělenému české-
mu kamarádovi.

Na jaře letošního roku jsme si 
vytyčili další úkol, kdy všichni 
účastníci vytvořili projekt, ve 
kterém představili místo, kde 
žijí a jeho okolí, zajímavá mís-

ta poblíž, popsali cestu do ško-
ly. Každého jistě zajímá, jak 
bude vypadat místo, které se 
v průběhu výměnného poby-
tu stane na několik dní jeho 
dočasným domovem. Tyto 
projekty již vznikaly současně 
v Přešticích i Kršku a zásilky 
jsme si vyměnili v průběhu 
června.

Mohlo by se zdát, že si v tom-
to projektu jen tak hrajeme. 
Ano, užijeme si spoustu zába-
vy, ale určitě stojí za zmínku,  
že všechny práce, které děti 
vytvářely, vznikaly v angličti-
ně. A co víc, řada dětí si také 
se svým protějškem spontánně 
vyměnila například e-mail, 
nebo se navzájem vyhledaly 
na sociální síti a začaly tak 
spolu přímo komunikovat, 
opět samozřejmě v angličtině.

Máme velkou radost z toho, 
že slovinská strana, stejně 
jako my, přikládá tomuto 
projektu velký význam. Ofi-
ciálně jsme byli pozváni na 

výměnný pobyt do Krška 
v příštím školním roce, tuto 
návštěvu pak my oplatíme 
pozváním do Přeštic v roce 
následujícím.

Chtěly bychom v závěru 
tohoto příspěvku moc podě-
kovat vám – všem účastní-
kům – za vaši zodpovědnost 
a píli, s jakou jste se chopi-
li účasti v tomto projektu. 
Zároveň bychom vás také 
chtěly upřímně pochválit za 
vaši pečlivou a svědomitou 
práci při vytvoření jak svých 
osobních profilů, tak dalších 
projektů, které každého z vás, 
ale i naši školu a republiku ve 
Slovinsku úspěšně reprezen-
tovaly. Jste skvělí!

Přejeme všem krásné a neko-
nečné prázdniny a v září na 
shledanou!

Mgr. Ing. Olga Volfová 
Naxerová

Mgr. Anna Karpíšková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, 

koordinátorky projektu Krško

První pomoc zážitkem
Velké poděkování od nás 

patří MAS Aktivios, z. s., za 
uspořádání workshopu „Prv-
ní pomoc zážitkem“, který je 
jednou z mnoha aktivit (zají-
mavých workshopů, seminá-
řů, besed, setkání, plánování 
a spolupráce) projektu Zpra-
cování místního akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání v ORP 
Přeštice, který MAS realizuje.

Minimálně dalších 365 dní 
dozajista nezapomenu úvod 
volání na linku záchranky 
155: „Dobrý den, tady Švih-
lová, jsem v Příchovicích 154 
a našla jsem ženu v bezvě-
domí, nedýchá…“, který byl 
součástí tak dvaceti simula-
cí poskytnutí první pomoci. 
Deset hodin strávených na 
statku na Březníku jsme se 
téměř nezastavili a krátké 
přehledně uspořádané popi-
sy možných situací pro prv-
ní pomoc střídalo praktické 
vyzkoušení na figurantech. 
Mezi přednášejícími byla 
psycholožka, zdravotni-
ce, pedagogická pracovnice 
a student fakulty TV (všichni 
s praxí při výjezdech záchran-
ky a s dlouholetou zkušeností 
jako přednášející) a jako skvě-
le sehraný tým společnosti 
ZDrSEM nás skvěle připravili 
na poskytnutí první pomoci 
při bezvědomí, při nedýchání, 
křečích, masivním krvácení, 
úrazových stavech, srdečních 
příhodách nebo v situacích při 
dopravních nehodách.

ROZHLÉDNI SE (jsi 
v bezpečí?) – MOŽNOST 
PORANĚNÍ PÁTEŘE? 
– OSLOVENÍ, ZATŘESENÍ 
– UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH 
CEST ZÁKLONEM HLA-

VY – KONTROLA DECHU 
– PŘESVĚDČIVĚ DÝCHÁ/ 
/NEDÝCHÁ – VOLÁNÍ 155 
– PŘÍPADNÉ ZAHÁJENÍ 
RESUSCITACE.

Po opadnutí prvotního osty-
chu a zvládnutí návalů adre-
nalinu jsme již všichni věděli 
a dokázali udržet správný 
postup, za což jsme byli vždy 
odměněni pochvalou a his-
torkou ze skutečného života. 
Malé psychologické okénko 
pro nás, kteří pracujeme s dět-

mi a mládeží na Přešticku, uza-
vřelo akčně strávený a přínos-
ný den.

Zkuste si provádět 15 minut 
masáž srdce na figuríně ve 
správném tempu a doufat, že 
dojezdový čas nebude delší!

S mobilní aplikací ZÁ-
CHRANKA v telefonu 
a gumovými rukavicemi v kap-
se se těšíme na opakování!

Dagmar Švihlová
TOM 20902 Úhlava
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Středisko volného času
Slunečnice Přeštice, p. o.,
informuje

Skalka koncertovala
Dne 16. května se v aule 

Základní školy v Přešticích 
uskutečnil koncert pěvecké-
ho sboru Skalka ,,Máme rádi 
zvířata“. Pod vedením paní 
učitelky Vladimíry Strakové 
zpívala děvčata známé písnič-
ky o zvířatech, kterými toho 
dne potěšila i přeštické mateř-
ské školy. Koncert si užívalo 
publikum i členky sboru a to, 
že se koncert vydařil, potvr-
dil bouřlivý potlesk publika. 
Nakonec zazněl i přídavek. 
Sólových písní se ujaly ně-
které členky sboru. Koncert 

doprovodily hudební nástroje 
klarinet, pozoun a flétna, na 
keyboard celý sbor dopro-
vázela paní učitelka Jana 
Valentová. Na samotný závěr 
koncertu se sbor ještě rozlou-
čil s členkami sboru vychá-
zejícími z devátých tříd. Za 
odměnu děti zhlédly na konci 
května muzikál Zahrada divů 
v plzeňském divadle. Byla to 
taková krásná tečka za čin-
ností sboru Skalka v letošním 
školním roce.

Dominika Čonková
Jana Hrabětová

Do 22. června se konala v DHP výstava žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Přeštice.                                              Ing. Jiří Běl

Blíže ke Skále, blíže
Na hradní zřícenině hradu 

Skála u Radkovic se kona-
la v sobotu 9. června 2018 
odpoledne slavnost Blíže ke 
Skále, blíže. Bylo to 700 let 
od první zmínky o tomto hra-
du. Přes počáteční velký déšť 
a bouřku se sešlo na hradě 
velké množství rodičů s dětmi 
a dospělých a vydrželi až do 
doby dobytí hradu. Uskutečni-
lo se několik prohlídek hradu 

s průvodcem, scénky mušketý-
rů, turnaj pánů ze Skály, hrála 
středověká hudba, viděli jsme, 
jak se oblékali na hradě, viděli 
jsme archeologické nálezy. Ve 
stánku DHP jsme si mohli kou-
pit slepovací papírový model 
hradu a komiks o Skále. O den 
později jsme si připomněli 670 
let od položení základního 
kamene Karlštejna.

Text a foto Ing. Jiří Běl

V pátek 8. června dopoled-
ne se na našem náměstí zasta-
vili účastníci celostátní akce 
„Na kole dětem“. Akce trva-
la od 30. května do 9. června 
a vedla z Ostravy, přes Brno, 
Jihlavu, Pardubice, Prahu, 
Rokycany, Přeštice, Kašper-
ské Hory do Domažlic. Na 
kole jelo přes dvacet starších 
cyklistů a mezi nimi i známý 
pražský vynikající lékař pro-
fesor Pavko.

