
Rok uplynul od chvíle, kdy 
vedení města začalo shánět 
provozovatele opuštěného ho-
telu (Peklo) na náměstí a už 
je rozhodnuto. Rada města 
po náročném rozhodování 
a zhodnocení všech nabídek 
vybrala Kamila Černého 
z Klenčí pod Čerchovem. 
Ten provozuje penzion a del-
ší dobu hledal místo, kde by 
mohl provozovat restauraci 
a zároveň vařit pivo. Vedení 
města s ním teď ladí detaily 
smlouvy.

Z rozhodnutí rady města 
vyplývá, že společnost Kamila 
Černého získá prostor a zaří-
zení do pronájmu na deset let. 
Přeštice teď musí podle záko-
na vypsat soutěž na dodavate-
le stavebních prací a techno-
logií. Investorem bude město. 
„Předpokládal jsem, že první 
pivo uvaří přeštický městský 
pivovar už na konci tohoto 
roku. Kvůli pečlivému vybí-
rání nabídek a také zákonným 
lhůtám na výběrové a staveb-

ní řízení se datum slavnostní-
ho otevření o pár týdnů zdrží. 
Určitě se ale vyplatí počkat 
a všechno udělat pořádně,“ 
říká starosta Karel Naxera.

Interiér restaurace by měl 
být tradiční a zároveň repre-
zentativní. Cílem je podle 
místostarosty Marka Krivdy 
vybudovat nekuřáckou restau-
raci, kterou si oblíbí nejenom 
místní lidé, ale najdou v ní 
zálibu i lidé z okolí a turisté. 
„Přeštice takový podnik pří-
mo na náměstí potřebují jako 
sůl.“ Dalším návazným kro-

kem musí být řešení parková-
ní na náměstí, plány už vedení 
připravuje a co nejdříve se do 
toho pustí.

Provozovatel restaurace 
a minipivovaru se bude muset 
nepochybně snažit, protože 
konkurence v gastronomii 
začíná sílit. Solidní nabídku 
jídel v blízkosti náměstí nabí-
zí doposud pouze Dirty Harry 
burger, kvalita šla ale nahoru 
v podniku Crossroad a do hry 

před několika týdny vstoupili 
i noví provozovatelé restau-
race Sport. Nazvali ji trochu 
svérázně Přeštická svině, ale 
je také nekuřácká a kuchyni si 
hosté chválí.

Konkurence v pohostinství 
je pro mlsné a žíznivé jenom 
dobrá zpráva. Dlouhodobě 
uspěje pouze ten, kdo nabídne 
kvalitní kuchyni a sympatic-
kou a ochotnou obsluhu. V tak 
velkém městě jako Přeštice se 
snad ale může prosadit restau-
rací několik včetně jednoho 
minipivovaru.                 (red)

Kde jste 
se s tímto 
s p o r t e m 
p o p r v é 
setkal?

Ukázal mi 
ho kamarád, který si kite kou-
pil vlastně náhodou. Od mlá-
dí jsem jezdil na skateboardu 
a snowboardu a kite mi při-
padal jako skvělá alternativa. 

Na horách nepotřebuji perma-
nentku, nemusím stát frontu na 

vlek, dokonce ani nepotřebuji 
kopec a i tak jezdím v praša-
nu. To mi přišlo úžasné. Pak 
se přidala jízda na trávě a na 
vodě.
Kde jste se to naučil?
Jsem samouk. Učil jsem se 

tady na lukách v Přešticích. 
Všechno jsem se naučil v Čes-
ku.
Kite je v překladu drak. 

Co to tedy vlastně je?
Kite nevypadá jako dětský 

drak, ale spíš jako padák nebo 
paraglidingové křídlo. Je řidi-

telný a má mnohem větší plo-
chu. Drak slouží jako tažný 
pohon a člověk jede na prkně 
určeném na vodu, snowboar-
du, lyžích, bruslích atp. Plocha 
draka může být od tří do dva-
ceti metrů čtverečních.
Kolik lidí v Česku se tím 

zabývá?
Komunita má několik tisíc 

lidí a počet rapidně stoupá, 
v posledních letech zažívá 
kiteboarding velký boom. 
Třeba na větších vodních plo-
chách nebo horských pláních 

je kiting už celkem běžný, 
občas můžete vidět draky i na 
louce u Lužan. To místo jsem 
objevil, je blízko a je vysta-
vené severozápadním větrům, 
které tu často proudí.
Kam jste odešel učit 

kiteboarding poprvé?
Byl jsem zrovna na Rujáně 

v Německu, jen tak si zajez-
dit. Tam mě oslovila česká 
škola. V létě jsem tam pak už 
dělal instruktora pro ně a v zi-
mě jsem jel učit na Kapverd-
ské ostrovy (leží západně od 

