
Jak jste 
se dostal 
k televizní 
soutěži The 
Voice na 
Nově?

Na facebooku vyskočila 
reklama, přihlaste se do nové 
pěvecké soutěže. Chvíli mi 
to trvalo, ale nakonec jsem 
se k přihlášení dokopal. Přeci 

jen je to obrovská zkušenost 
a také jsem cítil, že stojím na 
místě, že pořád dělám to samé. 
Říkal jsem si, že by to mohl 
být impuls a navíc to vysílala 
televize. Prošel jsem čtyřmi 
předvýběry, takže do vysílá-
ní šli jen lidé, které hodnotila 
odborná porota. 
Kolik lidí se přihlásilo?
V Plzni prý dvacet pět tisíc 

zájemců. Prostě každý, kdo 
si věřil. To je na té soutěži 

sympatické, že v ní nebyla 
žádná hvězdná pěchota jako 
v Superstar. Tam člověka 
plácají po rameni do poslední 
chvíle, pak předvede, co umí 
a zbytek republiky z něj má 
srandu. The Voice je jiný, do 
televize šli jen lidé nějakým 
způsobem zajímaví.

Jak to celé trvalo dlouho?
První konkurs se konal rok 

před vysíláním. 
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Přeštické 
pivní slavnosti

7. 9. 2019
od 12.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice
od 12.00 hodin

Malá muzika Nauše Pepíka 
od 14.00 hodin 

Jan Křížek s kapelou 
od 16.00 hodin 

Jakub Moulis s kapelou 
od 18.00 hodin 
Pestalozzi 

od 20.00 hodin 
Marta Jandová s kapelou 

od 22.00 hodin 
Queen Tribute band

Bude už konečně ten OBCHVAT?!

Vážení čtenáři,
léto je již dávno v plném 

proudu a už ani fandové azu-
rové oblohy ze stínu zbyteč-
ně nevycházejí. Vlny veder 
ohrožují především seniory, 
kterým doporučuji vyšší opatr-
nost. V parných dnech je lepší 
myslet víc na sebe a zbytečně 
neriskovat.

Naštěstí jsou mezi námi 
i tací, kteří jen na sebe nemys-
lí. Vždy, když někoho vidím 
udělat něco přesahujícího, sílí 
ve mně naděje a víra, že má 
smysl o něco se snažit. Tako-
vý pocit se mě zmocnil, napří-
klad když jsem viděl hotový 
roh ulic Hlávkova a V Brance, 
kolem nějž se mačkají všichni, 
kdo míří za řeku. Nárožní dům 
patří rodině Heralových, kte-
rá při rekonstrukci domu roh 
upravila tak, že se tudy bude 
procházet o poznání lépe. Prá-
vě rodině Heralových chci za 
všechny moc poděkovat. Na 
své náklady udělali něco pro 
veřejné blaho. Nemuseli. Stej-
ně jako nemuseli přispět na náš 
nový zvon (Sv. Jan Nepomuc-
ký, Zvon přátelství). Nikdo by 
se k nim přezíravě nechoval, 
kdyby nedělali nic navíc, stej-
ně jako většina z nás. Doufám 
a věřím, že jim to oplatíme ale-
spoň tím, že se k nim budeme 
chovat s respektem, který si 
zaslouží.

Další záležitost, kterou pro 
nás někdo udělal, se odehrála 
předposlední červnový víkend, 
tedy 21.-23. 6. Skupina mlá-
deže z Přeštic a okolí se zúčast-
nila družebního cyklovýletu 
Nittenau–Přeštice. Tuto akci 
pro nás připravili a zaplatili 
naši přátelé z Nittenau. Dva-
náct chlapců a děvčat si užilo 
parádní víkend na kolech, kde 
bylo vše hrazeno. V první řadě 
tedy děkuji družebnímu měs-
tu Nittenau za zajištění celé 
akce. Náš dík patří také paní 
Erice Radové a pánům Václa-
vu Francovi a Radku Vrbovi, 
kteří nám na juniory dohlíželi 
a starali se o ně. Soudě podle 
nadšení účastníků by se cyk-
lovýlet mohl stát akcí tradiční. 
Příští rok se asi pojede naopak 
z Přeštic do Nittenau.

O výkopech po městě jsme 
již psali mockrát. Přesto si 
dovolím opět požádat všech-
ny občany o trpělivost. Až 
to skončí, budeme mít nové 
nádraží, elektrické rozvody, 
optická vlákna, kanalizaci 
nebo jinou potřebnou výba-
vu moderního města. Stále je 
našim cílem udělat při jednom 
výkopu co nejvíce výměn nebo 
prací, aby se v jednom místě 
kopalo pokud možno jednou. 

Na čas prázdnin a dovo-
lených vám všem přeji klid 
a pohodu. Hlavně se v pořádku 
a rádi vracejte domů...

Děkuji za pozornost.

Marek Krivda
místostarosta města

(neprošlo korekturou)

Protidrogový vlak Revolution Train v úterý 11. června 2019 navštívili též žáci 2. stupně ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích. Více na 
straně 10.                                                                                                                                                   Text (red), foto Milan Janoch

Obchvat města je tématem 
číslo jedna zhruba 40 let. 
Někdo říká 50, ti mladší 30. 
Pojďme se shodnout na tom, 
že už je to docela dost dlouho 
na to, aby našinec vyhlídky na 
konec tranzitního utrpení uza-
vřel s tím, že se toho nejspíše 
nedožije. Nyní vše nasvědčuje 
tomu, že obchvat bude. V nej-
bližších dnech bude podána 
žádost o územní rozhodnu-
tí. Tomu předcházelo řízení 
o vynětí ze Zemědělského půd-
ního fondu u ploch obchvatem 
dotčených. To trvalo Minis-
terstvu zemědělství téměř rok. 
To jsou informace, které nám 
poskytlo Ředitelství silnic 
a dálnic ČR (ŘSD). Předává 

nám je průběžně již mnoho let. 
Nikdy jsme však nebyli tak 
blízko cíle. ŘSD stále posou-
vá projekt kupředu, vychází 
městu vstříc, projekční kan-
celář pracuje na plné obrátky 
a stavební řízení snad proběh-
ne bez potíží. Městští úředníci 
svoji úlohu jistě také zvlád-
nou. Zákon je v současnosti 
liniovým stavbám nakloněn 
a vyvlastňování nepředpoklá-
dám.

Přestože je ŘSD ČR inves-
torem a realizátorem stavby, 
cílem města je trvale posky-
tovat potřebnou součinnost 
a využít všech možností, jak 
výstavbu urychlit. Základní 
parametry jsou obsaženy ve 

Smlouvě o spolupráci Města 
Přeštice a Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvko-
vá organizace, jejíž uzavření 
bylo schváleno zastupitel-
stvem města 27. 6. 2019.

Toto je pro vaši představu 
preambule smlouvy.

Smluvní strany, vědomy si 
neúnosné dopravní zátěže měs-
ta Přeštice na průtahu silnice 
č. I/27 středem celého města, 
která je dlouhodobě občany 
i návštěvníky města vnímána 
jako zásadní problém a pře-
kážka rozvoje města, uzavírají 
tuto smlouvu o spolupráci za 
účelem řádné a včasné pří-
pravy výstavby dopravního 
obchvatu města Přeštice. Měs-

to Přeštice je členem Národní 
sítě zdravých měst a chybějící 
obchvat města se od roku 2008 
každoročně umisťuje ve veřej-

né anketě Zdravého města na 
předních místech anketního 
pořadí jeho největších problé-
mů. 



Dokončení ze str. 1
Někdo jenom zpíval, já při-

šel s kytarou, zahrál a oni mě 
vybrali. Takhle to probíhalo 
čtyřikrát, a když už jsem prošel 
do poslední fáze, tak se na nás 
nahrnuli kostyméři, vizážisti, 
produkční, osvětlovači, zvu-
kaři a samozřejmě režisér. To 
byla práce na celý týden.
Měl jste nějakou mož-

nost zasáhnout a říct 
někdy ne?

Poslední slovo má režisér. 
Ale mohli jsme dílčí věci 
odmítnout, to jsem udělal jen 
jednou. Jinak mi to nevadilo.
Co se Vám nelíbilo?
Nelíbil se mi obrácený kříž 

v kulisách, když jsem zpíval 
Marylina Mansona. Měl jsem 
pocit, že bych mohl někoho 
naštvat. Pak se to probíralo, že 
jde o show, že je to stylizace 
Mansona, který obrácené kříže 
nosil v jednom kuse a tak dál. 
Šlo o společnou domluvu, ale 
kdybych nechtěl, tak by kříž 
nebyl.
Hudbu vybíral kdo?
Muziku jsme si vybírali sami. 

Donesli jsme deset písniček 
a něco z toho se po domluvě 
vzalo. Cvičili jsme ve stu-
diu, tam jsme měli korepetice 
a teprve po pár dnech se jelo 
naostro. V sobotu po přenosu 
jsem přijel domů, oslavil jsem 
to a v neděli večer zase zpátky 
do Prahy. V té době nebyl čas 
na nic jiného. 
Platili vám za to?
Ani korunu. Jezdil jsem tam 

za vlastní benzín. Proplatili 
nám to ale tím, že jsme se uká-
zali v televizi. Takovou rekla-
mu by si nikdo z nás nemohl 
dovolit.
Panovala mezi vámi sou-

těžícími drsná rivalita?
Finálovou dvanáctku dělal 

stejný štáb jako Superstar 
a všichni říkali, a to opravdu 
zaklepu, že je to úplně čisté 
a slušné. Každý z nás ve finále 
už byl v podstatě vítěz. Neza-
chytil jsem žádnou nepřejíc-
nost nebo podraz. Táhli jsme 
za jeden provaz,  bydleli jsme 
na hotelu, byli jsme pořád spo-
lu, i když jsme nemuseli. Mám 
odtud opravdu dobré přátele.

Jak se projevuje druhé 
místo v soutěži v další 
kariéře?

Člověk je najednou víc vidět. 
Dostávám víc nabídek na kon-
certy. Když najdu nějaký klub, 
kde bych si rád zahrál a řeknu 
jim, kdo jsem, vědí o mně. Je 
to jednodušší než dřív. 
Jaké koncerty si do-

mlouváte?
Sólové s kytarou. S kapelou 

v Přešticích moc nehrajeme, 
bubeník se stěhuje do Němec-
ka. Takže hraju sám o klu-
bech, unplugged. Kdyby to 
šlo přes agenturu, ušetřilo by 
mi to hrozně práce. Na druhou 
stranu bych nad svým hraním 
neměl kontrolu. Nevíte, do 
čeho vás agentura uvrtá.   
Bojíte se, že vám zkazí 

jméno?
Pověst je křehká věc. Když 

se budu chovat jako arogantní 
kretén, příště mě nepozvou. 
Kolik vás čeká v létě 

koncertů?
Teď mívám kolem patnácti 

měsíčně. Léto mám volnější, 
na celý červenec odjíždím učit 
pod uměleckou agenturou, což 

bude tak trochu dovolená, ale 
srpen mám nabouchaný festi-
valy. Sólově hraju na akustic-
kou kytaru rockové a metalové 
balady, je to tvrdé tak, jak to 
akustika dovolí.

Odkud jsou spoluhráči 
z kapely Untill The End?

Z Přeštic a okolí. Jsme par-
ta kamarádů, která se zavřela 
v garáž a udělala vlastní set 
songů. Nás to baví, ale víme, 
že moc zájemců o náš styl není. 
Ani moc nehrajeme, kluci mají 
svoji práci. Neděláme to pro 
publicitu, ale pro radost, jsme 
rádi, že to baví i okolí, akorát 
těch koncertů moc není.

Máte nějaký v plánu?
Bubeník odjíždí do Němec-

ka, takže přemýšlíme, co dál. 
Jestli někoho sehnat, ale zase 
bychom neradi, abychom 
sehnali někoho, s kým by-
chom si nerozuměli. Jsme tvr-
dá garážová kapela, v garáži je 
gauč, bicí, koberce a vajíčka 
na stěnách.
Když jme u té tvrdosti, 

tak jsem od několika lidí 
slyšel, že vás Pepa Voj-
tek z Kabátu v soutěži 
zkazil, že vás naučil řvát 
a ne zpívat.

To je naopak. Učil mě neřvat.  
Když zpívá s Kabátem, což je 
rocková muzika, tak to musí 
mít nějaký drive. Jinak ale 
vystupuje v muzikálech a je to 
pan zpěvák. 
Nezahrajete si s Kabá-

tem jako předskokan?
Nevím, jestli to mohu pro-

zradit, ale v září v rámci 
jejich turné vystoupím v Plzni 
v amfiteátru. Budu s nimi jako 
host, zazpívám dvě tři věci.

Vy neumíte noty, jak je 
možné?