Text a foto Ing. Jiří Běl

V červnu nás ve Slunečnici 
navštívil pan inženýr Michal 
Švihla a předvedl účastní-
kům zájmových kroužků 
„Robotika“, „Debrujáři“ 
a „Laboratoř“ práci 3D tis-
kárny. Dětem vysvětlil, jak 
tiskárnu využívá při své práci. 
Pro každého měl připravené 
ozubené součástky a žetony 
do nákupních košů. Prak-
tická ukázka se nám všem 
velmi líbila. Děkujeme panu  
Ing. Švihlovi za návštěvu a tě-
šíme se na další spolupráci.

V červnu jsme také ukončili 
činnost zájmových kroužků 
v letošním školním roce. Pro 
děti ze všech kroužků vaře-
ní si paní Hanka Hasáková 
připravila slavnostní sobotní 
předání vlastních kuchařek 
s recepty, podle nichž s dět-
mi během roku vařili a pek-
li. Na slavnost přišli s dětmi 
také jejich rodiče, aby spo-
lečně prožili slavnostní oka-
mžiky.

O letních prázdninách nás 
čeká šest příměstských a jeden 
pobytový tábor. Těšíme se na 
všechny účastníky, malé i vel-
ké, kteří se s námi opakovaně 
či poprvé vydají na dobrodruž-
nou a zábavnou plavbu prázd-
ninami☺. O našich táborech 
se více dozvíte na našem fa-
cebookovém profilu či webo-
vých stránkách.

Na našich webových strán-
kách se také budete moci 
seznámit s nabídkou kroužků 
na školní rok 2018/2019. Pro 
nový školní rok chystáme při-
hlašování do kroužků, na akce 
a tábory přes osobní účet na 
internetu. Ve Slunečnici budou 
po celé září k dispozici počítače 
a tiskárna, na kterých si bude-
te moci osobní účet vytvořit, 
přihlásit se na kroužky a také 
vytisknout přihlášky.

Máte-li jakékoliv dotazy, 
kontaktujte nás na e-mailové 
adrese: svc.prestice@seznam.cz 
či tel. čísle: 379 304 910. 
Informace zveřejňujeme na 
našich webových stránkách 
www.ddmprestice.cz a FB 
profilu: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o.

Přejeme všem příjemné léto 
a těšíme se v pondělí 3. září 
2018 v SVČ Slunečnice Přeš-
tice na seznámení s nabídkou 
zájmových kroužků pro škol-
ní rok 2018/2019 a zápisu do 
kroužků.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

„Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“

Tohoto projektu SKIP ČR 
se naše knihovna účastní již 
osmým rokem. Ve spoluprá-
ci se Základní školou Josefa 
Hlávky Přeštice a městem 
Přeštice jsme připravili pro 96 
žáků 1. ročníku několik aktivit. 
Prvňáčkové se mohli zúčastnit 
výtvarné soutěže „Josef Čapek 
a jeho knižní hrdinové“. Slav-
nostní vyhodnocení soutěže 
proběhlo 9. prosince 2017 na 
akci Den pro dětskou knihu.

Do konce ledna 2018 si ná-
vštěvníci knihovny mohli pro-
hlédnout v oddělení pro dospě-
lé čtenáře všechny vystavené 
obrázky.

Od 16. do 23. 4. všechny 
čtyři třídy navštívily postup-
ně knihovnu – dětské oddě-
lení. Ve čtvrtek 14. června se 
v obřadní síni Městského úřadu 
uskutečnilo Pasování prvňáčků 
na čtenáře. Po malé ukázce, co 

se už děti naučily, a společném 
slibu, jak se má správný čtenář 
chovat, pan starosta každého 
prvňáčka pasoval na čtenáře. 
Každý žák obdržel unikátní 
knihu Bráchova bota od Evelí-
ny Koubové, pamětní list, dár-
kový poukaz na první rok člen-
ství v knihovně zdarma a další 
drobnosti. Věříme, že nejen 
slavnostní atmosféra samotné 
akce, ale také školní příprava 
a návštěvy knihovny u dětí 
vzbudí zájem o knihy i samot-
né čtení. Určitě bude pro ně 
i motivací k dalšímu zdoko-
nalování se v této dovednosti 
a stanou se členy velké rodiny 
čtenářů naší knihovny. Projekt 
zakončíme v říjnu setkáním 
s prvňáčky nad knihou Brácho-
va bota. Těšíme se v knihovně 
na nové malé čtenáře.

Mgr. Jindřiška Červená
MěK Přeštice  

Vedení města přeje 
všem svým občanům 

pohodové a odpočinkové letní měsíce!
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Rytíři na Skále.

Spolek pro záchranu 
historických památek
Přešticka

V sobotu 9. června se konaly 
velkolepé SLAVNOSTI NA 
HRADĚ SKÁLA, které byly 
jedním z vrcholů letošních 
oslav 700 let od první písemné 
zmínky o hradu. Počasí nám 
přálo i nepřálo. Sice začalo 
pršet úderem třetí hodiny, kdy 
náš program začínal, nepršelo 
však nijak intenzivně a pou-
hých 20 minut, na rozdíl od 
hodinové průtrže všude v oko-
lí. Když se vypršelo, zažili 
návštěvníci (bylo jich na 500) 
prohlídky po hradě, ukázku 
hradních nálezů s archeologem 
Tomášem Maříkem, vystoupe-
ní tří skupin historického šer-
mu (Clatonia, Kargen, Zlatý 
grál), středověkou módní pře-
hlídku a hudební skupinu Tur-
dus Musicus. Zlatým hřebem 
bylo závěrečné dobývání hradu 
Skála za účasti šermířů i pážat 
a za střelby z děl a hákovnic. 
Chceme poděkovat Lesům 
ČR, MAS Aktivios, Plzeňské-
mu kraji a městu Přeštice za 
finanční podporu akce. Dále 
obci Příchovice a starostce 
Pavlíně Nohavové za finanč-
ní a technickou pomoc, stejně 
jako obci Radkovice a staros-
tovi Stanislavu Kaslovi nejen 

za finanční a technickou pod-
poru, ale rovněž za obětavost, 
s jakou dopravil účinkující 
a stánkaře k hradu i z hradu. 
Bez něho by naše akce nebyla 
proveditelná. Velký dík patří 
organizátoru programu Libo-
ru Markovi, všem účinkují-
cím, spolkařům i přátelům za 
pomoc s organizací a zajištění 
programu, hasičům z Dolců, 
Horšic a Příchovic. A nakonec 
i návštěvníkům, kteří se v lese 
chovali slušně a ohleduplně 
a zjevně si akci užívali.

A co nás čeká o prázdninách? 
Srdečně zveme 5. července na 
tradiční komentované prohlíd-
ky přeštického kostela. Upo-
zorňujeme, že následující den, 
6. července, se prohlídky letos 
nekonají.

V neděli 19. srpna se spolu 
s námi a Václavem Chvátalem 
a Alenou Vlčkovou můžete 
vydat na židovské hřbitovy 
v Pteníně a Přešticích na pouč-
nou vycházku.

Dne 28. srpna se bude konat 
přednáška a beseda věnovaná 
srpnu 1968 v Přešticích.