Afriky v Atlantickém oceánu 
– pozn. red.).
Může se naučit kitebo-

arding každý?
Dost záleží na předešlých 

zkušenostech a na sportovním 
nadání. Hlavně člověk musí 
umět plavat a nebát se vody. 
Kdo umí na snowboardu nebo 
wakeboardu, má to mnohem 
jednodušší. U dětí nezáleží ani 
tak na věku, ale spíš na váze 
a mentální vyspělosti. 
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Konkurence jako řemen

Vážení čtenáři,
před několika dny začalo léto 

a určitě mnoho z vás již počítá 
dny do jistě zasloužené dovo-
lené. Přestože i na našem úřadě 
se počet přítomných dočasně 
sníží, chod nebude nijak zvlášť 
omezen. I vedení města nebu-
de zahálet a bude se věnovat 
mnoha záležitostem – zásad-
ním i těm méně důležitým.

Mezi ty důležité osobně řadím 
řešení parkování v oblasti Masa-
rykova náměstí a nejbližšího 
přilehlého okolí. Parkování 
v Přešticích je problematikou, 
kterou se vedení města zabývá 
s různou intenzitou už mnoho 
let. V minulosti byly pro účely 
přípravy a následné realizace 
opatření ustanoveny řešitelské 
a realizační týmy. Významná 
část cílů byla splněna. Bylo 
vytvořeno mnoho nových par-
kovacích míst v blízkosti ulic 
Mlýnská, Hlávkova a Mácho-
va. S výjimkou parkoviště za 
bytovými domy u hřbitova 
(není vidět z hlavní silnice, 
a proto se o něm bohužel moc 
neví) jsou během týdne hojně 
využívána. Vůbec si při jejich 
absenci nedokážu představit, 
jak přeplněné by bylo náměstí.

Parkováním na náměstí se 
před nedávnem začal intenziv-
něji zabývat kolega radní Ing. 
Jiří Lucák. Studiem dostup-
ných podkladů, mezi které 
patří i rozbor časosběrných 
snímků získaných od měst-
ské policie, dospěl k poznání, 
na základě kterého zpracoval 
několik návrhů řešení. Ty 
byly projednány radou měs-
ta a ten doporučený posléze 
schválen i zastupitelstvem dne  
16. června 2016. Návrh zahr-
nuje parkoviště na náměstí, 
horní stranu náměstí od ulice 
Červenkova k ulici Komen-
ského, ulici Komenského 
od rohu náměstí k Hlávko-
vě ulici, parkoviště u ČSOB 
a spodní stranu náměstí od 
ústí Mlýnské ulice k uli-
ci Jungmannově. Parkování 
v uvedených místech bude 
v režimu s parkovacím kotou-
čem se stáním maximálně tři 
hodiny. To je doba, během 
které by všichni návštěvníci 
Přeštic měli zvládnout vše, co 
potřebují – nákupy, návštěvu 
lékaře, instituce i turistického 
cíle. Tato pravidla budou pla-
tit od pondělí do pátku od 8 do 
16 hodin. Věříme, že občané, 
kteří parkují své automobily 
v těchto místech a následně 
pokračují do zaměstnání auto-
busem, budou v hojnější míře 
využívat rezerv u Penny Mar-
ketu nebo na Pohorsku v blíz-
kosti hřbitova. Obě parkoviště 
jsou u hlavních autobusových 
tras.

Pokračování na str. 5

PRÁZDNINY... 
hurááá!

a dobrá zpráva…
máme ještě čtyři
 volná místa na 

Letní
animační 

soustředění 

15.-19. 8. 2016 
v Přešticích. 

Máte-li ve svém okolí 
z dětí někoho, 

kdo by rád s námi tvořil, 
pracoval s moderní technikou 

a zároveň byl alespoň 
na chvíli malým badatelem 

při zkoumání přírody 
kolem nás, 

rádi ho přivítáme

mezi námi.

 Tel. 721 759 772
www.mas-aktivios.cz

Putování včelích medvídků

Celodenní projekt v mateřské škole Dukelská Přeštice se velmi vydařil. Více na straně 5.