Nikdy jsem se je asi nechtěl 
naučit. Na ZUŠce jsem se je 
učil, to mi bylo ale devět a zapo-
mněl jsem je. Ani se je nehod-
lám učit, nic mě k tomu nenutí.
Takže děláte hudbu jen 

podle sluchu?
Musím si to nahrát nebo 

zapamatovat, to se nedá zapsat 
jinak, než podle sluchu. Já 
k životu noty nepotřebuju. 
Obyčejné akordy umím. Když 
ale někdo řekne, abych zahrál 
Cmai 7 lomeno G, tak jsem 
v čudu.
Považujete se za popo-

vého zpěváka?
Ne. Ale jsem zastáncem 

toho, že každý styl se dá udě-
lat dobře. Muziku miluju, jazz, 

blues, klidně i hip hop, ale nej-
blíže mému srdci je rock nebo 
metal.
Kdy jste začal s muzi-

kou?
Asi v patnácti letech. Přišlo 

to s první školní kapelou, kdy 
jsem začal hrát na kytaru, tu 
první jsem si koupil za brigá-
du v pizzerii. Před tím jsem se 
věnoval recitačním soutěžím, 
moderování, mám při gym-
náziu vystudovanou mode-
rátorskou školu D3 v Praze. 
Škola byla o víkendu, pondělí 
až pátek jsem chodil v Plzni 
na gympl a v pátek do Prahy, 
takže to bylo nepřetržité stu-
dium.
To jste si platil?
Mně se povedlo vyhrát mezi-

národní řečnickou soutěž Mla-
dý Démosténes, a dostal jsem 
na školné padesáti procentní 
stipendium.
Jaké jsou vaše další 

plány?
Všechno záleží na tom, jak 

dopadne smlouva s produkční 
společností Universal. Ta je 
na osm let a já se k ní zavá-
zal, když jsem podepisoval 
smlouvu na soutěž The Voice. 
V té době jsem to ale nevěděl, 

respektive mě ani nenapadlo, 
že bych postoupil a nějak to 
řešil. Podle smlouvy bych 
musel hrát pod Universalem 
to, co oni potřebují. Nejhor-
ší je, že by mi mohli vrazit 
někoho, kdo mi muziku bude 
psát. V tom případě to pro mně 
umře, protože každá skladba, 
kterou jsem složil, šla ze mě. 
Někdo potřebuje psychiatra, já 
potřebuju kytaru.
Jaké jsou podmínky?
Universal si bere 70 procent 

z koncertu, i když si ho domlu-
vím já. Showbusiness je tvrdý 
business, snažím se v tom pla-
vat, ale přijde mi, že se topím. 
Tam se vždycky nejedná 
v rukavičkách. Jde tam o hod-
ně peněz.

Chcete se stát celebri-
tou?

Co je to celebrita? Já se chci 
stát muzikantem, chtěl bych, 
aby mě to živilo, aby to lidi 
bavilo, aby moje skladby 
lidé poslouchali, aby přišli na 
koncert a vytvořili nádhernou 
atmosféru.
Jaké jsou vaše oblíbe-

né kapely?
Hodně mám rád Limetal, 

Arakain, to je pro mě číslo 
jedna, Kamil Střihavka, BSP, 
a třeba staré Chinaski, to nové 
to je břečka.
Nemají náhodou smlou-

vu s Universalem?
Mají, to je přesně ono.  Tak 

vznikají skladby, které člově-
ku nic neřeknou a hrozně bych 
chtěl být Malátného (Michal 
Malátný, zpěvák Chinaski 
– pozn. red.) manželkou, mít 
s ní tři děti a zpívat, každé ráno, 
když si vzpomenu, vzpome-
nu si na to, že měl jsem tě rád 
a nevzal si tě za ženu. Je to byz-
nys, který nemá s hudbou nic 
společného. To jsou prostě roh-
líky, které prodávají v krámu.
Máte přítelkyni?
Universal mi zakazuje o tom 

veřejně mluvit. To je ve smlou-
vě. O řadě věcí ze soukromí 
nesmím mluvit.
Hrají nějakou vaši věc 

rádia?
Ne, protože ani jedna není 

nahraná, materiál už mám ale 
v šuplíku. Čekám na vyjádření 
Universalu. Budou to balady na 
kytaru a snad CD nebo singl.
Jste dvacátník, má pro 

vás cédéčko ještě vůbec 
smysl?

Úplně mrtvá cédéčka nejsou, 
sám jich mám plno. V branži 
to ale funguje tak, že interpret 
vydá singl, hned natočí klip 
a jde to ven rovnou s klipem. 
Interpreti si mohou dovolit 
vydat album, když už jsou 
zaběhlí a mají nějaké jméno. 
Kolotoč funguje tak, že nahrát 
písničku, udělat klip, vydat 
a pořád dokola, dokud se nedo-
stanete do většího povědomí. 
Kolik máte followerů?
Patnáct tisíc na Instagramu. 

Ale nejsem moc dobrý přes 
sociální sítě, takže nevím, co 
s těmi lidmi mám dělat (smích). 
Nepotřebuji každý den vyfo-
tit, co mám k obědu nebo co 
zrovna dělám. Bohužel dneska 
jdou sociální sítě ruku v ruce 
s muzikou. Nějak se s tím budu 
muset poprat. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Skupinka znečišťovate-
lů Městského parku

Dne 6. 5. 2019 po 12.00 hod. 
byla hlídka MP přivolána do 
Městského parku na skupinku 
osob zanedbaného zevnějšku 
dělající zde nepořádek. Na 
místě a pomocí kamerové-
ho systému bylo zjištěno, že 
dva muži a žena zde popíjeli 
alkohol, odhazovali odpadky 
a jeden z nich se zde vykálel. 
Všichni byli vyřešeni v příkaz-
ním řízení pro porušení obecně 
závazné vyhlášky a přestupku 
proti veřejnému pořádku. Poté 
všichni provedli úklid parku 
a z místa je strážníci vykázali.
Nález lidské lebky v ul. 

Veleslavínova
Dne 7. 5. 2019 před 11.00 

hod. se dostavila na služebnu 
MP žena, která oznámila nález 
lidské lebky, či její atrapy, 
na zídce v ul. Veleslavínova 
v Přešticích. Na místě byla 
strážníky skutečně nalezena 
lidská lebka a pod ní v zahradě 
dále čelist a kost. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, zajiště-
no místo. Provedeným šetře-
ním a analýzou provedenou 
PČR bylo zjištěno, že lebka 
je sice skutečná, ale vyřazena 
v dávné době ze školního pří-
rodovědného kabinetu. Míst-
ní majitel ji po letech nalezl, 
umyl a nechal osušit na uve-
dené zdi. Věc si na místě pře-
vzala PČR a ta bude předána 
na správní orgán pro porušení 
zákona o pohřebnictví.
Znečištění Masarykova 

nám. olejem
Dne 10. 5. 2019 odpoledne 

bylo strážníky zjištěno znečiš-
tění komunikace a parkovací 
plochy na Masarykově náměs-
tí v Přešticích olejem vytéka-
jícím z vozidla audi. Věc byla 
oznámena hasičskému sboru, 
který provedl zasypání skvrny 
absodanem a řidič řešen v pří-
kazním řízení pro znečištění 
komunikace.

Střípky měsíce 
května 2019

 13. 5. po 9.00 hod. prove-
den výjezd k rybníčku za obcí 
Žerovice, kde byl ve vodě 
místním občanem nelezen 
kadáver zvířete. Na místě zjiš-
těno, že se jedná o sraženou 
srnu, která byla z vody vyn-
dána a předána myslivecké-
mu hospodáři. Po 16.00 hod. 
nahlášena zaměstnancem KKC 
krádež reklamní plachty z akce 
Timbersport z Masarykově 
nám. v Přešticích. Pomocí 
kamerového systému zjištěno, 
že tuto vítr odnesl ke kašně, kde 
ji ve stejný den v ranních hodi-
nách naložil do vozidla trhovec. 
Ten byl strážníky kontaktován, 
následně plachtu vrátil a byl 
řešen v příkazním řízení
  14. 5. po 15.00 hod. vyslá-
na hlídka MP policisty do ul. 

Husova v Přešticích, kde by 
měl na trávníku ležet muž. Na 
místě zjištěn šestapadesátiletý 
podnapilý muž z Příchovic. 
Tento byl vyřešen v příkaz-
ním řízení a z místa vykázán, 
neboť byl schopen komunika-
ce i chůze
  18. 5. po 18.00 hod. výjezd 
na žádost policie do bytového 
domu v ul. Rybova v Přešti-
cích, kde došlo k neshodám 
mezi obyvateli pro opakující 
se rány v domě. Věc budou 
obyvatelé řešit se správcem 
bytovky
  31. 5. spolupracovala městská 
policie s útvarem Policie ČR 
SKPV při domovní prohlíd-
ce v obci Radkovice u muže, 
který je podezřelý z trestného 
činu „Nedovolené pěstování 
rostlin obsahujících omam-
nou nebo psychotropní látku“. 
Věc nadále šetří Policie ČR. 
Po 19.00 hod. byla hlídka MP 
požádána PČR o zastavení 
nákladního vozidla man, kte-
ré jede od Nepomuka, nemá 
zajištěný náklad a z návěsu 
vypadává biologický materiál. 
Vozidlo zastaveno ve Střížo-
vě a věc předána policistům 
k dalšímu opatření
  v květnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu při 
slavnosti žehnání a zavěšení 
zvonu na věž kostela v Přešti-
cích a při volbách do EP
 zabezpečení soutěže pro 
děti: 
1) dopravní soutěž Besip 
v Blovicích
2) Malý záchranář + Den s IZS 
na ZŠ Josefa Hlávky
  pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) v ul. Poděbradova – opako-
vané porušování zákazu vjez-
du autobusů
2) město – prodej psychotrop-
ních látek
3) Masarykovo nám. – krádež 
drogistického zboží v prodej-
ně Teta
4) dvakrát parkoviště na 
Masarykově nám. – poškrábá-
ní vozidla
5) ul. Na Chmelnicích – krá-
dež jízdního kola
6) celé město – průjezd pode-
zřelého vozidla, pohyb záva-
dové osoby
 na území města nalezeno: 
v Městském parku – kožené 
desky s obsahem, v ul. Huso-
va – opuštěné jízdní kolo, na 
Masarykově nám. – látková 
peněženka s doklady a plátěný 
vak se sportovními potřeba-
mi – předáno na hospodářský 
odbor MěÚ
 provedeny výjezdy na šest 
volně pobíhajících psů: v Měst-
ském parku, v ul. Nepomucká 
a v ul. Poděbradova. Majitelé 
řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivní-
ho měření v obci: Přeštice 
Zastávka – 92 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 76 km/h a v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 63 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník
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Dobře utajená 
přítelkyně

Noty neznám a ani je nepotřebuju

Samouk

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

Garážová kapela

Jméno je značka



V nedávné době proběhla v Přeštic-
kém domě historie výstavka o elektri-
fikaci jižního Přešticka. Chtěla bych 
svým příspěvkem poukázat na něk-
teré skutečnosti, které ve své době 
zcela změnily život mnohým lidem 
a obcím v tomto regionu.

Jako příklad uvádím práce v tomto 
oboru, které provedla firma Konce-
sovaný elektroradiozávod pana

Karla Tuzara z Přeštic.
Elektrifikace obcí Záhořany, Nezdice, Kydliny, Tupadly, Opál-

ka, Janovice, Špičák a další. Právě na Špičáku v hotelu Prokop 
byl firmou p. Karla Tuzara instalován první radiopřijímač na 
Šumavě.

Díky České spořitelně v Přešticích byl firmou p. Karla Tuzara 
zaveden 7. 2. 1938 ve školní budově v Přešticích školní rozhlas.

Byl vášnivým obdivovatelem filmového pásu, proto zajížděl 
do Prahy pro filmy s Vlastou Burianem, aby je mohl promítat 
přeštickým divákům. Elán mladého podnikatele byl obdivuhod-
ný. Působil ve významných funkcích Živnostenského spolku, 
Obchodní komoře, Sokola a dalších.

Malá vzpomínka k jeho 120letému narození, 
dcera Zdeňka Krásná, Tuzarová.

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

VZPOMÍNKA

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 

Jindřiška PŮTOVÁ
pan Otakar KWIETON
pan František VÁVRA
paní Jana MRÁZKOVÁ

pan Petr VLÁŠEK

2. polovina května a 1. polovina června

ÚMRTÍ (květen)

Marie PETRÁŠOVÁ
Jana BEZDĚKOVÁ 
Antonín BRABEC
Marie TAIŠLOVÁ
Václav JEŽEK (1939)

(1930) – Zastávka
(1934)
(1946)
(1954)
(1939)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Anna MRÁZOVÁ
pan Václav KASL

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily
paní 

Věra MOTEJZÍKOVÁ
paní 

Růžena PŘIBÁŇOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily

paní
Miloslava KLEČKOVÁ 

paní 
Milena HÁJKOVÁ

Hmyzí hotel
Na začátku byl nápad vytvo-

řit na naší zahradě v Mateř-
ské škole Gagarinova „hmyzí 
hotel“. Realizace se ujala paní 
učitelka Hana Konopíková 
společně se školníkem panem 
Tichotou.