Hezké prázdniny přeje
Michal Tejček

www.spolek-prestice.cz

Slavnosti na Skále.                                               Foto Š. Čadek

Slavnosti si užily i nejmenší.                           Foto Ing. Jiří Běl

Nabídka 
jazykových kurzů 

2018/2019 

ANGLICKÝ JAZYK 
1) začátečníci 
2) mírně pokročilí – Elementary
3) mírně pokročilí dopolední – Elementary
     + hlídání dětí 
4) pokročilí – Intermediate  

ANGLICKÁ
KOUZELNÁ ŠKOLKA 
Děti: 1) začátečníci 
         2) mírně pokročilí
            (nižší úroveň bez čtení a psaní) 
         3) mírně pokročilí (začínáme číst a psát) 
         4) mírně pokročilí 1. a 2. stupeň 

NĚMECKÝ JAZYK
1) začátečníci 
2) pokročilí

Kontakt: 

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 311 
E-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz 
             Miskova@prestice-mesto.cz

Tel. 379 304 901

Informovaný senior II.
Plzeňský kraj ve spolupráci

s KKC Přeštice

1. Začátečníci 
2. Pokročilí 

3. 9., 5. 9., 10. 9. 2018 
od 9.00 do 11.00 hodin 

Výuka je ZDARMA. 
Informace a přihlášky do 15. 8.: 
Turistické informační centrum 

Přeštice 
Telefon: 379 304 901 

E-mail: 
informacnicentrum@prestice-mesto.cz

POČÍTAČOVÉ 
KURZY 

PRO SENIORY 

Jóga pro dospělé
ZAČÁTEČNÍCI 

Středa 
od 17.50 do 19.00 hodin 

Lektor: Věra Lukasová 
Cena: 600 Kč/pololetí 

POKROČILÍ 
Středa 

od 19.00 do 19.50 hodin 
Lektor: Věra Lukasová 
Cena: 600 Kč/pololetí 

Jóga pro hravé děti
Středa 

od 16.30 do 17.30 hodin 
Lektor: Hana Langová 
Cena: 120 Kč/měsíc

Informace a přihlášky do 15. 8.: 
Turistické informační centrum 

Přeštice 
Telefon: 379 304 901 

E-mail: 

informacnicentrum@prestice-mesto.cz  



Dokončení ze str. 1
 Nevím, co všechno se honi-

lo v hlavě mému předchůdci, 
ale i přes upozornění, že měs-
to má dostát svým závazkům 
a zaplatit, co má, rozhodl se 
nedělat nic. A přesně, jak mu 
předpovídal tehdejší práv-
ník města, přišla žaloba na 
bezdůvodné obohacení (BO) 
ve výši 29 miliónů korun. 
Částka byla u soudu dolože-
na daňovými doklady. Město 
začalo s taktikou spočívající 
na pochybnostech o kvali-
tě navážky. Chtělo si tedy 
ponechat adaptované pozem-
ky a nechat na soudu, jaké 
zhodnocení Aree přizná. Čím 
horší by byla kvalita navážky, 
tím menší by byla povinnost 
se vyrovnat. Riziko se tedy 
pohybovalo mezi nulovou 
náhradou (v případě, že by 
navážka vůbec neumožňovala 
výstavbu) a více než 40 mili-
óny korun (kam BO narostlo 
se zákonným příslušenstvím). 
O tom, že by městu sice 
zůstaly pozemky, ale muselo 
by něco zaplatit, nemohlo být 
pochyb. Bývalý pan staros-
ta Antonín Kmoch ale chtěl 

udržet pozemky za každou 
cenu. Bez ohledu na cokoliv. 
I když původně za ně mělo 
město utržit jen korunu. Tak 
smlouvu v roce 2005 staros-
ta Kmoch uzavíral. Současné 
vedení šlo jiným směrem. Po 
mnoha jednáních se podaři-
lo dosáhnout s Areou takové 
dohody, že pozemky budou 
prodány za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, který 
na pokyn soudu vypracuje jed-
na z největších českých auto-
rit – ČVUT v Praze. Znalecký 
posudek se nemusel zabývat 
kvalitou a cenou navážky – ta 
náleží Aree a její zodpověd-
nosti. A tak se i stalo. Dne  
31. ledna 2018 byl uzavřen 
smír a za dva a půl roku přijde 
na městský účet za pozemky 
bezmála 22 miliónů Kč. A to 
je proti jedné koruně rozdíl, 
nemyslíte?

Další problém nastal též 
o kousek dál v ulici Sluneč-
né. Zde měla Area povin-
nost vystavět infrastrukturu 
pro část zdejší obytné zóny 
a za to měla dostat pozem-
ky pro výstavbu řadových 
domů a doplatek 100 tisíc 

Kč. Smlouvu o smlouvě 
budoucí schválilo zastupitel-
stvo a podepsal opět starosta 
Kmoch. Před koncem smluv-
ního vztahu se však ukázalo, 
že naopak bude muset dopla-
tit město 1 milión Kč, který 
se posléze podařilo snížit na  
500 000 Kč. A protože se pak 
našly důvody sankcionovat

Areu za údajně nedodržený 
termín předání, město podalo 
žalobu na téměř 2 milióny Kč. 
A učinilo tak i přes to, že žalo-
bu opíralo o smlouvu, jejíž 
tři dodatky podepsal tehdejší 
místostarosta bez schválení 
zastupitelstvem a byly tudíž 
neplatné. To ale prý nehrálo 
žádnou roli, tvrdí stále pan 
Kmoch. A taky nějak zapo-
mněl, že mu Area vyšla vstříc 
a snížila jeho miliónový malér 
na polovinu. Ale protože tady 
už probíhal boj o ,,zimák“, 
tak to asi bral jako oko za 
oko. Současné vedení, s cílem 
vyřešit vše sporné naráz, uza-
vřelo i tuto záležitost smírem. 
Ono to totiž se smlouvou bylo 
opět nevalné. To je ovšem 
naprosto jedno panu kolego-
vi Waltovi, který hlasoval na 
posledním jednání zastupi-
telstva města proti schválení 
výsledků hospodaření města 
za rok 2017 právě proto, že 
jsme prý špatní hospodáři, 
když se nesoudíme!

Do třetice je zde záležitost 
tzv. zóny Svatoplukova. Asi 
vás nepřekvapí, že i zde měla 
smlouva své ,,mouchy“. Měs-
to v roce 2006 vypsalo veřej-
nou soutěž, jejímž vítězem se 
stala Area. V roce 2007 byla 
uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní. Za město ji 
podepisoval tehdejší starosta 
Petr Fornouz. Než byly spl-
něny podmínky pro zahájení 
výstavby, objevil se na scéně 
opět pan Kmoch, kterému se 
zdálo, že by i v tomto pří-
padě bylo vlastně úplně nej-
lepší se ze závazku vymanit. 
Tyto snahy byly patrné celé 
volební období 2010-2014. 
Existuje mnoho právních roz-
borů s cílem najít opět důvo-
dy k odstoupení od smlouvy. 
Že například nebyl dodán 
položkový rozpočet a har-
monogram prací a že nebyly 
žádné práce započaty a došlo 
k prodlení s výstavbou. Pan 
Kmoch však právníkům 
zapřel, že položkový rozpočet 
oproti podpisu převzal. A také 
si nevzpomněl nebo nevě-
děl (nevím, co je horší), že 
v pokračování ulice Svatoplu-
kova je v městských pozem-
cích již nový vodovod, tedy 
že už byly práce v této zóně 
dávno započaty. Do toho nám 
vstoupila změna občanského 
zákoníku a nám opět nezby-
lo nic jiného, než dát věc do 
pořádku, eliminovat riziko 
dalšího sporu a dohodnout 
takové podmínky smlouvy, 
aby nemohlo dojít následně 
k jakýmkoliv pochybnostem. 
Původně měly být pozemky 
prodávány po výstavbě domů, 
po uzavření nové dohody již 
před ní. Sankce za nedodržení 
podmínek výstavby jsou sta-
noveny zcela přesně a jejich 
případné vymáhání je zaru-
čeno zástavní smlouvou na 
nemovitost Arey na náměs-

tí. V tomto případě se nám 
podařilo předejít soudnímu 
sporu, ke kterému můj před-
chůdce opět směřoval. A byla 
by to žaloba pravděpodobně 
ještě na vyšší částku, než byla 
ta na bezdůvodné obohacení 
u ,,zimáku“.