Zjištění pachatele krá-
deže vloupáním do baru 
NIKI v Přešticích pomocí 
městského kamerového 
systému

Pomocí městského kame-
rového systému ve spolu-
práci s Policií ČR byl zjištěn 
podezřelý pachatel krádeže 
vloupáním do baru NIKI v ul. 
Rybova v Přešticích. Dvaatři-
cetiletý muž z Polska, bydlí-
cí na ubytovně v Přešticích, 
vnikl dne 1. 5. 2016 kolem 
páté hodiny ranní po poško-
zení skleněné výplně do baru, 
odkud odcizil alkohol, a poté 
bar zapálil. Požár uhasili spo-
lečnými silami profesionální 
a dobrovolní hasiči z Přeštic. 
Pomocí kamerového systé-
mu byl pachatel dohledán 
a zadržen v baru Bonver. 
Majiteli baru vznikla škoda 
min. půl milionu korun a do 
současné doby nebyl bar zpro-
vozněn. Smutnou stránkou 
tohoto činu je, že ač kolem 
hořícího baru prošlo několik 
osob, pomoc nepřivolaly.
Narušování občanské-

ho soužití na ubytovně 
v ul. Hlávkova v Přešti-
cích

Dne 3. 5. 2016 ve 20.57 hod. 
přijala hlídka oznámení, že 
na ubytovně v ul. Hlávkova 
podnapilý muž kope do dve-
ří a křičí. Na místě hlídkou 
zjištěn čtyřiatřicetiletý muž 
z Přeštic, který se okamžitě 
po příjezdu hlídky uklidnil. 
Jelikož nedošlo k poškození 
majetku ani k napadení osob, 
byla věc na místě řešena jako 
přestupek proti občanskému 
soužití v blokovém řízení.
Nedovolený prodej 

zboží na území města 
Přeštice

Dne 10. 5. 2016 v 15.24 hod. 
byl MP nahlášen nedovole-
ný prodej zboží v ul. Husova 
v Přešticích. Hlídka zjistila 
ženu v ul. Rebcova. Jednalo se 
o devětatřicetiletou Slovenku, 
zdržující se v Plzni, která se 
v Přešticích pokoušela prodá-
vat parfémy. Věci i žena byly 
prolustrovány cestou poli-
cie, zda se nejedná o odcize-
né věci, či ženu procházející 
pátráním – negativní. Ženě 
byla uložena bloková pokuta 
pro porušení obecně závazné 

vyhlášky zakazující prodej 
zboží na území města.
Řídil motorové vozidlo 

v Přešticích, ač měl říze-
ní zakázáno

Dne 14. 5. 2016 ve 23.54 
hodin byla provedena spo-
lečná akce hlídek MP a PČR 
k pohybu vozidla zn. peugeot 
a jeho osádky v ul. Veleslaví-
nova v Přešticích, jelikož jeho 
řidič byl podezřelý z řízení 
motorového vozidla, ač mu 
toto bylo zakázáno. Vozidlo 
bylo zastaveno policisty na 
Havlíčkově nám. Dvaatřiceti-
letý řidič z Plzně je podezřelý 
ze spáchání přečinu „Maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání“. Policisté zahájili 
úkony trestního řízení.
Přednášková preven-

tivní činnost městské 
policie

V měsících dubnu až červnu 
2016 bylo provedeno městskou 
policií několik preventivních 
akcí a přednášek týkajících 
se chování v rizikových situa-
cích a jejich předcházení. Dne  
5. a 9. 5. na základní ško-
le Rebcova dopravní soutěž 
znalosti pravidel silničního 
provozu, bezpečnost na ulici. 
Dne 6. 5. dohled nad znalostí 
pravidel silničního provozu, 
jízdy zručnosti a jízdy podle 
předpisů na dopravním hřiš-
ti na soutěži mladých cyk-
listů při ZŠ v Blovicích. Dne  
19. 5. na základní škole Reb-
cova soutěž spočívající ve 
vyhledání nebezpečných situ-
ací a věcí na výukové pomůc-

ce – Domeček rizik. Dne 21. 6. 
provedena přednáška na téma: 
„Bezpečné chování o prázdni-
nách“. Již od 21. 4. je pořádán 
zdarma kurz sebeobrany pro 
seniory a pro ženy. V měsíci 
květnu byly uspořádány další 
dvě výukové lekce a v měsíci 
červen lekce tři.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dokončení ze str. 2
Učíme děti od třiceti pěti 

kilogramů. Je to sport skoro 
pro každého.

Nejdelší dobu jste strá-
vil na plážích v Řecku, 
proč tam?

Na Kapverdách funguje vítr 
hlavně v zimě. Se začátkem 
léta začíná sezóna v Evropě. 
Podle sezóny se přejíždí na 
různá místa. V Řecku jsou 
v létě výborné podmínky, ter-
mický vítr, teplíčko, paráda. 
Tam jsem byl čtyři letní sezó-
ny. Dvě na Kosu a dvě na Lef-
kádě.