Co je to vlastně „hmyzí 
hotel“? Je to dřevěný dome-
ček rozdělený do více okýnek, 
která jsou vyplněna přírodní-
mi materiály – kůrou, šiškami, 
mechem, větvičkami, kulati-
nou. Proti vypadávání přírod-
nin jsou otvory zabezpečené 
pletivem či výplní z provázků 
v podobě pavučiny. 

V pondělí 13. 5. 2019 pro-
běhlo na zahradě slavnostní 
„odhalení“ hmyzího hotelu. 
Paní učitelka Konopíková for-
mou pohádky dětem přiblížila 

 

funkci domečku. Hmyzí 
hotel byl umístěn u bylinko-
vé zahrádky se zídkou z pří-
rodních kamenů a stal se tak 
užitečnou součástí naší zahra-
dy. Děkujeme paní učitelce 
a panu školníkovi za skvělou 
práci!

Lenka Kladívková
učitelka MŠ Gagarinova

Zpívali pro předškoláky
Houf pohádkových postav, 

mezi nim víly, vodník, prin-
cezny, kašpárek, jehož zpěv 
dirigovala Bílá paní a na „stra-
šidelné“ varhany doprovázela 
Čarodějnice. Takový byl prvý 
pohled. Ale nyní vážně.  V aule 
ZŠ Josefa Hlávky vystupoval 
pěvecký sbor „Skalka“ a zpí-
val dětem z mateřských škol. 
Již název celého koncertu 
„Pohádkové dopoledne“  před-
znamenal obsah. Zněla jedna 
pohádková písnička za druhou 
s doprovodem nejen varhan, 
ale i flétny Elišky Vozárové. 
Třeba „Dělání“ a „Kdyby se 
v komnatách“ z pohádky Prin-
cové jsou na draka nebo ze 
známé pohádky S čerty nejsou 
žerty „Voda, voděnka“ nebo 
i trochu „zlověstná“ „Pod 
dubem, za dubem“ z pohádky 

Lotrando a Zubejda a další. 
Proto se nebylo možno divit, 
že hodina utekla „jako voda“ 
a již zněla poslední písnička 
s příznačným, možná trochu 
symbolickým rozlučkovým 
textem na konec koncertu  
„...uvidíme večerníčka, jak 
se uklání,,,,“. Dětský potlesk 
patřil nejen zpívajícím pohád-
kovým bytostem, ale i Bílé 
paní – sbormistryni Vladimíře 
Strakové a varhanní čarodějni-
ci Janě Valentové.  Jako host 
vystoupila Štěpánka Doubko-
vá, která reprezentovala ško-
lu v celostátním kole soutěže 
Karlovarský skřivánek. Pro 
sbor Skalka to byl poslední 
koncert tohoto školního roku, 
vše pak završilo společné roz-
lučkové posezení v cukrárně.

 (šat)

Závěrečný koncert pěveckého sboru Skalka byl pro děti z mateř-
ských škol.                                                            Foto Petr Šatra

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní
Jaroslava STAŇKOVÁ

Symboly obcí Přešticka
– CHLUMČANY

Obec Chlumčany má symbo-
ly od 22. ledna 2001.

Popis znaku:
V horní části znaku je na mod-

rém podkladě sedm šesticípých 
žlutých hvězd. Ve spodní části 
na stříbrnočerně polceném ští-
tě na zeleném návrší dva býčí 
rohy opačných barev vyrůstají-
cí ze zlaté koruny.

Popis praporu:
List tvoří modrý žerďový 

pruh jednu třetinu délky listu 
a pět vodorovných pruhů stří-
davě bílých a černých. V žer-
ďovém pruhu je na modrém 
podkladě sedm zlatých šesti-
cípých hvězd ve dvou svislých 
řadách. Poměr šířky k délce je 
2:3.

Ing. Jiří Běl

Vánoční strom republiky 
pro Kristiána vyúčtován

V prosinci 
a lednu se 
konala sbír-
ka, vyhláše-
ná městem 
Přeštice, Vá- 

noční strom republiky pro 
Kristiána. Byla určena na 
dostavbu a vybavení denního 
stacionáře Kristián v Rebcově 
ulici. Vybíralo se při advent-

ních akcích a koncertech do 
kasiček a zároveň bylo mož-
no přispívat na zvláštní konto 
sbírky. Sbírka byla ukonče-
na 31. ledna 2019. Celkový 
výnos sbírky činil: 29 764,27 
korun. Tato částka posloužila 
k nákupu polohovacích křesel 
pro klienty stacionáře. Všem 
dárcům srdečně děkujeme.

Michal Tejček



Na velikonoční pondělí dne 
22. dubna o vícovské pouti 
spolek zajišťoval průvodcov-
skou službu v kostele sv. Amb-
rože. Jako každoročně využila 
přibližně stovka návštěvníků 
příležitost prohlédnout si pro-
story, kam se běžně nedosta-
nou, a vyslechnout si výklad 
průvodců.

Následující sobotu se konala 
druhá letošní brigáda na Skále, 
při níž nám vydatně pomohli 
hráči geocachingu i paní sta-
rostka z Radkovic s přáteli.

Dne 7. května se uskutečnila 
spolková přednáška Daniela 
Švece: „Českoslovenští let-
ci Plzeňského kraje v RAF“, 
o níž už bylo v PN referováno. 
Potěšila nás hojná účast poslu-
chačů.

Dne 18. května se někteří čle-
nové spolku zúčastnili slavnos-
ti požehnání a zavěšení nového 
zvonu sv. Jan Nepomucký – 
Zvon přátelství. Nemajíce kro-
je ani korouhve, oblékli jsme 
pro tuto významnou událost 
nová trička s logem spolku.

O přeštické pouti 9. červ-
na zajistily dvě naše členky 
komentované prohlídky přeš-
tického kostela. Chrám navští-
vily čtyři desítky lidí.

Zajímavou památkářskou 
událostí bylo snášení báně 
kostela sv. Petra a Pavla 
v Dolní Lukavici v rámci opra-
vy kostela. Účastníci si mohli  
14. června mj. prohlédnout dva 
cimbály věžních hodin, snese-
ných spolu s vrcholem věže. 
Cimbály nesou datum 1695, 
jméno Jana Viléma Josefa 
Chanovského z Dlouhé Vsi 
a zkratku zvonaře (?) M. S. F.

Na přeštickém hřbitově 
otevřel Dům historie Přeštic-
ka, tentokrát ve spolupráci 
s naším spolkem, již třetí ven-
kovní výstavu. Má název „Žili 
mezi námi“ a je věnována pat-
nácti přeštickým osobnostem, 
které jsou na hřbitově pocho-
vány.

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali těm, kteří nás 
podporují. Především fir-
mě VOCHOC, která zajistila 
potisk našich spolkových tri-
ček. Finanční pomoc přislíbila 
dolnolukavická LUKRENA 
a v Přešticích působící firma 
VISHAY. Děkujeme i našim 
tradičním podporovatelům: 
městu Přeštice, Plzeňskému 
kraji a MAS Aktivios.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

  4. 7. 2019 od 19.00 hodin
  12. 7. od 17.00 hodin  

TRASH TOWN
Sci-fi / Akční / Dobrodružný – studentský film

Česko, 2019
Období po apokalypse, kdy už se lidé téměř stačili vzpamatovat z hrůz, 
které trvaly několik desítek let. Postapokalyptické městečko ve střední 
Evropě, které nakonec kvůli okolní situaci přiláká všemožné národy 

a etnika, kde všem nezbývá nic jiného, než se tu spolu naučit žít. 
Jeho jméno je Trash Town.

  7. 7. 2019 od 17.00 hodin
ALADIN

Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál /
/ Romantický

USA, 2019, 128 min.
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi 

Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, 
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje 

Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu 
vnese svižnou a strhující akci.

  7. 7. 2019 od 19.30 hodin
  12. 7. 2019 od 19.00 hodin

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční / Dobrodružný / Sci-fi

USA, 2019, 142 min.
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, 
který je další kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! 

Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem,
 MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár 

týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, 
neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. 

Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, 
proč na starý kontinent útočí obří elementálové.
  14. 7. a 21. 7. 2019 od 17.00 hodin

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný

Francie, 2019, 90 min.
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám 

v záchranné kapsli dostává na neznámou, divokou planetu. 
Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. 

V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…
  14. 7. 2019 od 19.00 hodin

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Komedie / Sci-Fi / Akční

USA, 2019, 107 min.
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmí-
ru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

  19. 7. a 26. 7. 2019 od 17.00 hodin
LVÍ KRÁL

Animovaný / Dobrodružný / Drama
USA, 2019

Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau 
(Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí 

panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, 
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. 

Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
  19. 7. 2019 od 19.00 hodin

SRÁŽKA S LÁSKOU
Komedie / Romantický

USA, 2019, 125 min.
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen 
na světě. Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost

 s obrovským nadáním, která má ve svém životě všechno 
pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth Rogen) je talentovaný novinář, 

hipster a potížista, který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích 
a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, že ona mu kdysi 

dělala „chůvu“ a byla jeho první platonickou láskou.
  21. 7. 2019 od 19.00 hodin

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie

Německo, 2018, 111 min.
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, 

co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této 
výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.

  26. 7. 2019 od 19.00 hodin
DIEGO MARADONA

Dokumentární / Sportovní
Velká Británie, 2019, 130 min.

Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou 
rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým 

i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel 
potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv 

a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod 
masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody, 

kokain ani pletky s mafií. Zničující spirála se roztáčí. 
  28. 7. 2019 od 17.00 hodin

IBIZA
Komedie

Francie, 2019
Ibiza je ideální podívanou pro fanoušky bláznivých dovolených 

Griswoldovic rodiny. Philippe a Carole se před nedávnem potkali. 
Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až po uši a Phillipe udělá 
cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou 
zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, 

může vybrat letní dovolenou.
  28. 7. 2019 od 19.00 hodin

DĚTSKÁ HRA
Horor / Thriller

USA, 2019, 88 min.
V současné verzi hororové klasiky Dětská hra se na plátna vrací 

zlovolná zabijácká panenka Chucky. Andy dostane od mámy 
k narozeninám úchvatnou hračku, nejnovější výkřik technologií, 

panenku, která umí cokoliv. Už to není jenom hračka, je to ten nejlepší 
kamarád. Zatím ale nikdo neví, že dokáže i zabíjet, že vraždí moc ráda 

a s vynalézavostí těch největších psychopatů. 
Přišel čas si trochu pohrát.
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

červenec 2019
 8.–12. 7. 2019 
Cestujeme
po filmovém světě
– příměstský tábor    
Pro děti od 7 do 15 let.
Místo konání: KKC Přeštice 
Kurzovné: 700 Kč

 20. 7. 2019 
Energit
– Blues rock legend
– 45the anniversary 
Všechny vstupenky budou slo-
sovatelné.
Čas konání: 19.00 hod.
Místo konání: 
Přeštice – zahrada Na Kosině 
Vstupné: 250 Kč,  předprodej 
199 Kč na mobil 728 459 984.

 22.–26. 7. 2019 
Tykejme si
s angličtinou
– příměstský tábor
Pro děti od 6 do 12 let.
Místo konání: 
KKC Přeštice 
Kurzovné: 700 Kč

 27. 7. 2019 
Dechparáda
pod širým nebem
– XI. ročník
Program:
13.00 hod. – PiňaKoláda
15.00 hod. – Podhoranka
z jižních Čech
17.00 hod. – Vysočinka
Čas konání: 13.00 hod.
Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

KINO – ČERVENEC

Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

Výstavy:
5. července – 1. září 2019
Gramofon: vynález, který změnil svět
Sbírka gramofonů M. Novobilského

Pojďme si hrát
Hračky z tvorby a sbírky manželů Holubových

Bude už konečně ten...
Dokončení ze str. 1
Potřeba odklonění tranzitní 

dopravy z centra města je pro-
to absolutní prioritou „Strate-
gického rozvoje města Přeštice 
2018–2024“, v jehož akčním 
plánu je podpora města při 
vybudování obchvatu zařaze-
na na prvním místě.

Město Přeštice vlastní ve 
svých katastrech pozemky, 
které je připraveno použít ke 
směnám s vlastníky preferu-
jícími směnu za odpovídající 
zemědělskou půdu. RŠD ČR 
má omezenou možnost směny.