Proč se o těchto věcech tak 
rozepisuji? Je to proto, že 
plním slib daný vám i panu 
Kmochovi. Stejně jako jsem 
dle dohody zorganizoval 
besedu s bývalým panem sta-
rostou, abych se mu i s naším 
právníkem ještě naposledy 
pokusil, snad již posté, vysvět-
lit, že žádná jiná lepší řešení 
k dispozici nebyla. Z opozice 
dorazil jen on. A jeho bratr 
Karel. Přiznávám, že poměr-
ně slabá účast byla pro mne 
zklamáním. Čekal jsem, že 
téma zaujme více občanů. 
Škoda. Bylo to poučné. V pří-
padech obou soudních sporů 
byl uzavřen smír stvrzený 
soudem. A soud nepotvrdí 
smír, pokud by byl v rozporu 
s jakýmkoliv zákonem včetně 
toho O obcích. Tam se píše 
o řádném hospodáři. A pokud 
mají pánové Kmoch, Walta, 
Hlavín, Hájek a Frouz jiný 
názor, je mi to líto, ale jsem si 
jist, že jsem pro jejich prozře-
ní udělal maximum. Město to 
stálo nemalé prostředky, kte-
ré mohly být využity jinak. 
Například na projekty.

Doufám, vážení čtenáři, 
že jste pochopili, že jsme 
nemohli před uzavřením 
smírů zveřejňovat důvody 
a okolnosti našeho postupu. 
Stále jsme totiž museli počí-
tat s tím, že soudy budou 
pokračovat, a protože jsme 
nechtěli v žádném případě 
zhoršit procesní postavení 
města, nemohli jsme připustit 
zveřejnění informací a faktů 
poškozujících město a vedou-
cích do pekel. Stojím si za 
tím, že všechny tři převzaté 
kauzy jsme řešili zodpověd-
ně tím nejlepším dostupným 
způsobem a že i nadále udě-
láme všechno pro to, aby se 
město do podobných situací 
znovu nedostalo.

A vy, pánové, co jsem vás 
výše jmenoval, se obraťte na 
soud, máte-li stále pochyb-
nosti. A nebo využijte toho 
času, který zbývá do konce 
tohoto volebního období, 
a pokuste se udělat pro měs-
to něco užitečného. Ať vám 
nezbydou ve stáří u kamen jen 
vzpomínky na to, že jste celé 
čtyři roky nedělali nic jiného, 
než okopávali kotníky lidem, 
kteří za tři z vás řešili maléry, 
které i tak přišly město pěkně 
draho. A mohlo to dopadnout 
opravdu špatně!

Jsem naprosto přesvědčen, 
že byly všechny záležitos-
ti uzavřeny bez újmy města. 
Mám z toho radost, stejně 
jako z mnoha věcí, které ne-
jsou jednoduché, ale podaří 
se je úspěšně vyřešit.
Milí čtenáři, přeji vám 

krásné léto, mnoho 
zážitků, odpočinku, 
cestování, ale hlavně 
šťastný návrat domů.
Po prázdninách se na vás těší

Mgr. Karel Naxera
starosta

(neprošlo korekturou)

A je to. Devátý ročník cyk-
lotour Na kole dětem je minu-
lostí. V deseti etapách proje-
to více než šedesát krásných 
náměstí. Bylo by dobré zmínit 
večer před závěrečnou eta-
pou, kdy se bilancuje, jak byl 
ročník úspěšný. Naši borci se 
sešli u jednoho stolu v kaš-
perskohorské restauraci, do 
čela posadili Josefa a společně 
vykládali a promlouvali o... 
O čem? Jak jsou rádi součástí 
tohoto projektu, kdo pro koho 
či pro jaký účel jel, vzpomína-
li, kdy se přidali poprvé, jak 
kdo potkal Josefa (věřte, to je 
perlička za perličkou a v příš-
tím roce se na toto téma možná 
více zaměříme v reportážích) 
a vyprávěli si někdy i neuvě-
řitelné zážitky z cest po naší 
vlasti v našem „Pelotonu Dob-
ré Nálady“.

Josef Zimovčák – před mno-
ha lety muž, který rád jezdil 
na kole... měl takový sen. Nej-
dřív to byla myšlenka. Nemu-
sel udělat nic, mohl odkládat 
a chlácholit se, že to nejde 
a že je mnoho překážek, které 
skutečně jsou. A přesto. Když 
jsem se tak dívala kolem sebe 
v cíli, viděla tu nádhernou 
atmosféru, všechna ta přátel-
ství a příběhy, které nás pojí. 
Kolik dobrých lidí se stalo ješ-
tě lepšími díky Josefovu pro-
jektu. Kolik dětí a rodin mohlo 
načerpat síly na rekondičních 
pobytech, které Nadační Fond 
Josefa Zimovčáka hradí. Až 
z toho běhá mráz po zádech, 
cítíte to? Jet v pelotonu ved-
le takových person jako jsou 
profesor Pafko, profesor Pirk 
či paralympijský cyklista Jir-
ka Ježek. Musí to být skvělý 
pocit. Josefe, všichni smeká-
me. Chce to hodně zarputi-
losti, odvahy a také schopnost 
sny měnit ve skutečnost. Navíc 
Josefova fyzická kondice, to je 
něco, nad čím někdy zůstává 
rozum stát. Ale kde je vůle, je 
i cesta. Pepo, děkujeme Ti!

Věřte, je mnoho lidí, díky 
kterým se celá cyklotour může 
odehrát. Děkujeme partnerům, 
městům, obcím a krajům, kteří 
podpořili tento projekt. Děku-
jeme Policii ČR, která nás bez-
pečně a zkušeně vede napříč 
republikou. Uklidňuje řidiče, 
kteří, zdá se, ale jsou stále více 
shovívaví, a i když jsou při 
průjezdu pelotonu uklizeni ke 
kraji silnice, mávají a povzbu-
zují cyklisty. Tímto děkujeme 
všem, koho jsme zdrželi na 
cestě. Věřte, že i Vy jste pod-
pořili skvělou věc. Můžeme 
prozradit, že již teď víme, že to 
celé má smysl. Získané část-
ky předčí ty loňské. Lidé byli 
vstřícní, pokladnička a konto 
veřejné sbírky se rychle plnily 
menšími či většími částkami.