To jste si v Řecku jen 
tak otevřeli školu na 
pláži?

Ne tak úplně. Nejdříve je 
potřeba najít místo, kde často 
fouká, nejsou tam žádné pře-
kážky jako skály, mola, zakot-
vené lodě atp. Mělká voda, 
blízkost hotelů a letiště hrají 
také důležitou roli. Člověk 
si musí samozřejmě vyběhat 
licenci, na kterou musí mít 
zkoušky od mezinárodní orga-
nizace. Pak jsme si požádali 
o živnost a začali podnikat.
Opravdu se dokážete 

uživit jen tím, že učíte 
kiting?

Pokud to člověk dělá jako 
hlavní zaměstnání a dělá to 
dobře, tak to opravdu jde. 
Instruktoři mají běžně provi-
ze z kurzů, takže záleží, kolik 
toho odučí. Ale pořád je to 
sezónní práce, navíc ovlivněná 
počasím. Pokud fouká správný 
vítr, pracujeme každý den.
To si tedy vyděláte jen 

na pobyt nebo je to se-
rióznější živobytí?

Je to práce jako každá jiná. 
Záleží na mnoha faktorech. Pokud 
jsem jako zaměstnanec, škola 
mi většinou platí kromě provizí 
z výuky i ubytování, někdy cestu 
a stravu. Mám už dlouholeté zku-
šenosti a velké množství spoko-
jených klientů, takže i podle toho 
se odvíjí výše výdělku.
Kolik stojí průměrně 

kiteboardingový kurz?
Podle destinace, někde stojí 

hodina privátního kurzu třicet 
euro, jinde třeba osmdesát. 
Desetihodinový kurz v průmě-
ru kolem pěti set euro.
Už jste na založení ško-

ly prodělal? Zkrachoval 
třeba?

Já jsem svoji školu zakládal 
jen jednou a dobře jsem věděl, 
do čeho jdu, takže žádné rizi-
ko nehrozilo. Navíc dělám 
i vedlejší věci. Zajišťuji lidem 
ubytování, výlety atd. Se svou 
nynější přítelkyní vyrábíme 
neopreny na zakázku a k tomu 
další doplňkový sortiment jako 
čepice, trička, nepromokavé 
tašky.
V Číně?
Ne. Celá výroba probí-

há v Plzni a materiál máme 
z Evropské unie. Spousta času 
se stráví vymýšlením desig-
nu a padnoucího střihu, pak 
samotné testování na vodě. 
Je to celé dost náročné, ale 
u zakázkové výroby na míru to 

tak je. Pak už jen lidem vez-
meme míry a šijeme. Neopre-
ny děláme hlavně dámské, ale 
začínáme i pánské. Ale pozor, 
vyrábíme v desítkách kusů, 
žádné tisíce.

Kdybych chtěl začít na 
drakovi jezdit já, prostý 
suchozemec z Přeštic, 
na kolik mě to vyjde?

Prvotní investice je kolem 
deseti tisíc korun do kurzu, 
potom vybavení. Jeho cena je 
v případě kompletně nového 
vybavení poměrně vysoká, 
v řádech desítek tisíc korun. 
Pokud si člověk není jistý, zda 
se bude věnovat kiteboardin-
gu často a na vyšší úrovni, je 
možné koupit vybavení z dru-
hé ruky od dobrého zdroje. 
V tomto případě se dá dost 
ušetřit. Kdybyste chtěl jez-
dit po lukách u Přeštic, tak 
použitý kite vyjde na deset 
tisíc a terénní prkno (moun-
tainboard) na dalších pět. Na 
mountainboardu to ale oproti 
vodě někdy dost bolí.
Co na tom bolí?
Pády bolí (smích), protože 

kite má opravdu sílu. Snadno 
vytáhne do výšky pěti metrů 
průměrného člověka, a když 
se leknete a draka ve vzdu-
chu neuřídíte, prostě padáte. 
Tím to ale nekončí, drak hned 
nezastaví a ještě pár metrů 
táhne. To není extra příjemná 
záležitost, v třicetikilometrové 
rychlosti v trávě a po drnech.
Co se vám na tomto 

způsobu života líbí?
Líbí se mi, že mě můj koní-

ček zároveň živí, poznávám 

nové lidi a místa. Také je pří-
jemné, že dělám s uvolněnými 
lidmi na dovolené a dělám jim 
radost. Někdy jim to zásadně 
změní život. Z kancelářské 
krysy se stane sportovec. Lidi 
tomu obětují čas, peníze a pak 
se do toho zamilují. Znám 
chlapíka, který se pár měsíců 
po kurzu přestěhoval k moři, 
musel změnit i práci, ale je 
šťastný.
Jak to takhle dlouho 

ještě vydržíte, takový 
život kočovný?