Hlavním úkolem města bude 
pomoc při výkupu pozemků. 
Čím více pozemků bude v roz-
hodné chvíli ve vlastnictví 
města, tím dříve bude moci být 
obchvat postaven. Pokud tedy 
město začne aktivně vyku-
povat pozemky potřebné pro 
výstavbu obchvatu, může tím 
výstavbu přiblížit minimálně 
o několik měsíců, ne-li o více 
než rok. Město na rozdíl od 
ŘSD není limitováno rozlohou 
vykupovaného pozemku. ŘSD 
může vykupovat až na základě 
záborového elaborátu, který 
je součástí schváleného pro-
jektu pro stavební povolení. 
Existuje však i varianta, že by 
to mohlo být dříve. Ani poté 
však nesmí koupit ani metr 
navíc. Je známo, že někteří 
vlastníci budou chtít prodat 
pozemky celé nebo je budou 
chtít za jiné směnit. S tím vším 
může město pomoci. Odhady 
doby trvání všech řízení ŘSD 
jsou velmi obtížné. Může se 
objevit nečekaná překážka 
a územní či stavební řízení se 
může protáhnout. Pokud však 
proces vyjednávání a výkupů 
proběhne dříve, než jej bude 
moci provést ŘSD, sehraje to 
časově velmi významnou roli.

Proč už obchvat dávno 
nestojí? Odpověď je samozřej-
mě velmi košatá, ale dovolím 
si něco vypíchnout. Obchvat, 
jako mnoho dalších doprav-
ních staveb, ještě nestojí proto, 
že se již v roce 2010 objevily 

politické síly, které deklamo-
valy, že zatočí s všelijakou 
korupcí. Ministerstvem dopra-
vy pod vedením ministra Bárty 
byly zastaveny přípravy všech 
významných dopravních sta-
veb. Následně se naneštěstí 
změnila i příslušná legislativa 
(EIA). Z tohoto období jsme 
se dosud nevzpamatovali. Ani 
nyní není budování dopravní 
infrastruktury v ČR nijak slav-
né. O to větší bychom měli 
mít radost, že se právě tato 
stavba zařadila mezi dvacet 
vybraných, které se budou na 
úsecích komunikací první tří-
dy realizovat v následujících 
letech. Mezi ty šťastné stavby 
patří i úsek k Vysoké, na kte-
rý se v blízkosti křižovatky 
na Dnešice a Dolní Lukavici 
budoucí obchvat napojí.

A kdy to už konečně bude 
stát? To byla samozřejmě otáz-
ka, která 27.června rezonovala 
celým sálem KKC. Z úst ředi-
tele ŘSD Ing. Zdeňka Kuťáka 
jsme se dověděli, že podle 
plánu by stavba mohla být 
zahájena po dokončení části 
čtyřproudové komunikace od 
Vysoké v roce 2024. Termín 
dokončení obchvatu by měl 
poté být v roce 2026.

Před vydáním zářijových 
novin již bude město dispo-
novat podklady, díky kterým 
bude možné zahájit výkupy 
za ceny dle metodiky ŘSD. 
Obracím se nyní na všechny 
vlastníky, kteří již minimálně 
tuší, že přes jejich pozem-
ky povede obchvat. Jménem 
občanů Přeštic vás prosím 
o pomoc a spolupráci. Již 
nyní nás můžete kontakto-
vat. Jsme připraveni zahájit 
proces, na jehož konci bude 
otevření silničního obchva-
tu města. Díky němu budou 
moci být Přeštice klidnější, 
prostupnější, výrazně méně 
zatížené dopravou a tudíž 
bezpečnější. A to si určitě 
přejeme všichni.

Mgr. Karel Naxera
starosta
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Pojďme si společně zahrát 
a zasportovat

V úterý 21. května 2019 se 
děti z naší MŠ Dukelská Přeš-
tice zúčastnily „Sportovních 
her mateřských škol“ v Plzni. 
Cílem SH MŠ je pomocí sou-
těže motivovat děti ke sportu 
a podchytit pohybově talen-
tované děti. SH MŠ nepřímo 
navazují na zjišťování pohybo-
vých dovedností předškolních 
dětí „POHYB 1“, kterého se 
na podzim 2018 zúčastnily 
děti, které navštěvují posled-
ním rokem naši školku.

Na začátku května jsme ve 
třech nejstarších třídách uspo-
řádali třídní kola sportovních 
her a vybrali nejšikovnější 
děti pro závody v Plzni. Naši 
školu reprezentovalo družstvo 
šesti dětí – tři děvčata a tři 
chlapci. Pilně jsme trénovali 
předepsaných pět disciplín. 
Hod do dálky, běh kolem met 
4x6 metrů, skok z místa odra-
zem snožmo, přeskakování 
a podlézání překážky a běžec-
kou štafetu šestičlenných 
družstev.

Vybrané závodníky dopro-
vázelo na atletický stadion 
města Plzně 19 kamarádů, aby 
jim drželi palce a aby fandě-
ním podpořili jejich sportovní 
výkony. Na závody nás spo-
lečně s dětmi z MŠ Gagari-
nova Přeštice vezl autobus, 
o jehož zaplacení se postaral 
MěÚ Přeštice, za což mu patří 
velký dík.

Aby všichni věděli, odkud 
jsme a neztratili jsme se mezi 
625 účastníky z 25 mateřských 
škol, obléklo si 25 dětí a 4 paní 
učitelky trička s názvem naší 
MŠ, která jsme vyzdobili tis-
kátky zvířátek. Hned u vchodu 
na stadion děti přivítal maskot 
SH MŠ Žabák. Po slavnostním 
zahájení čekal všechny děti 
průvod kolem celého atletic-
kého oválu.

Pak už začaly samotné závo-
dy. Všechny děti čekal vytr-
valostní závod na 400m. Naše 
družstvo podávalo skvělé 
výkony ve všech disciplínách, 
i když jsme se účastnili jen jako 
hosté. Bohužel finále města 
Plzně nemělo možnosti výko-
ny přeštických dětí zohlednit 
při oficiálních výsledcích. Při 
zařazení naší MŠ do oficiál-
ních výsledků by naše družstvo 
skončilo na skvělém druhém 
místě, ve štafetě družstev na  
4. místě z 25 MŠ.

Velký dík patří pořadatelům 
za perfektně  zorganizovanou 
akci. Všichni zúčastnění si 
odváželi domů mnoho krás-
ných zážitků.

Snahu a skvělé výkony našich 
závodníků jsme ocenili na slav-
nostním vyřazení předškoláků 
z naší mateřské školy, které se 
uskutečnilo ve čtvrtek 20. června 
2019 na zahradě naší školy.

Jitka Erbenová
MŠ Dukelská Přeštice

Zahradními vrátky rovnou 
do pohádky

V úterý 14. května 2019 ožila 
zahrada MŠ Dukelská Přeštice 
pohádkovými bytostmi. Děti 
z naší školky přišly společně 
s rodiči a sourozenci prožít 
hezké odpoledne, tentokrát 
na téma „Z POHÁDKY DO 
POHÁDKY“.

I když počasí zrovna moc 
nepřálo pobytu venku, sešla se 
více než stovka rodin, mnohé 
děti v krásných pohádkových 
kostýmech. Vybaveny star-
tovní kartou s křížovkou se 
rodiny pustily do plnění úkolů 
na sedmi stanovištích a luš-
tění tajenky. Děti postupně 
navštívily stanoviště s obráz-
kem Večerníčka, Pata a Mata, 
včelky Máji, Krtečka, Bořka 
stavitele nebo kutálely míč po 
cestě s Koblížkem. Po splnění 
úkolů na všech stanovištích 

si mohly společně s rodiči 
přečíst tajenku, která zněla 
„POHÁDKA“.

Odměnou bylo pro všechny 
děti nejen plno cen v bohaté 
tombole, ale i příjemně strá-
vené odpoledne se svými nej-
bližšími. Velký dík patří všem 
rodičům v čele s Radou rodi-
čů, kteří přinesli mnoho slad-
kostí, hraček, her a výtvarných 
potřeb do krámečku s tombo-
lou. O dobrou svačinu se jako 
každoročně postarala Pekárna 
Pocínovice, která darovala 
výborné koláče a vánočky. 
Poděkování patří i pí Ženíško-
vi za zakoupení vuřtů pro děti 
ze třídy Horní Sluníčko.

I když nás trošku potrápil 
déšť, všichni jsme si pohádko-
vé odpoledne skvěle užili.

Jitka Erbenová

Květnové události 
v naší školce

Předškoláci z naší mateřské 
školy umí i sportovat. A kde 
předvedli svoji fyzickou zdat-
nost? Dne 21. 5. 2019 se celá 
třída předškoláků zúčastnila 
„Sportovních her mateřských 
škol Plzeň.“

Byli vybráni tři nejzdatnější 
kluci a tři děvčata, kteří celý 
měsíc s paní učitelkou Kladív-
kovou, Konopíkovou a asis-
tentkou Řezankovou poctivě 
trénovali na školní zahradě. 
Trénoval se hod do dálky, 
skok z místa, slalom, obrat-
nost a štafeta. Paní učitelky 
s dětmi vyrobily originální 
trička s otisky rukou a nohou 
s názvem „Když nemůžeš, při-
dej víc!“

Na závodech byly pro všech-
ny děti připraveny doprovodné 
aktivity jako tancování, běh na 
sto metrů, horolezecká stě-
na. I když jsme se zúčastnili 
jen jako hostující nesoutěžní 
mateřská škola, sportovní hry 

jsme si všichni moc užili a děti 
odjížděly s bohatými zážitky 
a malou odměnou.

Hned druhý den 22. 5. 2019 
jsme se s předškoláky vydali 
do Železné Rudy na prohlídku 
„Enviromentálního centra,“ 
které je kvalitně vybavené 
i pro ekologickou výchovu 
dětí.

Děti viděly expozici historie 
lyžování na Šumavě, prohléd-
ly si kabinet čápa černého, 
kabinet geologie, geomor-
fologie, kabinet bylin, hub, 
jelena lesního i kabinet bobra 
evropského. Nejvíce se dětem 
líbilo obydlí pro bobry, do 
něhož si hned několik dětí 
zalezlo. V podlaze bobřího 
obydlí děti sledovaly na obra-
zovcey dokument „Život bob-
ra v přírodě.“

Příjemná byla pro nás vstříc-
nost centra, které nám poskyt-
lo zázemí v knihovně profeso-
ra Julia Komárka, vynikajícího 
přírodovědce, znalce karpatské 
přírody a autora známé knihy 
„Lovy v Karpatech.“

Počasí nám sice ten den zrov-
na nepřálo, ale nezapomenu-
telné zážitky dětem všechno 
vynahradily.

Lenka Kladívková
učitelka MŠ Gagarinova

Přeštice

ASISTENT 
PREVENCE KRIMINALITY

Město Přeštice ve spolupráci s MP Přeštice 
vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici 

Asistenta prevence kriminality 
dotovaného Ministerstvem vnitra ČR 
na dobu určitou do konce roku 2021 

s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2019. 
Pracovní uplatnění v oblasti prevence kriminality
– zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města 

na plný úvazek (jednosměnný provoz). 
Požadavky na tuto pracovní pozici: 

min. dosažené vzdělání – základní, min. věk 18 let, 
dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, 

ochota pracovat v terénu 
a dobré komunikační schopnosti.

Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Hošťálek, tel. č. 725 851 629.

Koledníci Tříkrálové 
sbírky se sešli 
při zábavném odpoledni

Farní charita Přeštice pozva-
la koledníky a dobrovolníky 
Tříkrálové sbírky na tradiční 
sportovně-zábavné odpoled-
ne pořádané v sobotu 22. 6. 
2019 na farní zahradě koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích. Charita akci 
organizuje jako poděkování za 
jejich pomoc a nasazení během 
lednové sbírky. V letošním 
roce pomáhalo při Tříkrálové 
sbírce celkem 108 koledníků 
a 31 doprovázejících dospě-
lých dobrovolníků, ale mno-
zí se nemohli sobotní akce 
zúčastnit pro zapojení v dal-
ších aktivitách, které tento den 
probíhaly.

Pro děti bylo i letos připra-
veno sportovní a herní náčiní, 
např. obruče, míče, sada na 
badminton, švihadla či létající 
talíře, pro nejmenší pak tabule 
s barevnými křídami, kostky 

či míčky. Na programu byly 
i oblíbené závody ve skáká-
ní v pytlích či soutěž v točení 
obručí. Vítězové získali drob-
nou odměnu. Dospělí ocenili 
odpočinek a malé pohoštění 
v krásném prostředí farní zahra-
dy. Letos účastníky po krátké 
zábavě na zahradě zahnal déšť 
do vnitřních prostor fary, kde 
pokračovali v soutěžích a dal-
ších aktivitách, dostalo se tak 
například na hraní deskových 
her. Buřty jsme si tentokrát tedy 
vychutnali v místní klubovně, 
dobrou náladu a radost ze setká-
ní nám však déšť nezkazil☺.

Děkujeme všem, kteří s pří-
pravou a průběhem akce pomá-
hali a přejeme dětem i rodičům 
hezké prožití letních prázdni-
nových dnů.