Až v dalších letech potkáte 
začátkem června houf cyklis-
tů v čele s bláznem na vyso-
kém kole a bude Vás brzdit ve 
Vaší cestě, zpomalte, usmějte 
se, podpořte je. Nikdy nevíte, 
zda někdy v budoucnu tihle 
borci nepodpoří Vás nebo 
Vaši rodinu. Nepřejeme si to 
nikdo. Ale nemůžeme zavírat 
oči. Podívejme se pravdě do 
tváře, zřeme opravdovou reali-
tu. Neschovávejme se za tím, 
že zrovna nemáme čas, pení-
ze, náladu... Pojďme nezišt-
ně pomáhat jeden druhému. 
Začněme u sebe. Mějme rádi 
sebe, své bližní a pak zjistí-
me, že můžeme mít rádi úplně 
všechny. Třeba i toho, koho 
zrovna vidíme poprvé. Každý 
jeden z nás je originál a má svůj 
neopakovatelný příběh. Vši- 
chni jsme tady spolu a společně 
vytváříme svět, který je kolem 
nás. My jsme ten svět. Není to 
ani o velkých gestech. Naopak, 
jsou to ty drobné maličkosti, ta 
mozaika z maličkých částeček, 
která vytváří náš obraz a odraz. 
Pojďme ho vytvořit tak, aby se 
nám líbil, byl barevný, vese-
lý a čišela z něj radost z bytí. 
Dejme tento dar našim dětem 
do jejich budoucnosti. Projekt 
Josefa Zimovčáka je opředen 
pozitivním nábojem a radostí 
ze setkání. Přidejte se příště 
k nám. Udělá vám to dobře na 
srdci. Děkujeme všem za pří-
zeň a budeme se nesmírně těšit 
v dalším, již desátém roční-
ku, veřejné cyklotour Na kole 
dětem.

Motto: „My, kdo máme štěstí, 
že jsme zdraví, musíme pomá-
hat těm, kdo ho mají méně“.

Přijďte zažít jedinečnou atmo-
sféru v cyklistickém pelotonu. 
Prospějete sobě, pomůžete 
dětem. Pojeďte s námi!

Iveta Nevrzalová
koordinátorka projektu

Na kole dětem
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PRÁZDNINOVÝ SLOUPNa kole dětem
– On bike for children
Sportovní projekt na podporu onkologic-
ky nemocných dětí.
Projekt Na kole dětem – devět let pomoci, přátel-
ství, poznání a pohybu je za námi. Již v cíli se vši-
chni těší na ročník desátý.

U S N E S E N Í  
z 24. zasedání Zastupitelstva města

konaného dne 19. 6. 2018
 ve velkém sále KKC 

Masarykovo nám. 311, Přeštice
Zastupitelstvo
města Přeštice:

A/ volí
1. Návrhovou komisi ve 
složení: Mgr. Petr Fornouz, 
Jiří Hlavín, Mgr. Vladimír 
Frouz.
B/ schvaluje
1. Program 24. zasedání zastu-
pitelstva města Přeštice.
2. Pokračování v přípravě 
a následnou realizaci výstavby 
rozvodů VHI v ulici V Háječku.
3. Uzavření zástavní smlouvy 
se spol. Area Group s.r.o., Šafa- 
říkovy sady 5, 301 12 Plzeň, 
IČ: 2520323, k zajištění povin-
nosti zaplatit smluvní pokutu 
pro případ porušení povinnosti 
výstavby částí A.1, A.2 etapy 
výstavby a komunikace K15, 
jejíž předmětem je pozemek  
p. č. st. 211/1, zastavěná plo-
cha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba č. p. 144, kat. území 
Přeštice, obec Přeštice, vše 
zapsané na LV č. 2370 u Kata-
strálního úřadu pro Plzeňský 
kraj, Katastrální pracoviště 
Plzeň-jih.
4. Prodej pozemků p. č. 238/64, 
238/65, 238/66, 238/70, oddě-
lených GP č. 2234-108-2015 
od pozemku p. č. 238/53 v k. ú. 
Přeštice, o celkové výměře 
8931 m2, za cenu 2 679 300 Kč 
bez DPH, se spol. Area Group 
s. r. o., Šafaříkovy sady 5,  
301 12 Plzeň, IČ: 2520323.
5. Rozpočtové opatření číslo 
11/2018.
6. Účetní závěrku města Přeš-
tice za rok 2017.
7. Závěrečný účet města Přeš-
tice za rok 2017 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospo-
dařením bez výhrad.
8. Zprávu o přezkoumání hos-
podaření města Přeštice za rok 
2017 bez chyb a nedostatků.
9. Poskytnutí doplatku dota-
ce Plzeňskému kraji ve výši  
2 269,80 Kč na provoz spojů 13 
a 16 linky 450667 na dopravu 
dětí z místní části Zastávka do 

školy do Přeštic a zpět v roce 
2017.
10. Uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí doplat-
ku účelové dotace na provoz 
spojů 13 a 16 linky 450667 
na dopravu dětí z místní části 
Zastávka do školy do Přeštic 
a zpět v roce 2017 s Plzeňským 
krajem, IČO: 70890366, se 
sídlem Škroupova 18, Plzeň.
11. Pravidla ZM č. 2/2018, kte-
rými se stanoví dotační program 
k podpoře výstavby domovních 
čistíren odpadních vod v Přeš-
ticích, místní části Zastávka.
C/ Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM od 
posledního zasedání ZM.
2. Vyrozumění a výzvu Kraj-
ského soudu v Plzni č. j. 59 
a 3/2018 ze dne 4. 6. 2018 ve 
věci návrhu na zrušení opatření 
obecné povahy města Přeštice 
,,Regulační plán – rozvojová 
zóna Přeštice – Severní před-
městí II“, zaslaný Krajským 
soudem v Plzni, Veleslavínova 
40, 306 17 Plzeň, městu Přešti-
ce dne 18. 5. 2018.
D/ Ruší
1. Pravidla ZM č. 3/2014 o poři-
zování, zpracování a zveřejňo-
vání audiovizuálního záznamu 
ze zasedání zastupitelstva měs-
ta z důvodu uvedení procesů 
zpracování osobních údajů do 
souladu s nařízením EP a Rady 
EU 2016/679 na ochranu osob-
ních údajů.
E/ Ukládá
1. Radě města předložit na nej-
bližším zasedání zastupitelstva 
návrh nových pravidel o poři-
zování a zpracování audiovi-
zuálního záznamu ze zasedání 
zastupitelstva města z důvodu 
veřejného zájmu.
F/ Zamítá
1. Zastavení exekuce pana  
N. K. č. j. 094EX04140/12.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda 
místostarosta 
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Rodáci Oplot 2018
Dne 16. června  2018 se usku-

tečnil 7. sraz rodáků. Zároveň 
zdejší hasiči oslavili 130. vý- 
ročí založení SHD Oplot a při 
té příležitosti předvedli hasič-
skou techniku při simulova-
ném zásahu. Za krásného slu-
nečného počasí se sešlo 275 
občanů. Celodenní program 
probíhal v prostorách místní 
sokolovny a přilehlého areálu. 
Při prezenci obdržel každý ze 
zúčastněných malou pozor-

nost. K tanci a poslechu zahrál 
pan Zapletal. O zpestření od-
poledne se postarala taneční 
skupina Avanti z Domažlic. 
Během celé akce vozilo koň-
ské spřežení občany po celé 
obci. Díky pěknému počasí 
a bohaté účasti se sraz rodá-
ků velmi vydařil. Zastupitel-
stvo obce Oplot děkuje všem 
zúčastněným a těší se na další 
shledání.

Věra Štenglová

Veřejné fórum Zdravého
města Přeštice a MA21

Následující problémy byly vybrány účastníky Veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice a MA21 dne 18. června 2018. Cílem 
veřejného fóra ZMP a MA21, stejně jako této navazující ankety, 
je dát občanům města Přeštice prostor k tomu, aby vyjádřili svůj 
názor na problémy, které vnímají jako nejpalčivější a které je 
třeba přednostně řešit:

Označte prosím křížkem (    ) 2 problémy, které považujete 
za nejdůležitější a které by dle Vašeho názoru měly být před-
nostně řešeny:

Odevzdáte-li dotazník do 31. července 2018, bude Váš hlas 
hrát roli v rámci aktualizace Komunitního plánu zdraví, strategic-
kého a projektového plánování a rozpočtového výhledu města.