Za FCH Přeštice
Mgr. Alena Volková

ředitelka

Dětský den Ahoj léto s...
Dne 22. 6. se uskutečnil na 

Přeštické loděnici již třetí 
dětský den Ahoj léto s..., ten-
tokráte byla na tématu pohád-
ka. Děti mohly projít dvanáct 
stanovišť na pohádková témata 
jak moderních, tak klasických 

pohádek. Bylo asi 150 účast-
níků, a tímto bychom jako 
organizátoři chtěli moc podě-
kovat všem, kteří dorazili i za 
menší nepřízně počasí. Těšíme 
se na Vás v září s dalším Ahoj 
léto...  
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Přeštice mají nový zvon
Obrazová reportáž ze slavnostního žehnání a zavěšení zvonu sv. Jan Nepomucký 
– Zvon přátelství 18. května 2019.

Zvony provázejí člověka od narození až do smrti a svým 
hlasem upozorňují na většinu významných okamžiků živo-
ta každého z nás. Jsou přímými svědky naší historie, vypo-
vídající nejen o kovolijeckém umění zvonařských mistrů, 
ale i o životě našich předků.

Po sedmasedmdesáti letech se do přeštického koste-
la vrátil zvon sv. Jan Nepomucký a doplnil souzvuk 
stávajících zvonů (Starý z roku 1497 o váze 672 kg, 
Nový z roku 1824 o váze 552 kg a Hraníček z roku 
1438 o váze 280 kg). Zvon, odlitý v nizozemském Aste-
nu Petrem Rudolfem Manouškem, byl do Přeštic pře-
vezen v říjnu 2018 a dočasné útočiště nalezl v Domě 
historie Přešticka. Datum požehnání a slavnostní-
ho zavěšení zvonu do věže kostela vybral pan vikář  
P. Karel Plavec na sobotu po svátku sv. Jana Nepomuc-
kého 18. května. Před samotnou slavností bylo zapotře-
bí mnoho týdnů příprav, jak po stránce organizační, tak 
technické. Především bylo nutno uklidit obě věže kostela 
(v tomto bodě přiložili ruku k dílu i samotní organizá-
toři), zajistit transport a vymyslet nejvhodnější způsob 
vyzdvižení. Plán dostat zvon do severní věže za pomoci 
plošin a jeřábů ze silnice ztroskotal pro velmi kompli-

kovaný terén v okolí kostela. Jako jediná možná varian-
ta se ukázalo vyzdvižení zvonu pomocí jeřábu do jižní 
věže z farní zahrady a jeho transport vnitřkem půdy do 
věže severní. Vzhledem ke konstrukci, stáří a aktuálnímu 
stavu schodiště nebylo možné zvon transportovat jinak, 
než pomocí zdvihací techniky. Tuto možnost doporučil 
i tvůrce zvonu. Ani cesta z jižní věže do severní nebyla 
jednoduchá. Bylo zapotřebí spolu s hasiči zpevnit pocho-
zí lávku půdy a pomocí soustavy kladek a silných paží 
zvon dopravit ke zvonové stolici. Zde zvon svoji cestu 
skončil, doplnil prázdné místo a nyní mu můžeme naslou-
chat každý den my i naši potomci. Jak říká P. R. Manou-
šek: „Dělám věci s trvanlivostí tisíc let.“

Poděkování patří všem organizátorům i dárcům: město 
Přeštice a město Nittenau, Jan Nepomuk Mrkvička, Dušan 
Rada, Michal Jánský, Pavel Jánský, Jaroslav Hlas, Mer-
tl konstrukce, SWBC úklid, a. s., SDH Přeštice, HANYŠ, 
KKC Přeštice, Janoch INFO.cz, JaK system s. r. o., Zvonař-
ství Manoušek, ROMAX produkce, TJ Přeštice – oddíl silo-
vého trojboje a dále všem, kteří přispěli na Zvon přátelství.

Michal Tejček, Drahomíra Valentová, Dušan Rada, 
Michal Jánský, Milan Janoch

Přeštické náměstí 18. května 2019 ve 13.30 hodin. Je krásný 
slunečný den. Zvon sv. Jan Nepomucký – Zvon přátelství je vysta- 
ven u barokní sochy sv. Jana Nepomuckého.   Foto Karel Beneš

Podání rukou starostů partnerských měst Nittenau a Přeštice. 
Zvon byl ulit nejen ke stému výročí republiky, ale rovněž k výročí 
25 let od uzavření partnerství obou měst. Nittenau a Přeštice se 
na zhotovení zvonu finančně podílely jak příspěvky z městských 
pokladen, tak sbírkami občanů obou měst.    Foto Milan Janoch

Prostranství na náměstí kolem kašny bylo vyhrazeno pro pose-
zení a poslech výborné hudby v podání Dechového orchestru 
Základní umělecké školy Přeštice pod vedením Dušana Rady 
a Ladislava Chadta. Dušan Rada, předseda kulturní komise 
města Přeštice, byl jedním z hlavních organizátorů celé akce. 

Foto Milan Janoch

Členové Spolku pro záchranu historických památek Přeštic-
ka. Zakladatelem spolku byl Jan Nepomuk Mrkvička, iniciátor 
pořízení chybějícího zvonu a první dárce na jeho výrobu. Zvon 
proto zdobí kryptogram jeho jména: postava Jana Nepomuckého 
s mrkvičkou. Zvon slavnostně ozdobila další členka spolku Jaro-
slava Papežová (čtvrtá zprava). 

Foto Ing. Jiří Běl, spoluzakladatel a čestný člen spolku

Průvod se zvonem, naloženým na bryčce pana Pavla Bezděka 
z Lužan, se vydal po uzavřené hlavní silnici směrem na Pohořko. 
                                                                       Foto Milan Janoch

Po celou dobu zajišťovali transport zvonu členové Sboru dob-
rovolných hasičů Přeštice. Za pomoci kolegů z Bergham rovněž 
slavnostně vnesli zvon do chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

                                                                     Foto Milan Janoch

Zvonu, vystavenému před obětním stolem přeštického kostela, žehná hlavní celebrant P. Jiří Kratochvíl. Spolu s ním sloužili slav-
nostní bohoslužbu přeštický farář P. Karel Plavec, bývalý přeštický farář P. František Kaplánek, P. Jan Prokop Bahník, P. Peter 
Hermanovský a P. Janusz Karol Romanski. Slavnost zachytilo mnoho fotografů i kameramanů.                              Foto Ing. Jiří Běl

Bylo možno přispět do sbírkové pokladničky a pořídit si pamět-
ní fotografii. Příležitost využili lidé všech věkových kategorií.

 Foto Ing. Jiří Běl

Prapor města nesou dobrovolní přeštičtí hasiči spolu se svý-
mi berghamskými kolegy. Slavnostní uniformy a kroje hasičů, 
skautů ze střediska Dr. Bečváře v Přešticích, Spolku pro záchra-
nu historických památek Přešticka, mužského pěveckého sboru 
z Nittenau, i hudba přeštického dechového orchestru umocnila 
slavnostní náladu. Takový průvod Přeštice neviděly již hezkých 
pár let...                                                          Foto Milan Janoch
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Tradiční poklepání na zvon doprovázelo přání zvonu i těm, kte-
rým bude sloužit svým hlasem. Nittenauský starosta Karl Bley 
s přeštickým vikářem Karlem Plavcem.         Foto Milan Janoch

Tvůrce zvonu Petr Rudolf Manoušek (vlevo) chystá zvon 
k vyzdvižení do jižní věže.                                 Foto Ing. Jiří Běl

V roce 1942 putoval zvon Jan Nepomucký (1929) z věže dolů, 
aby byl roztaven k výrobě zbraní. V květnu 2019 je na jeho místo 
vyzdvihován jeho nástupce. Zvon je upevněn do dřevěného trans-
portního rámu s úchyty pro snazší manipulaci. Rám zhotovil 
Radek Mertl.                                                   Foto Milan Janoch

Zvon v okně jižní věže. Vedle zvonaře P. R. Manouška a jeho 
spolupracovníků zvon přebírají i přeštičtí siláci z oddílu silového 
trojboje TJ Přeštice. Na fotografii Milana Janocha Jan Gruszka 
(druhý zleva).

Petr Rudolf Manoušek usta-
vuje zvon sv. Jan Nepomucký 
do zvonové stolice.

     Foto Martina Kripnerová

Okamžik, kdy jsme poprvé 
uslyšeli nový zvon. 

Foto Ing. Jiří Běl

Během slavnosti zazpíval mužský pěvecký sbor z Nittenau v čele 
se sbormistryní Michaely Kangler-Lang.         Foto Josef Hrabě

Celou slavnost zakončilo vystoupení ženského pěveckého sboru 
Carmina, který o Vánocích 2017 přivezl z Nittenau jeden z prv-
ních finančních darů do sbírky na nový zvon.          Foto J. Hrabě

Michal Jánský představuje veřejnosti tvůrce zvonu P. R. Ma-
nouška.                                                              Foto Ing. Jiří Běl

Zvon byl vyzdvižen nejprve do jižní věže kostela, která je pří-
stupnější z hlediska ustavení jeřábu.              Foto Milan Janoch

Slavnostní mši, žehnání zvonu a jeho zavěšení do severní zvonice přenášelo živě několik kamer na velkoplošnou LED obrazovku 
u kostela.                                                                                                                                                                     Foto Karel Beneš

Jeden ze stěžejních organizátorů celé akce a moderátor slav-
nosti Michal Jánský (vlevo) ve společnosti vzpěrače Martina 
Fryčka a přeštické fotografky Martiny Kripnerové. 

Foto Milan Janoch

Pomocí silných paží byl 142 kg vážící a 70 cm vysoký zvon 
o spodním průměru 61,2 cm transportován do severní věže kos-
tela.                                                      Foto Martina Kripnerová

Před zavěšením...                                         Foto Milan Janoch
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V pátek 14. června byla za 
přítomnosti pana faráře P. Pet-
ra Hermanovského, staveb-
ních techniků, zástupců obce, 
památkářů, úřadů, tisku, školy 
i místních obyvatel sundána 
kostelní báň. V 8.00 hodin byl 
přistaven jeřáb, který v 9.25 
hodin dopravil na zem hor-
ní část báně (malou věžičku 
s křížem). Děti s doprovodem 
učitelů obsadily část asfaltové 
plochy ve stínu u zdi bývalého 
pivovaru a čekaly, co se bude 
dít dál. Horké, slunné počasí 
však mnoha lidem nedovoli-
lo zůstat až do konce. Slávek 
Honzík dokonce přinesl malý 
skládací stolek a podával 
občerstvení z vlastních zásob 
ve formě neperlivé vody. 
Po krátké přestávce, v 10.40 
hodin se začalo s přesunem 
spodní části. Všichni bedli-
vě sledovali jeřáb, který báň 
uchopil, zdvihl a začal poma-
lu přesouvat. Někteří měli 
obavy, aby se báň při mani-
pulaci jeřábem nerozpadla, 
což se nestalo a báň bezpečně 
dosedla na zem v 10.50 hodin. 
Krátce poté, byla ze svislé do 
vodorovné polohy položena 
malá věžička, ze které začali 
vylétat holubi, kteří tam měli 
hnízdo s vejci. Pan farář peč-
livě prozkoumal obsah mako-
vice pod křížem. Bohužel 
žádné dokumenty nenašel. 
Historické záznamy však uvá-
dějí: „Léta Páně 1856 věž na 
lukavském chrámu Páně opra-
vena a o osm střevíců vyvýše-
na. Svatý kříž byl dne 31. říj-
na od Velebného pana faráře 
Kiesla posvěcen a slavně při 
zvuku trubek a bubnů nahoru 
vytažen a zasazen. Do pozla-
cené báně byl dán památný 
list a několik stříbrných peněz 
od Jeho osvícenosti pana hra-
běte Ervina ze Schönbornu 
darovaných.“ Pamětníci vzpo-
mínají na rekonstrukci báně 
v 70. letech 20. století. Kříž 
na vrcholu zrekonstruoval pan 
Kozlík (1920-1992) z Přeš-
tic. Pan Rojt z Dolní Lukavi-
ce vzpomíná: „Jezdil kolem 
nás ke kostelu na kole a táhl 
za sebou káru plnou plechů.“ 
Se svými kolegy přivázáni na 
lanech pak natřeli báň. Při sun-
dání báně (14. 6. 2019) musely 
být z malé věžičky odstraněny 
také dva menší zvony, které 
patřily k hodinovému stroji. 
Na zvonech je nápis: ANNO 
1695// IOANNES GVILIEL-
MVS/IOSEPHUS CHA-
NOWSKI/DE LONGA VIL-
LA. Poukazuje na Jana Viléma 
Chanovského z Dlouhé Vsi, 
který patrně zvony daroval. 
V letech 1695-1708 mu patřil 
hrad Rabí. Současná podoba 
kostela pochází z roku 1727. 
V roce 1722 bylo přistavěno 
nové větší kněžiště, vloženy 
oratoře a postavena obdélníko-
vá sakristie. Původní gotická 
stavba byla do barokní podoby 
přestavěna Jakubem Augusto-

nem mladším na náklad hra-
běcí rodiny Morzinů. 17.–18. 
června byla báň i malá věžička 
rozebrána. Trámy byly znač-
ně napadené dřevomorkou 
a znečištěné letitými nánosy 

holubích exkrementů. Návrat 
báně na věž je plánována na 
rok 2021.