Bc. Ondřej Kokoška
Koordinátor Zdravého města Přeštice a MA21 

Mistrovství Evropy
v silovém trojboji

V Plzni se uskutečnilo  
6. až 12. května Mistrovství 
Evropy v silovém trojboji 
dorostu, juniorů, mužů a žen, 
kde za Přeštický oddíl silo-
vého trojboje startoval Filip 
Rybár ve váhové kategorii 
66-74 kg. V první disciplíně 
– dřepu – Filip zvedl 200 kg, 
následoval bench 147,5 kg, 
čímž vytvořil nový národní 
rekord v equipu – „v drezu“ 
a na mrtvý tah vytáhl 205 kg. 
S celkovým součtem 552,5 kg 
se umístil na 5. místě a z jed-
notlivých disciplín si odvezl 

bronzovou medaili za bench. 
Gratulujeme Filipovi za pěk-
né výsledky a také trenérovi 
Tomášovi Svobodovi za  pří-
pravu na závody a velkou pod-
poru.

Sežeňte ovečky v TIC Přeštice

Máte doma malé hrdiny? 
Zapojte je do letní záchranné 
akce!

Duhové ovečky, které den-
nodenně vyprovázely malé 
diváky Déčka do peřin, se 
zatoulaly do našeho svě-
ta! Je třeba je všechny najít 

a dopravit zpátky. Pomo-
ci můžete i vy! Vydejte se 
o prázdninách s dětmi na tři 
místa, kde byly ovečky spat-
řeny. Na vybrané pomoc-
níky čekají ceny: stavebni-
ce LEGO, plyšové ovečky 
a ovčí kvarteta.

Jedním z míst, kde se ovečky 
houfují, je i naše informační 
centrum Přeštice.

Mapu výletů, speciální 
mobilní aplikace a všechny 
potřebné informace najdete na 
www.sezenteovecky.cz

Koledníci Tříkrálové sbírky 
se sešli při zábavném
odpoledni

Koledníci a dobrovolníci 
Tříkrálové sbírky se v sobo-
tu 26. 5. 2018 sešli na farní 
zahradě kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích, kde 
pro ně Farní charita Přeštice 
uspořádala tradiční sportovně- 
-zábavné odpoledne jako podě-
kování za jejich pomoc a nasa-
zení během lednové sbírky. 
V letošním roce pomáhalo při 
Tříkrálové sbírce celkem 103 
koledníků a 28 doprovázejí-
cích dospělých dobrovolníků, 
ale mnozí se nemohli sobotní 
akce zúčastnit pro zapojení se 
v dalších aktivitách, které ten-
to den probíhaly.

Pro děti bylo připraveno 
sportovní a herní náčiní, např. 
obruče, míče, překážky, sada 
na badminton, švihadla či léta-
jící talíře, pro nejmenší pak 

tabule s barevnými křídami, 
kostky či míčky. Na progra-
mu byly i oblíbené závody 
na chůdách, skákání v pytlích 
a soutěž v točení obručí. Vítě-
zové získali sladkou odměnu. 
Dospělí ocenili odpočinek 
a malé pohoštění v krásném 
prostředí farní zahrady. Velký 
podíl na uvolněné atmosféře 
mělo i pěkné slunečné počasí. 
K večeru přišel čas na oblí-
bené opékání buřtů. Posezení 
a povídání u táboráku bylo 
tečkou za společně stráveným 
odpolednem.

Děkujeme všem, kteří s touto 
akcí pomáhali a přejeme dětem 
i rodičům hezké prožití letních 
prázdninových dnů.

Za FCH Přeštice
Mgr. Alena Volková

ředitelka

Poděkování
Na částce 68 637 korun se 

ustálil výtěžek druhého roč-
níku sbírkových dnů charita-
tivní kampaně Voda pomáhá. 
Dobrovolníci a zaměstnanci 
Diakonie Západ během toho-
to a minulého týdne navštívi-
li sedm západočeských měst, 
kde za třicet korun nabízeli 
speciální přírodní pramenitou 
vodu.

Částky se podařilo dosáhnout 
díky pomoci 117 kolegů a dob-
rovolníků ze SOŠ Horšovský 
Týn, Vyšší odborné školy 

zdravotnické a Církevní SŠ 
v Plzni, kteří osvěžili během 
sedmi dnů 2300 osob.

Získané peníze opět rozdě-
líme mezi naše Projekty na 
vodě. Prostředky konkrétně 
poputují za dětmi v náhradní 
rodinné péči, do rodin v obtíž-
né situaci a stacionářů pro lidi 
s poruchou autistického spek-
tra a mentálním postižením.

Děkujeme.
Mgr. Tomáš Benda 

koordinátor kampaně
Voda pomáhá

Dokončení ze str. 1
Vybraná palčivá témata 

„10P“ je třeba dle zásad pro-
jektu Zdravých měst a MA21 
ještě ověřit v další anketě, 
jejíž anketní lístek je k dispo-
zici v tomto čísle Přeštických 
novin. Anketa proběhne od  
1. do 31. července 2018 
a dotazníky lze také vyzved-

nout a odevzdat na Městském 
úřadě Přeštice, v Informač-
ním centru KKC, v Městské 
knihovně, v Domě historie 
Přešticka a Pečovatelské služ-
ba Přeštice v Máchově ulici.

Výsledky ankety zveřejní 
Přeštické noviny a město na 
svém webu.

(AkA)

Co si přejí obyvatelé 
Přeštic?
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V oblasti úspěšní i dospělí
Další medaile přidali do 

pokladnice národní háze-
né i dospělí. B – celek mužů 
v oblastní soutěži kvůli horším 
výsledkům v závěru neudržel 
vedoucí pozici a v konečném 

účtování mužům patří druhá, 
stříbrná příčka. Záloha ligo-
vého celku žen, béčko, stejnou 
soutěž vyhrála a tím získala 
právo účasti v II. lize. 

(šat) 

Mládež vozí medaile 
Úspěšně do republikových 

přeborů zasahují mládežnické 
celky oddílu národní házené. 
Starší žačky na mistrovství 
republiky v Modřanech kvůli 
jedné prohře obsadily dru-

hé místo a přivezly stříbrné 
medaile. Starší žáci se repub-
likového Poháru ČR zúčastnili 
z pozice náhradníka a nezkla-
mali. Vybojovali třetí místo 
a bronzové medaile.         (šat) 

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1. 7. 2018: www.prestice-mesto.cz/MĚSTSKÝ ÚŘAD/ÚŘEDNÍ DESKA/OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Rybářské závody
Ve dnech 21. a 22. 4. 2018   

v Jindřichově Hradci na řece 
Nežárce proběhl první závod 
v lovu ryb udicí v plavané 
NOVA DOMUS. Závodu se 
účastnilo 104 závodníků. Zde-
něk Polívka z Horušan se stal 
absolutním vítězem závodu 
jak seniorů tak i své katego-
rie do 25 let. Mirek Polívka 
z Horušan v kategorii do 15 let 
obsadil 4. místo.