Mgr. Eva Horová
obec Dolní Lukavice

odbor pro kulturu a média

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

Rekonstrukce kostelní 
věže

Výlet po barokních památkách 
severního Plzeňska 
– studenti VU3V

Navzdory deštivé a sychra-
vé středě se 29. května 2019 
více jak 35 studentů Virtuál-
ní univerzity 3. věku z kon-
zultačních středisek Přeštice 
a Nezdice vydalo poznávat 
barokní skvosty – Mariánskou 
Týnici a Cisterciácký konvent 
v Plasích na sever od Plzně. 
Mariánská Týnice s poutním 
kostelem Zvěstování Panny 
Marie je bývalé probošství cis-
terciáckého kláštera v Plasích 
v Mariánském Týnci u Kra-
lovic. Je architektonickým 
dílem Jana Blažeje Santini-
ho – Aichela, považovaného 
za největší osobnost barok-

ní architektury v Čechách. 
V současnosti slouží jako 
Muzeum a galerie severního 
Plzeňska a Santinimu věnuje 
rozsáhlou výstavu s názvem 
„Baroko a jeho svět“. Také 
nabízí expozici lidových 
obyčejů, archeologických 
výzkum a exponáty z historie 
probošství. Studenti navštívi-
li kapli, ambit a bylinkovou 
zahradu v nádvoří památky. 
Společně jsme se přesunuli do 
Plas, kde na nás v pivním šen-
ku Knížecího pivovaru čekal 
lahodný oběd a následovala 
návštěva kláštera v Plasích. 

V jeho útrobách jsme opět 
obdivovali další Santiniho 
„perličky“ – samonosná točitá 
poschodí a unikátní Santiniho 
koncepci řešení plaského kláš-
tera. Návštěvou těchto dvou 
kulturních skvostů severního 
Plzeňska tak studenti tematic-
ky završili svoje studium. Po 
letních prázdninách se začát-
kem října těšíme na všechny 
odpočaté studenty při dalším 
semestru VU3V☺.

 Zuzana Kroupová 
a Martina Hanzlíková

MAS Aktivios, z. s.
www.mas-aktivios.cz
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

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

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

Průmysl a výroba po roce 1989

„Jelikož jsme byli a stá-
le jsme většinou kraj 
zemědělský, průmyslové 
podniky v našem městě 
vznikly většinou ve snaze 
zajistit umělou zaměstna-
nost,“ tvrdí přeštický kro-
nikář v hodnocení před-
listopadové průmyslové 
éry Přeštic v zápise z roku 
1991. Ať už má pravdu, 
nebo ne, bylo období let 
1948–1989 dobou největ-
šího rozkvětu průmyslo-
vé výroby v našem měs-
tě. Prefa, Tesla, Oděva, 
dvě cihelny..., to jsou 
významné podniky, dnes 
už povětšinou zaniklé.

Nejvýznamnější prů-
myslový podnik okresu 
Plzeň-jih vznikl v roce 
1949. O čtyřicet let poz-
ději měl přes šest set 
zaměstnanců a pobočné 
závody v Chebu, Zbůchu, 
Horažďovicích, Tršnicích 
u Chebu, Nýřanech a Su-
šici. V letech 1990–1998 
fungoval státní podnik na 
výrobu stavebních prefab-
rikátů i nadále. Po privati-
zaci části podniku v letech 
1992–1993 vznikla spo-
lečnost Prefamont, která 
fungovala do roku 1998. 
Od tohoto roku vlastní 
závod akciová společnost 
Montprefa, se dvěma sty 
zaměstnanci druhý nej-
větší podnik ve městě.

Jak píší v roce 2002 
Konkursní noviny, po 
privatizaci začal maje-
tek Prefy chátrat, dluhy 
narůstat. O Prefu marně 
usiloval německý kon-
cern, zaměřený na výrobu 
potrubí. Prefa upadla do 
konkursu v únoru 2002. 
Podle správce konkurz-
ní podstaty Prefy bylo 
v podniku sice ještě tehdy 

možno okamžitě obno-
vit výrobu betonových 
stavebních dílů, nikdo se 
toho však neujal a v letech 
2003–2005 byl celý areál 
největší přeštické továrny 
srovnán se zemí.

Za největší podnik ve 
městě označuje kronikář 
v roce 1999 firmu EMPE-
TEK autodíly s. r. o. s 350 
zaměstnanci. V roce 1993 
v bývalé pile a truhlárně 
Západočeských dřevař-
ských závodů v Husově 
ulici za viaduktem ote-
vřela firma EMPETEK 
autodíly s. r. o. s němec-
kým kapitálem průmys-
lový závod na výrobu 
autodílů. V roce 2000 
závod přebírá společnost 
Lear Corporation Czech 
s. r. o., která v roce 2004 
rozšířila výrobní kapacitu 
výstavbou nového závodu 
v nové průmyslové zóně 
u silnice na Skočice (Hláv-
kova 1254). O dva roky 
později oba závody kupu-
je americká nadnárodní 
firma IACG (Internati-
onal Automotive Com-
ponents Group) s. r. o. 
Třetí a největší závod na 
výrobu dílů do automobi-
lových interiérů vybudo-
vala IACG v letech 2015– 
–2018 v Průmyslové ulici, 
v areálu bývalé Prefy. Na 
tomto místě tedy opět po 
letech stojí největší prů-
myslový závod ve městě. 
Nová výrobní hala firmy 
vyrostla během loňského 
a letošního roku vedle té 
stávající v Hlávkově ulici 
směrem na Skočice.

Těžba cihlářské hlíny 
a výroba cihel má v Přeš-
ticích dávnou tradici. Po 
sametové revoluci pokra-
čovala výroba v tzv. nové 
cihelně, která patřila do 
státního podniku Zápa-

dočeské cihelny Stod. 
Ten v září roku 1992 
koupila firma manažerů 
PWS Stod a koncem roku 
1995 bavorská rodinná 
firma Josef Meindl. Dne  
1. ledna 2001 koupil přeš-
tickou cihelnu podnik 
Wienerberger, který zde 
však již v listopadu té-
hož roku zastavil výrobu 
z „organizačních a tech-
nicko-ekonomických dů-
vodů“. V roce 2010 byla 
přeštická nová cihelna 
zbořena a o rok později 
ji nahradila fotovoltaická 
elektrárna.

V roce 1950 byla v Přeš-
ticích založena provozov-
na pražského výrobního 
družstva Drutex, která se 
o dva roky později osa-
mostatnila a od roku 1962 
nese název Oděva, výrobní 
družstvo Přeštice. V provo-
zovně pod nádražím (Dukel-
ská ul.) vyráběla Oděva 
pracovní i vycházkové, ale 
také dětské oblečení. Oděva 
Přeštice, fungovala i po 
roce 1989 a zanikla teprve 
v roce 2003. V současnos-
ti patří část areálu bývalé 
Oděvy firmě Vochoc, která 
k původní výrobní hale, kde 

vyrábí a prodává pracovní 
oděvy a pomůcky, přista-
věla novou budovu. Druhá 
výrobní hala, ještě s původ-
ním firemním štukem Odě-
vy v průčelí, patří firmě 
Eurotex. Ta zde vyrábí čis-
tící textilie. Tradice textilní 
výroby v tomto areálu tedy 
pokračuje i v současnosti.

V areálu bývalého mlýna 
č. p. 4 vznikla v roce 1969 
provozovna národního pod-
niku Tesla, která podobně 
jako Oděva zaměstnáva-
la hlavně ženy. Vyráběly 
se zde součástky pro sla-
boproudou elektrotechni-
ku, některé v rámci celého 
podniku pouze v přeštic-
kém závodu. Přeštická pro-
vozovna spadala původ-
ně pod Teslu Lanškroun, 
později pod Teslu Blatná. 
V březnu 1991 založila 
Tesla Blatná akciovou spo-
lečnost Tesla Přeštice, kte-
rou však v červnu následu-
jícího roku prodala firmě 
Holzman, s. r. o., se sídlem 
v Třemošné. Za ní výroba 
v Tesle skončila. 

Od roku 1996 sídlila 
v Mlýnské č. p. 4 kovoob-
ráběčská firma Bohemia 
systém s. r. o. Od roku 
1999 převzala areál spo-
lečnost ELASTO FORM 
Bohemia s. r. o., výrobci 
plastových reklamních 
předmětů a zhotovitelé 
reklamních potisků. Stará 
budova bývalého mlýna, 
později Tesly již nevyho-
vovala, proto byla v úno-
ru 2005 stržena a na jejím 
místě vyrostla v roce 2006 
zbrusu nová výrobní hala 
(Jungmannova 1164). 
ELASTO FORMU slouží 
i sousední bývalá pro-
vozní budova Tesly z let 
1980–1982, dnes už to 
poslední, co z areálu přeš-
tické Tesly zbylo.

V listopadu 1991 vznikla 
firma Draloric Elektronic 

s. r. o., která si od města 
pronajala budovu býva-
lého Okresního podniku 
služeb Plzeň-jih v Mlýn-
ské ul. 1095. Nástupcem 
Tesly se firma stala co do 
druhu výroby (elektronic-
ké součástky, konkrétně 
kondenzátory) i tím, že 
v počátcích převzala vět-
šinu zaměstnanců končící 
Tesly. Firma byla součás-
tí amerického koncernu 
VISHAY a od roku 1997 
nese název VISHAY 
ELEKTRONIC s. r. o.

Po roce 1948 fungovaly 
v Husově ulici za viaduk-
tem dva závody národní-
ho podniku Západočeské 
dřevařské závody. Pomy-
slnou štafetu této výro-
by v Přešticích po roce 
1989 převzala truhlářská 
firma Jäger truhlářství s. 
r. o. (od roku 2000 Jäger 
Gestellbau s. r. o.), síd-
lící a vyrábějící v areálu 
bývalé truhlárny Okres-
ního podniku místního 
průmyslu v Přešticích 
v Nepomucké 737 od 
roku 1992 dodnes.

Rád bych zmínil i dva 
významnější výrobce 
vzniklé po roce 1989. 
Ludwig Schwerdtel, výro-
ba strojů s. r. o. (konstruk-
ce a výroba strojů a linek 
na transport pastových 
hmot a tiskařských barev), 
sídlí v bývalém Tuzarově 
elektrozávodu a pozděj-
ším závodu Okresního 
podniku služeb Plzeň-jih 
v Jungmannově ul. 312. 
SANKYO Oilless Indust-
ry s. r. o., firma spadající 
do japonského koncernu 
a vyrábějící kluzné čás-
ti strojů nevyžadujících 
údržbu, přesídlila do Přeš-
tic z Plzně v roce 2003 
a rekonstruovala prostory 
bývalé výrobny poloto-
varů restaurací a jídelen 
v Průmyslové ul. 1109.

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Prefa prosperující

Nástupci Tesly
– ELASTO FORM

Cihelna
Oděva

Tesla

Průmysl 
v zemědělském kraji

Prefa zanikající

Areál přeštické Prefy v 90. letech 20. století.

Autodíly mají
budoucnost

Nástupci Tesly
– VISHAY

Dřevo

A další
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Několik fotografií dokumentuje návštěvu protidrogového vlaku Revolution Train v Přešticích na nádraží 
v úterý 11. června 2019. Dopolední výukové prohlídky byly rezervovány pro 2. stupeň přeštické ZŠ. Odpo-
ledne využila tuto příležitost veřejnost. Celkem navštívilo vlak 408 osob. Na prostranství  před vlakem  
byly připraveny stánky Hasičského záchranného sboru, Armády ČR, Městské policie Přeštice a Besipu 
Plzeňského kraje – s úkoly a ukázkami práce. 

Na poslední fotografii za organizátory (zprava): Pavel Tůma (Revolution Train), Marek Krivda (místostarosta města), Lenka 
Basáková (Hasičský záchranný sbor), Karol Polák (bezpečnostní ředitel MěÚ), Petr Fornouz (ředitel školy), Karel Naxera (starosta 
města), Pavel Hošťálek (vedoucí strážník Městské policie). 

Mgr. Dana Hanušová, foto Milan Janoch, Pavel Tůma

Protidrogový vlak Revolution Train
v Přešticích

MAS Aktivios, z. s.
Hledáme posily do našeho týmu.
Přidejte se k nám!

Znáte náš region
a zajímáte se o dění kolem sebe?
N a b í z í m e   p o z i c e :

ASISTENT
KOORDINÁTOR
AKTIVIT
 běžné administrativní práce a zajištění chodu kanceláře
 administrativní podpora ostatních zaměstnanců
 organizační výpomoc při přípravě jednání a akcí
  (semináře, besedy, výstavy…), zajištění propagace
   na veřejnosti
 koordinace aktivit v rámci projektu Místní akční plán
   rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice
 komunikace s obcemi, se školami, s lektory
 kancelář v Nezdicích

Požadujeme:
 vstřícný přístup, ochota pomoci
 časová flexibilita
 min. středoškolské vzdělání s maturitou
 dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi
   (Word, Excel)
 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič (vlastní auto výhodou)

Nabízíme:
 možnost částečných úvazků
 služební notebook (po zapracování)
 možnost podílet se na rozvoji našeho regionu
   (více informací o nás: www.mas-akivios.cz)

Nástup dle dohody, předpoklad září–říjen 2019.

V případě zájmu zašlete životopis 
a motivační dopis na info@mas-aktivios.cz,

nejpozději do 15. 8. 2019.



SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice
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Rozjezdy pro hvězdy ve fotografiích

Foto Ing. Jiří Běl

Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka

Tohoto projektu SKIP ČR 
se naše knihovna účastnila již 
devátým rokem. Ve spoluprá-
ci se Základní školou Josefa 
Hlávky Přeštice a Městem 
Přeštice jsme připravili pro 100 
žáků 1. ročníku několik aktivit. 
Prvňáčkové se mohli zúčastnit 
výtvarné soutěže „Co pro tebe 
znamená domov?“. Slavnostní 
vyhodnocení soutěže proběh-
lo 8. prosince 2018 na akci 
Den pro dětskou knihu. Do 
konce ledna 2019 si návštěv-
níci knihovny mohli prohléd-
nout v oddělení pro dospělé 
čtenáře všechny vystavené 
obrázky. Od 7. 6. do 11. 6. 
všechny čtyři třídy navštívily 
postupně knihovnu – dětské 
oddělení. Ve čtvrtek 13. červ-
na se v obřadní síni Městské-
ho úřadu uskutečnila slavnost 
Pasování prvňáčků na čtená-
ře. Během dopoledne se třídy 
postupně vystřídaly se stejným 
programem. Po malé ukázce, 
co se už děti naučily a společ-
ném slibu, jak se má správný 
čtenář chovat, pan starosta 

každého prvňáčka pasoval na 
čtenáře. Všichni žáci obdrželi 
unikátní knihu „Kde se nosí 
krky“ od Miroslava Tvrze, 
pamětní list, dárkový poukaz 
na první rok členství v knihov-
ně zdarma a další drobnosti. 
Nechybělo ani poděkování 
dětí jejich třídním učitelkám. 
Milá byla podpora rodičů, 
kteří se přišli na své ratoles-
ti podívat. Na závěr se každá 
třída také společně vyfotila. 
Věříme, že nejen slavnostní 
atmosféra samotné akce, ale 
také školní příprava a návště-
vy knihovny u dětí povzbudí 
zájem o knihy i samotné čtení. 
Určitě bude pro ně i motivací 
k dalšímu zdokonalování se 
v této dovednosti a stanou se 
členy velké rodiny čtenářů naší 
knihovny. Projekt zakončíme 
v říjnu setkáním s druháčky 
na besedě se spisovatelkou. 
V Městské knihovně se těšíme 
na další nové malé čtenáře.

Mgr. Jindřiška Červená
Městská knihovna Přeštice

dětské oddělení



Ve dnech 15.-16. června se 
uskutečnily oslavy 100 let 
Sokola v Dolní Lukavici. 
Program byl pestrý a přilá-
kal všechny věkové kategorie 
místních i přespolních obyva-
tel. V sobotu dopoledne slav-
nost probíhala ve venkovním 
areálu sokolovny. Velká část 
interiéru i exteriéru byla po 
čerstvé rekonstrukci. Po struč-
ném úvodním slovu předse-
dy Václava Pelce obsáhleji 
v sokolské uniformě pohovořil 
Pavel Hajžman, člen výboru 
TJ, který po dlouhém potles-

ku předal slovo hospodáři TJ 
Radku Vrbovi. Krátce poté 
dostali čestná uznání členo-
vé TJ (Jaroslav Babka – in 
memoriam, Zdeňka Babková,  
Ing. Zdeněk Kot, Jaroslav 
Stehlík). Všichni obdrželi 
pamětní list a knihu 100 let 
sportu v Dolní Lukavici, která 
byla záhy pokřtěna. Kmotrem 
knihy se stal pravnuk nejdé-
le úřadujícího starosty tohoto 
spolku Ing. Václav Turek, kte-
rý po celou dobu dopoledního 
programu držel v sokolské 
uniformě se svou manželkou 
Gabrielou čestnou stráž s čes-
kou vlajkou. Po křtu knihy 
následovala autogramiáda. 
Kniha šla rychle na odbyt. Při 
nákladu 500 ks se za dva dny 
prodalo necelých 200 výtisků! 
Samozřejmě že zde nechyběl 
ani hudební soubor Lukaváček 
(pod vedením Mgr. N. Kvě-
toňové, která oba dny oslavy 
také moderovala a ještě stihla 
vystoupit se ženami z TJ Sokol 

Přeštice!) a taneční vystoupení 
místních děvčat – Magic Girls 
(pod vedením Š. Lexové). Ten-
tokrát tanečnice zaujaly jako 
roztleskávačky a předvedly 
moderní street dance. Překva-
pením bylo slavnostní odhale-
ní pamětní desky na lukavické 
sokolovně (na desce je nápis: 
„Na památku zakladatelům 
Sokola Dolní Lukavice 100 
let“). Po tomto aktu zazněla 
česká národní hymna. Program 
krátce po poledni zpestřili žáci 
z místní ZŠ. S paní ředitelkou 
Mgr. L. Hajšmanovou nacvi-

čili svižnou ukázku jejich 
perfektní pohybové zdatnosti. 
Skladbu „Cesta“ z XVI. Vše-
sokolského sletu (z roku 2018) 
bravurně předvedly ženy z TJ 
Přeštice a TJ Dobřív, kte-
ré byly i podruhé odměněny 
dlouhým potleskem za secvi-
čení historické skladby z roku 
1932. Z TJ Sokol Přeštice cvi-
čily také děti (ve věku 7-10 
let). Velkým překvapením by-
lo vystoupení současných čle-
nů TJ, kteří nacvičili historic-
kou skladbu ze sletu. Jelikož 
program neměl chybu a bylo 
zajištěno bohaté občerstvení, 
mnozí zůstali i na vystoupení 
dechového a tanečního orches-
tru ze Švihova – Skalanka. 
Odpoledne se areál sokolov-
ny zaplnil převážně dětmi, 
které měly možnost zapojit 
se do sportovních her, vyšpl-
hat na vysokou lezeckou stě-
nu, užít si skákacího hradu či 
pěnovou party. V 16.00 hodin 
začala hrát kapela Asfalt, kte-

rou ve 20.00 hodin vystřídala 
Ponorka band. Taneční parket 
se brzy zaplnil, ve stanech to 
žilo a k radosti všech přítom-
ných přispělo i to, že bouřka, 
která se hnala od Přeštic, nás 
nakonec minula. Celou sobotu 
provázelo krásné slunné a letní 
počasí.

S oslavami se pokračovalo 
v neděli odpoledne na fotba-
lovém hřišti. Ve 13.50 hodin 
zde přistál první parašutis-
ta z Aeroklubu Plzeň-Bory. 
Následovalo ho 11 dalších, 
mezi nimi také tři ženy. Sesko-
čili s nápisem 100 let Sokola, 
dvěma českými vlajkami. Byli 
přivítáni nadšeným pokřikem 
a potleskem. Aeroklub Plzeň- 
-Bory věnoval dárkový cer-
tifikát na tandemový seskok, 
který v soutěži výkopu míče 
co nejblíže k umístěnému ter-
či vyhrál Stanislav Stavinoha 
z Dolní Lukavice. Ve druhé 
soutěži zabodoval Bohumil 
Havel ml. (z fotbalového týmu 
Slovan Velvary, jezdí do Lišic 
na chalupu), který vyhrál 3x 
0,5 l piva. Následovalo utkání 
mini žáků z Dolní Lukavice 
proti mini žákům Chlumčany 
(6:8) a utkání starší přípravky 
žáků Dolní Lukavice (10:6). 
V 16 hodin jsme přivítali fot-
balistky FC Viktoria Plzeň ve 
složení: 1 Holíková Adéla,  
2 Kotrčová Kateřina, 5 Ondráš-
ková Adéla (kapitán), 6 Neho-
dová Nicole, 7 Kolorosová 
Sára, 9 Pacandová Simona, 12 
Markelová Petra, 14 Nesve-
dová Michaela, 15 Mikešová 
Marie, 16 Švábová Kamila, 18 
Mrázová Miroslava, 22 Bešto-
vá Jana (trenér Lukáš Růžička). 
Ligové A mužstvo žen se utka-
lo s mužstvem A mužů 4. třídy 
Dolní Lukavice ve složení: 16 
Rotenborn David, 13 Hajšman 

Robert, 11 Kastner Marek, 
12 Šmiřák Jakub, 3 Maritz 
Martin, 5 Havel Bohumil ml., 
6 Lecjaks Václav, 10 Roten-
born Miroslav, 8 Ščíslák Da- 
niel, 9 Zahradník Jan, 14 Ko-
koška Radek ml., 2 Kokoška 
Radek st., 4 Hajšman Pavel 
(kapitán), 7 Bešta David, 15 
Rajchart David, 1 Baumruk 
Václav, Frančík Karel (trenér 
Stanislav Stavinoha). Pomez-
ními rozhodčími byli: Václav 
Pelc Václav a Libor Milota. 
Zápas skončil remízou 7:7. 
Oslavy pokračovaly nepláno-
vanou zábavou s hudební sku-
pinou Asfalt v pergole soko-
lovny do nočních hodin.

TJ Sokol si k této příležitos-
ti připravil knihu a dárkové 
předměty: pohlednici (zpraco-
val Václav Živný), čokolády 
s logem Sokola (mléčné a hoř-
ké), propisovací tužky a ige-
litové tašky. V rámci jubilea 
byla Helenou Kastlovou zre-
konstruována sokolská vlajka 
z roku 1924, která byla po celý 
sobotní program vystavena. 
Historie byla přehledně zdo-

kumentována fotografiemi na 
nástěnkách v předsálí soko-
lovny. Mnozí se na snímcích 
našli! Nejen za sebe, ale také 
z četných reakcí diváků mohu 
s radostí říci, že se oslavy, kte-
ré se nebudou jen tak opako-

vat, vydařily a všichni na ně 
budeme ještě dlouho vzpomí-
nat. Velké díky patří Pavlovi 
Hajžmanovi, bez něhož by 
oslavy nevznikly!

Eva Horová
Foto Radek Hora
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Oslavy 100 let Sokola



Pan Bedřich Zákostelecký 
z Přeštic se stará o obnovu 
kapličky na rozcestí k obci 
Zelené. V březnu roku 2018 
mne požádal o několik foto-
grafií této kapličky a tak sle-
duji jeho snahu o její záchranu 
od počátku.
Jak jsi se k tomuto 

nápadu vlastně dostal?
Před několika lety jsem si 

prošel hezkou naučnou stezku 
„Živé paměti krajiny Lužan“. 
Nejvíce mne oslovilo, jako 
hudebníka, zastavení č. 7 na 
Tanečku s pověstí o Čer-
tu a Káče, které inspirovalo 
Antonína Dvořáka při návště-
vě Josefa Hlávky na zámku 
v Lužanech k napsání stejno-
jmenné opery. Byl tam tenkrát 
popsaný notýsek pro záznamy 
příchozích a po dohodě se sta-
rostkou Lužan paní Věrou Pet-
rželkovou jsem jich, jako kni-
hař, udělal několik. Od té doby 
jsem chodil do této oblasti 
několikrát týdně, protože se 
mně zde líbilo a také proto, 
abych se udržoval v chátrá-
ní. Velmi brzy jsem si oblíbil 
zastavení č. 3 u kapličky na 
rozcestí k obci Zelené, kte-
rá v té době byla ve špatném 
stavu. Na podzim roku 2017 
jsem si pozorně přečetl text na 
informační tabuli, kde stálo: 
Hledá se dobrodinec, který by 
této kapličce pomohl…
A tak jsi se stal tímto 

dobrodincem?
Ano, zašel jsem za paní sta-

rostkou Lužan s tím, že se 
o tuto kapličku budu starat. 
Můj nápad přijala ráda.
Měl jsi již tenkrát 

nějakou představu, kde 
a jak začneš?