Přeštice od září 
„V jednom kole II“

Maminky a tatínkové, nevá-
hejte s přihlášením do bez-
platného kurzu počítačů 
a měkkých dovedností! Kurz 
„V jednom kole II“ se od září 
2018 otevírá všem rodičům 
v Přešticích a okolí, kteří řeší 
návrat do práce nebo hleda-
jí lepší zaměstnání. Během 
výuky je zajištěno hlídání dětí 
zdarma. Nachystali jsme pro 
vás zajímavý program simu-
lující založení virtuální firmy. 
Vyzkoušíte si práci nanečisto 
s kancelářskými programy, 
zažijete lekce se specialisty 
z personálních agentur. Zamě-
říme se na životopis a připra-
víme vás na pracovní pohovor. 
Užijete si víkendové worksho-
py o komunikaci, spolupráci 
s psychologem a mnoho dal-
ších aktivit. Unikátní program 
kurzu vám pomůže najít cestu 
k seberealizaci a podpoří sebe-
vědomí, které se hodí nejen 
v pracovním, ale i osobním 
životě. Proto je kurz v projek-
tu „V jednom kole II“ vhodný 
pro všechny rodiče, kteří se 
chtějí vzdělávat a pracovat na 

sobě.
Všechny zájemce o účast 

v kurzu zveme na informační 
schůzku v úterý 21. 8. 2018 
v 10 hodin v KKC Přeštice. 
Představíme vám podrob-
ně kompletní program kurzu 
a seznámíte se s organizáto-
ry. Pokud nemáte v daný čas 
zajištěné hlídání, vezměte svo-
je děti s sebou.

„Měla jsem možnost nastou-
pit do kurzu po dvou letech na 
mateřské dovolené, kdy jsem 
už pomalu začínala šišlat i na 
mikrovlnnou troubu. Tenhle 
kurz mě vrátil do normální-
ho života.“ svěřila se Martina 
– účastnice z kurzu konaného 
v Praze.

Je lepší si své místo rezervovat 
na www.vjednomkole-attave-
na.cz nebo kontaktovat koordi-
nátorku, která vám ráda odpoví 
na veškeré dotazy ke kurzu.

Kontakt:
Zuzana Heferová
koordinátorka kurzu
tel. 608 891 177
zuzana.heferova@attavena.cz 
www.attavena.cz

Každé družstvo s medailí
Výraznými úspěchy skončily 

oblastní soutěže národní házené 
pro přeštická družstva. Všechna 
mládežnická skončila na medai-
lových pozicích. Bronzové 
medaile vybojovali dorostenci 
a starší žáci. Stříbrné medai-
le získaly dva celky – mladší 

žačky a mladší žáci. Stejný 
počet byl i těch nejcennějších, 
zlatých. Ty vybojovaly starší 
žačky a dorostenky. Umístění 
na prvých a druhých místech 
zároveň znamenalo postup do 
republikových finále – Mistrov-
ství ČR a Pohár ČR.          (šat)

Předchůdci nastavili laťku
vysoko

Tělovýchovná jednota má 
necelých tisíc členů. Zástupci 
sdružených subjektů se sešli 
na valné hromadě ke zhodno-
cení uplynulého roku a volbě 
nového výkonného výboru.

Činnost zhodnotil předse-
da Karel Švarc. Připomněl 
složitost II. etapy rekonstruk-
ce fotbalového stadionu ze 
strany financování minister-
stvem. Při řešení problému 
výraznou „pomocnou ruku“ 
podal Plzeňský kraj, protože 
zastavením finančního toku, 
a tím možnosti platit doda-
vatelům, hrozila až likvidace 
sportu v Přešticích. Poděkoval 
také sportovcům za dosažené 
úspěchy, tím za reprezenta-
ci TJ, potažmo i města, když 
v některých sportech je „přeš-
tická stopa“ velice výrazná.

S hospodařením přítomné 
seznámil Martin Kadaník. 
Podrobně „rozpitval“ jednot-
livé položky závěrečné účetní 
zprávy za rok 2017 a přednesl 
návrh financí na rok 2018.

Důležitým bodem byly vol-
by. Návrhů bylo minimum, 
když některé oddíly na výzvu 
navrhnout vlastního kandidá-
ta ani nezareagovaly a vlast-
ní návrh jich podalo pouze 
pět. Předsedou pětičlenného 
výkonného výboru TJ byl zvo-
len opět Karel Švarc.

V závěru se dostalo velkého 
poděkování celému minulému 
výkonnému výboru, zvláště 
odcházejícím členům. Za vše-
mi je hodně práce v posledních 
rocích. Výrazných změn dozna-
ly loděnice, areál národní háze-
né i fotbalový stadion.       (šat)

Lucie Komárková obsadila dne 20. 5. 2018 ve finále Mis-
trovství České republiky 3. místo v mažoretkové disciplíně 
flag junior, a tím si zajistila postup na Mistrovství světa, které 
se koná letos v srpnu v Praze.

Dva úspěšné víkendy 
Závěrečné červnové víken-

dy znamenaly velké úspěchy 
přeštických národních házen-
kářů. Jeden víkend získali na 
Poháru ČR bronzové medai-
le starší žáci, když nastoupili 
z pozice náhradníka. Starší 
žačky dovezly z Mistrovství 
republiky stříbrné medaile. 
Prvoligové ženy obhájily stej-
ný post jako v minulém roční-
ku, což znamenalo zisk stříbr-
ných medailí. 

Ještě úspěšnější, doslova 
zlatý, byl další víkend. Nej-

prve v sobotu, díky druhému 
vítězství nad Plzní-Újezdem 
ve finále play off (23:19 
a 25:18), obhájili muži mis-
trovský titul, a tím si na krk 
pověsili zlaté medaile. Nedě-
le pozlatila ještě tři další 
družstva. V republikovém 
finále Poháru ČR vybojovali 
zlaté medaile jak mladší žáci, 
tak i mladší žačky. Úspěšné 
byly i dorostenky, které stej-
ný kov získaly na Mistrovství 
republiky.

(šat)
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Národní házené upsal duši
Narodil se v Jihlavě, kde 

v oddílu Modeta s národní 
házenou začínal a až do doby 
vojny hrál. Díky svým výbor-
ným výkonům byl i členem 
reprezentačního výběru Mora-
vy. Vojna v Dukle Dobřany 
jej „přiženila“ do Přeštic. A od 
svatby s Jarkou, také házen-
kářkou, jej můžeme již několik 
desítek let vidět v přeštickém 
národněházenkářském areálu 
v mnoha funkcích. Nejprve 
jako aktivního hráče, který 
se podílel na zisku dvou mis-
trovských titulů a třech stří-
brných a dvou bronzových 
prvoligových medailí. Také 
znovu reprezentoval, tento-
kráte již za výběr Čech. Tako-
vý je jeho stručný životopis 
hráčský. Z hráče přešel zcela 
samozřejmě na post trenérský. 
Vedl celek mužů, k několi-
ka medailím dovedl přeštické 
prvoligové ženy. Pomyslným 
vrcholem mezi dospělými byla 
jeho etapa reprezentačního tre-
néra družstva mužů v letech 
1994 až 2005, kdy z dvanác-
ti zápasů dovedl celek Čech 
k devíti vítězstvím. K nejvyš-
ším postům, medailím z Mis-

trovství republiky dovedl 
také starší žáky. Nyní již řadu 
let své zkušenosti předává 
generaci nejmladší, vycho-
vává mezi mladšími žáky své 
možné nástupce, snad až pro 
ligový celek. V posledních 
dvou letech se družstvu pod 
jeho vedením podařilo zvítězit 
v celorepublikovém Poháru 
ČR.

Taková je velice stručná 
sportovní vizitka hráče a tre-
néra, mistra národní házené 
Stanislava Zadražila, který 
nedávno na svůj životní náhr-
delník navlékl šestý životní 
korálek. U této příležitosti byla 
jeho dlouholetá trenérská čin-
nost oceněna Svazem národní 
házené, když z rukou předsedy 
Jiřího Cedidla převzal čestný 
titul „Zasloužilý trenér“. 