Ještě ne, představoval jsem 
si, že občas vymetu lipové 
listí z podlahy a budu pečo-
vat o čistotu vnitřku kapličky. 
Kapličku jsem uklidil a nechal 
vymalovat. A začal jsem se 
zajímat o širší souvislosti 
a historii kapličky. Objevil 
jsem stopu u manželů Krot-
kých v obci Zelené. Po dohodě 
s nimi jsem artefakty odvezl do 
Domu historie Přešticka. Foto-
graf pan Josef Kubát udělal 
skvělé fotografie, které jsem 
se rozhodl použít do kapličky, 
aby se zachoval ráz původnos-
ti. Nechtěl jsem riskovat ztrátu 
původního vybavení. Mezi tím 
jsem absolvoval řadu různých 
jednání. Např. s architektem 
Janem Soukupem v Plzni 
a majitelem pozemku, na kte-
rém kapličky stojí. U všech 
jsem se setkal s pochopením 
a zájmem, včetně obce Luža-
ny. V loňském roce nechala 
obec Lužany udělat novou 
střechu, díky místostarostovi 
panu Karlu Kalčíkovi. Když 
byla kaplička „jako nová“, tak 
jsme 30. června 2018 pozvali 
občany z okolí. Bylo to pří-
jemné sousedské posezení 
za krásného počasí ve stínu 
tří lip s pohoštěním. Několik 
slov jsem pronesl já, starost-
ka Lužan a pan vikář Karel 
Plavec z Přeštic, hudební část 
obstarali moji přátelé z jižních 
Čech.
Všiml jsem si v době 

adventu a o Vánocích 

rozsvícených zelených 
lampiček v kapličce, má 
to nějaký význam?

Rád bych, aby kaplička občas 
ožila světlem a svým připome-
nutím v krajině, kde žijeme. 
A tak vždy o Velikonocích 
a Vánocích je osvícená. Barvu 
lampiček jsem vybral proto, 
aby se připomnělo, že je kap-
lička blízko obce Zelené.
Tato kaplička tě v loň-

ském roce dost zaměst-
nala, proč?

Ano, začal jsem se, přestože 
jsem z Novohradska, zajímat 
o kraj, ve kterém žiji, v širších 
souvislostech a objevil jsem 
mnoho zajímavých skutečnos-
tí o této kapličce.
Můžeš nám prozradit, 

co jsi zjistil?
Ve stručnosti jen to nejzají-

mavější. V roce 1848 zakou-
pili farníci obce Kbel obraz 
sv. Filomeny a místní kostel 
se stal během krátké doby 
významným poutním mís-
tem. Jméno Filoména se stalo 
velmi populárním a použí-
vaným. Jen v Zeleném, dá se 
říct malé obci, bylo pokřtěno 
13 děvčátek tímto jménem. 
Dvě Filomény ze Zeleného 
byly v souvislosti s kapličkou 
významné. Jedna se narodila 
v č. p. 23 manželům Jedlič-
kovým 20. března 1855. Tato 
Filomena Jedličková věnovala 
do kapličky sošku sv. Filome-
ny, v roce 1955 Filomena umí-
rá…
To se dožila sta let?
Ne, to zemřela Filomena 

Jánská. Poslední z rodu Ján-
ských, jejíž předek Matěj 
Jánský nechal v roce 1799 
kapličku na rozcestí postavit. 
Často jsem se k těmto ženám 
v myšlenkách vracel stále vět-
ší jsem měl pocit, že bychom 
měli jméno Filoména znovu 
oživit a zachovat. Také jsem 
se od tebe dozvěděl, že v obci 
Mečkov u Kbela byla kaplička 
sv. Filomény. Našel jsem tam 
bohužel jen trosky. Tenkrát 
mě napadlo, že by bylo mož-
né použít pár kamenů a cihel 
z tohoto torza na terénní úpra-
vy kolem kapličky na rozcestí 
u Zeleného a znovu vysvětiti 
tuto kapličku sv. Filoméně. 
Požádal jsem p. vikáře Karla 
Plavce o setkání s plzeňským 
biskupem p. Tomášem Holu-
bem. Ten vyslechl se zájmem 
historii této kapličky a přislíbil 
osobní účast při novém vysvě-
cení.
Je již určen termín 

vysvěcení?

Vysvěcení se uskuteční 
u kapličky na rozcestí u obce 
Zelené v sobotu 7. září v 15.00 
hodin. Všechny zájemce o náš 
krásný kraj a jeho historii zvu, 
bude to jistě sváteční setkání. 
Na závěr ještě jedno osobní 
sdělení. Mám připravený osob-
ní dárek pro děvčátko, které 
bude jako první v tomto kraji 
pokřtěno jménem Filoména.
Můžeš tento dárek 

popsat?

Zatím ne, má to být překva-
pení. Bude to dárek hodnotný 
z řemesla, které dělám desítky 
let, ale bohužel se ztrácí, ale 
věřím, že určitě udělá malé 
Filoménce radost v dospělosti.

Poznámka tázajícího se: 
Historii této kapličky popsal 

vynikající kronikář obce a oko-
lí pan Tomáš Voves (1896-
1980) ze Zeleného č. p. 17.

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

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

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

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

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

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

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

220 let kapličky na rozcestí u obce Zelené
Rozhovor dvou kamarádů, kteří jsou rádi, že žijí krátký čas v naší krásné krajině. Ptá se Jiří Běl a odpovídá 

Bedřich Zákostelecký.



Sokol Přeštice 
působí již pátým 
rokem v regio-
nální lize malé-

ho florbalu – BLMF. Po třech 
hubenějších letech se mužský 
oddíl dočkal výraznějšího úspě-
chu v podobě postupu do 2. ligy 
BLMF. Ve vyřazovací části si 
naše mužstvo postupně poradi-
lo s Heřmanovou Hutí, Dobřa-
ny a ve finále pak přesvědčivě 
porazilo Zruč. Po nepřesvěd-
čivých výkonech ze začátku 
základní části tak celek Přeštic 
potvrdil vzestupnou tendenci 
a může se těšit na kvalitnější 
soupeře v ročníku příštím.

Mužská rezerva pak v regi-
onální (čtvrté) lize postou-
pila do play-off, kde však 
vypadla již v 1. kole. Star-
ší žáci debutovali v soutěži 
BLMF a obsadili pěkné 5. 
místo. V příští sezóně by 
mladí borci měli pošilhávat 
po vyšších příčkách. Na pře-
boru župy Šumavské žáci jen 
těsně nepostoupili do přeboru 
oblastního, skončili druzí.

Děkujeme fanouškům, rodi-
čům a vedení Sokola za pod-
poru v uplynulé sezóně.

bratr Jan Horák
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice
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Úspěšná sezóna
přeštického florbalu

Reprezentace TJ Sokol 
Přeštice na Přeboru ČR 
České obce sokolské 
ve všestrannosti

Žáci z oddílu 
všestrannosti TJ 
Sokol Přeštice 
byli opět nomi-

nováni v letošním roce župou 
Šumavskou na Přebor ČOS 
mladších a starších žáků ve 
všestrannosti do Plzně a Pra-
hy. Sokolská všestrannost 
zahrnuje tyto sportovní disci-
plíny: plavání, šplh, gymnasti-
ka (hrazda, kruhy, přeskok, 
prostná, bradla) a atletika 
(sprint, skok daleký, hod míč-
kem, dlouhý běh), vlastně 
takový „DESETIBOJ“. První 
víkend v červnu patřil přebo-
ru ČR ČOS v sokolské vše-
strannosti mladšího žactva, 
který se konal v Plzni. Župu 
Šumavskou reprezentovali 
žáci a žákyně z TJ Sokol Přeš-
tice: Martin Mrskoš, Martin 
Skála, Ondřej Švík, Barbora 
Pacourková, Barbora Červe-

ná a Vojtěch Slouka, který 
si přivezl nejlepší umístění 
– celkové 3. místo (plavání –  
1. místo, atletika – 2. místo, šplh  
– 3. místo, gymnastika – 14. mís- 
to). Ostatní získali podle svých 
výkonů také skvělá umístění.

Zuzana Vizingrová repre-
zentovala TJ Sokol Přeštice 
v kategorii starších žákyň na 
Přeboru ČOS v Praze 7.-9. 
června 2019 ve všestrannosti. 
Po celkovém sečtení výsled-
ků z jednotlivých disciplín 
obsadila ve velké konkurenci  
26. místo. Gratulujeme cvi-
čencům a děkujeme jejich cvi-
čitelům a rodičům za podpo-
ru. Těšíme se ze sportovních 
výkonů i z každého úspěchu 
našich cvičenců z oddílu vše-
strannosti.

sestra Naďa Květoňová
oddíl všestrannosti

TJ Sokol Přeštice

Soutěže SDH Přeštice
Vzhledem k tomu, že náš 

sbor již 15 let zajišťuje pro 
OSH Plzeň-jih okresní kolo 
v požárním sportu, které se 
každoročně koná na hřišti Na 
Jordáně, tak ani letos naše 
družstvo nemohlo na této 
soutěži chybět. Okresní kolo 

se skládalo ze štafety, z běhu 
jednotlivců na 100 m s pře-
kážkami a z klasického požár-
ního útoku. Náš tým se umístil 
na 3. místě v kategorii mužů 
a Jaroslav Cibulka ml. obsadil 
v běhu na 100 m v kategorii 
jednotlivců taktéž 3. místo.

V rámci oslav 115 let od 
založení SDH Skočice, se 
konalo další kolo požární-
ho sportu. Soutěž se skládala 
z požárního útoku a z disciplí-
ny 100 m překážek. I tady naše 
družstvo obsadilo bronzové 
místo.

V Plzni na náměstí Republi-
ky se konal 7. ročník závodu 

o Pohár ředitele HZS Plzeň-
ského kraje v TFA disciplí-
nách, který je i součástí Čes-
kého poháru v TFA. Závodu 
se zúčastnilo celkem 82 zá-
vodníků. Náš sbor reprezen-
tovali dva závodníci. Jaroslav 
Cibulka ml. obsadil 19. místo 
a Jan Šůs dokončil závod na 
40. místě.

První závod v TFA 
na domácí půdě

Protože je TFA sezóna 
v plném proudu a již jsme za 
její polovinou, rádi bychom 
Vás pozvali na Přeštického 
hasiče. Ačkoliv se jedná o his-
toricky 1. ročník této soutěže 
u nás, je to zároveň i finál-
ní závod, který je součástí 
Šumavské ligy – skládající se 
ze soutěží v TFA disciplínách. 
Akce se bude konat 24. srpna 
2019 od 10.00 hodin na Přeš-
tické loděnici. Takže můžete 
v Přešticích konečně vidět vše, 

o čem jsme zde doposud psali. 
Tedy hasiče a hasičky v plné 
zásahové zbroji, jak roztahují 
a smotávají hadice, transpor-
tují 80 kg figurínu, zdolávají 
dvoumetrovou bariéru, pře-
misťují 2x20 kg zátěž tunelem, 
nebude chybět ani oblíbený 
hammerbox aj. Takže urči-
tě dorazte podpořit domácí 
závodníky, bude se na co kou-
kat!

Za SDH Přeštice
členka Veronika Tučková

Po jistém vítězství ve finálové sérii vybojovali přeštičtí muži již 
potřetí za sebou titul Mistrů republiky národní házené.

Pršely medaile
Výborné zakončení mají za sebou přeštičtí národní házenkáři. 

V posledních dvou červnových víkendech přidali do pokladnice 
oddílu množství medailí. 

Stříbrné prokletí 
 Prokletí druhých míst se nemohou zbavit starší žačky. Po loň-

ském stříbrném Mistrovství, stejném místě na Zimním poháru 
vybojovaly druhé místo do třetice. Na Mistrovství republiky 
podlehly pouze Vracovu a pověsily si na krk opět „pouze“ stří-
bro.  

Trochu překvapivá 
Na Pohár ČR neodjížděly mladší žačky v roli favoritek. Veli-

ce příjemně však překvapily, zabojovaly, rvaly se o výsledek. 
Odměnou je druhé místo při stejném bodovém zisku s vítězkami 
ze Svinova pouze díky prohře ve vzájemném zápase. 

Potvrzená kvalita 
 Naopak na Mistrovství republiky jako kandidátky na zlato 

odjížděly dorostenky. Svoji roli potvrdily, ztratily pouze bod 
remízou s druhým, ale díky výrazně lepšímu brankovému pomě-
ru obhájily loňský dorostenecký titul. 

Bronzová sezona 
 V první lize mezi nejlepší patří i přeštické ženy. Díky zlep-

šeným výkonům v závěru nadstavbové části udržely bronzovou 
příčku a získaly další medaili. Potvrdily tak celoroční postave-
ní mezi nejlepšími celky, když v zimě skončily třetí v Českém 
poháru.                                                                                   (šat)

 Z pozice nováčka
Výrazně se „černým koněm“ stala v II. lize žen přeštická „zálo-

ha“. Celek složený převážně z dorostenek překvapil a od prvých 
utkání vévodil druholigové tabulce. Prvenství si již nenechal vzít 
a tak s výrazném bodovým náskokem vyhrálo přeštické „béčko“ 
druhou ligu. 

Zlatý hattrick
Zlatý hattrick dokonali prvoligoví muži. Po výhře v prvém 

zápase ve finálové sérii v Tymákově již v sobotu získali druhé 
potřebné vítězství a vybojovali potřetí za sebou pro Přeštice titul 
Mistrů I. ligy mužů. Získali tak i ceněné „double“, protože v zi-
mě vyhráli i Český pohár. Podrobné informace o jednotlivých 
družstev a činnosti oddílu přineseme v dalším čísle Přeštických 
novin. (šat)                                                                             (šat)