Činnost Standy Zadražila je 
v rámci národní házené mno-
hem bohatší. V oddíle se činí 
na postu organizačního pra-
covníka, což je úkol nelehký. 
Jen připravit každý rok rozpis 
činnosti oddílu při počtu tři-
nácti družstev je úkol doslova 
nadlidský, k tomu se starat 
o běžný chod oddílu. A jako 

„třešničku na dortu“ můžeme 
Standu vidět již několik let 
jako vedoucího republikové-
ho letního soustředění junio-
rů, o aktivní účasti na letním 
výcvikovém oddílovém táboře 
ani nemluvě. A ještě pravidel-
ně „funguje“ jako rozhodčí. 

Stando, ještě mnoho úspěš-
ných let, ať už v rodinném 

životě či na poli házenkář-
ském. Třeba k národní 
házené kromě svých dcer 
přivedeš ještě další generaci 
rodu. To Ti přejí ještě jed-
nou zpětně k Tvým kulatým 
narozeninám všichni přeš-
tičtí házenkáři a jejich pří-
znivci.

(šat)

Nová soutěžní sezóna SDH Přeštice
Nová soutěžní hasičská 

sezóna už je opět v plném 
proudu, proto již máme za 
sebou pár soutěží. V dubnu 
se jedno z našich soutěžních 
družstev (ve složení: Zde-
něk Mráz ml., Pavel Mráz, 
Tomáš Illek, Jaroslav Cibul-
ka st., Ladislav Krs ml., Sta-
nislav Duchek) zúčastnilo 
každoročního Aprílového 
klání v požárním útoku ve 
Skvrňanech. Konkurence 
byla veliká. Z 11 družstev 
hoši obsadili 7. místo. V ten 
samý den se konal již 15. 
ročník extrémního závodu ve 

výstupu na domažlickou věž. 
Cílem bylo zdolat 194 nepra-
videlných dřevěných schodů, 
tj. 12 pater, na jeden zápřah 
s plnou výbavou. Každý hasič 
má na zádech 12kilogramový 
dýchací přístroj s prázdnou 
bombou, v ruce šestikilogra-
movou 20metrovou hadici 
stočenou do kotouče. Dohro-
mady 21 kg zátěže navíc. 
Soutěž má limit 100 závodní-
ků. Z našeho sboru se na 51. 
místě umístil Petr Vraný, na 
40. místě Ladislav Cibulka, 
na 25. místě Jan Šůs a na 11. 
místě Jaroslav Cibulka ml.

V dubnu se naši členové 
(Jaroslav Cibulka ml., Ladi-
slav Cibulka, Veronika Tuč-
ková) zúčastnili ještě jedné 
soutěže, a to na hasičské sta-
nici profesionálních hasičů 
v Tachově, kde se uskutečnil 
5. ročník v TFA disciplínách. 
Závodu se zúčastnilo celkem 
25 závodníků. Závodilo se 
v kompletním třívrstvém zása-
hovém oděvu s pracovním 
pásem s karabinou, zásahové 
obuvi, ochranných rukavicích, 
přilbě a s dýchacím přístrojem. 
Oba Cibulkové běželi v pro-
fi mužské kategorii, protože 
závodili s aktivním IDP. Roz-
tahovaly se 2x2 „B“ hadice, 
překonávala se dvoumetrová 
bariéra, provádělo se 60 úde-

rů v hammerboxu. Lezlo se 
na patnáctimetrovou pracovní 
plošinu, kde se po zajištění 
účastníka karabinou musela 
vytahovat 20kg pneumatika. 
Mimo jiné se převalovala trak-
torová pneumatika, přenášely 
se dva kufry o hmotnosti 20 
kg , přemisťovala se 80kg figu-
rína a poté se následovalo do 
cíle. Ladislav Cibulka dokon-
čil závod na skvělém 7. místě, 
Jaroslav Cibulka se umístil na 
3. místě. Ženy neměly pod-
mínky o moc lehčí. Závodily 
ve stejné výzbroji jako muži, 
ale bez masky, a běžely stej-
nou trasu. Pouze byly ušetře-
ny úseku, kde se přemisťovala 
figurína. Veronika Tučková se 
umístila na 5. místě.

  Veronika Tučková
členka SDH Přeštice

Sbor dobrovolných hasičů
Přeštice

Dne 19. 5. se v areálu ZŠ na 
Jordáně konalo 1. kolo okresní 
soutěže v požárním sportu, kte-
ré se uskutečnilo pod záštitou 
Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska a našeho sboru. 
Soutěžilo se jak v požárním 
sportu, tak i ve štafetách 4x 
100 m. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 7 mužských družstev 

a 2 družstva žen. Náš tým ve 
složení T. Illek, T. Cibulka, 
P. Vraný, J. Šůs, L. Krs ml., 
J. Cibulka ml., L. Cibulka, 
J. Cibulka st. se umístil na 
krásném 3. místě. Zároveň by-
chom touto cestou chtěli podě-
kovat všem, kteří se na celé 
akci podíleli – ať závodně či na 
jejím průběhu.

O týden později se 
v Lužanech, společně s osla-
vami 135. výročí založení 
SDH Lužany, konala soutěž 
7. okrsku v požárním sportu. 
Zúčastnilo se 6 mužských,  
3 ženská a 2 dětská družstva. 
Soutěžilo se v disciplíně 100 
metrů s překážkami a v požár-
ním útoku. Tentokrát se nám 
podařilo obsadit dva týmy. 
Družstvo „mladších“ (J. Šůs, 
L. Krs ml., P. Vraný, T. Cibul-
ka, L. Cibulka, J. Cibulka ml., 

T. Illek) se v celkovém pořadí, 
o pouhých 1,5 s za vítěznými 
Lužany, umístilo na skvělém 
2. místě. Družstvo „starších“ 
(J. Cibulka st., P. Mráz, K. Du- 
chek, F. Cibulka ml., D. Han-
zlíček, J. Němeček, V. Tučko-
vá) mělo velkou smůlu, pro-
tože při požárním útoku došlo 
k zahoření elektroinstalace na 
mašině. Proto celkem velmi 
dobře rozběhnutý útok bohužel 
nedokončilo a umístilo se až na 
posledním, šestém místě.

Druhý červnový den se usku-
tečnil ve Skočicích Den dětí. 
Akci pořádala a sponzorovala 
Organizace občanů SOS Sko-
čice. Náš sbor byl požádán 
o pomoc při jednotlivých dis-
ciplínách, o představení naší 
techniky a předvedení dvou 
ukázek. Dětem a široké veřej-
nosti jsme předvedli, jak se 
postupuje při záchraně tonoucí 
osoby za pomoci nafukovacího 
člunu. Poté proběhla ukázka 
hašení hořícího auta pomocí 
pěny a vysokotlaku. Celý den 
jsme zakončili vytvořením 
pěny k radovánkám nejen pro 
děti, ale i pro některé dospě-
lé. V ten samý den se v rámci  

5. ročníku Šumavské ligy konal 
Spůlský železný hasič v disciplí-
nách TFA, kterého se zúčastnil 
náš svěřenec a zároveň čer- 
stvý profesionální hasič Jaro-
slav Cibulka ml. Do tohoto klá- 
ní se přihlásilo celkem 13 hasičů. 
Trať zahrnovala roztahování dvou 
B hadic, hammerbox, vytahová-
ní závaží na věž, smotání dvou 
B hadic, přenášení 30kg kanys-
trů, překonání bariéry, transport 
figuríny, připojení proudnic na 
monitor a pronesení zátěže tune-
lem se sníženým profilem. Jaro-
slav Cibulka ml. se umístil na  
3. místě s časem 266,42 s.

Veronika Tučková
členka SDH Přeštice