To nevím, ale dost záleží 
i na mé rodině. Mám v Přešti-
cích dceru, které se v době mé 
nepřítomnosti hodně věnují 
moji rodiče. Vídáme se sice 
často přes Skype, ale to není 
ono. Také záleží na zdraví.
Do kolika let se člověk 

může potulovat po svě-
tě jako instruktor?

Dokud mu to tělo dovo-
lí. Je to výuka sportu, takže 
instruktor tráví denně spoustu 
hodin ve vodě chůzí, plavá-
ním a péčí o studenta. Ono 
jít proti větru po pás ve vodě 
a táhnout člověka, který drží 
ve vzduchu draka, není oprav-
du nic jednoduchého. Často 

se však ze staršího zkušené-
ho instruktora stává manager 
centra a ve vodě už tolik času 
netráví.

Přeštice vidíte vždyc-
ky po dlouhé době. Jak 
vám připadají?

Hodně se mění. To tedy ano. 
Rozhodně vypadají pokaž-
dé lépe. Hodně se tu staví, 
opravuje. Vždy mě překvapí 
nějaká nová stavba. Jeden rok 
přestavba náměstí, další rok 
rekonstrukce Komenského uli-
ce, nová fasáda na domu, kde 
bydlí rodiče a teď naposledy 
nová loděnice a její okolí.
Co vás po návratu 

domů překvapí nebo 
zaskočí nejvíc?

Síla médií a honba za mamo-
nem. Po spoustě měsíců strá-
vených v rozvojové zemi, kde 
je voda jednou z nejcennějších 
komodit a elektřina něčím, co 
má jen vyšší třída, je to vidět 
nejvíce. Člověk hodně změní 
své životní priority a pohled na 
důležitost některých skutečně 
„důležitých” věcí.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Domů do Přeštic jezdím jako na dovolenou Seznámení občanů 
s činností městské policie 
za měsíc KVĚTEN 2016 
Tel. 725 726 549

Překvapení v Přešticích
Za větrem a vlnami

Lety, pády
a život kočovný

Vlasta Hnojský (39): instruktor vodních sportů, 
dlouhodobě žije na afrických a evropských moř-
ských plážích. Pochází z Přeštic, ukončil doprav-
ní učiliště v Plzni, pracoval jako autoelektrikář. 
Jeho vášní a zároveň zaměstnáním je kiteboar-
ding, tedy jízda na prkně nebo jiném podvozku, 
využívající tažné síly draka neboli kitu (čti kajtu). 
Z předchozího vztahu má dceru Emu. Momen-
tálně žije a pracuje na Zanzibaru. Kromě anglič-
tiny a němčiny se domluví i domorodými jazyky 
(kreolsky, svahilsky).

 inzerce

19. května ZŠ Rebcova  
Domeček rizik.

práce v domácnosti i na zahradězednictví, opravy nábytku, zahradní práce a jiné



Dne 10. června 2016 se ve 
vícovském kostele sv. Amb-
rože již popáté konal kulturní 
program v rámci mezinárodní-
ho projektu Noc kostelů.

Je dobrým zvykem, že lze 
nechat auto doma či netrápit 
nohy dlouhou chůzí a svézt se 
na Vícov z přeštického náměs-
tí městským autobusem, a neji-
nak tomu bylo i letos. Sym-
patické bylo, že mezi téměř 
sedmi desítkami těch, kteří se 
takto, či po svých dopravili na 
vícovskou samotu, bylo i mno-
ho dětí. Akci si totiž nenechali 
ujít druháci ze školní družiny, 
kteří měli přespávací akci ve 
škole, ani členové přeštických 
Royal Rangers.

Světlý a vlahý vícovský pod-
večer rozezněly nejprve tóny 
přeštického ženského pěvec-
kého sboru Carmina, který 
pro tento večer zařadil do 
repertoáru duchovní hudbu. 
Truvérská mše Petra Ebena, 
jíž vystoupení vrcholilo, nás 
naladila na nadcházející diva-
delní představení s duchovní 
tématikou.

Ještě než k němu došlo, 
promítl Václav Süss na kos-
telní stěnu několik fotografií 
z nedávných oprav kostela 
a doprovodil je zajímavým 
komentářem.

Po krátkých přípravách 
začali herci divadelní spo-
lečnosti Geisslers Hofco-
moedianten své představení. 
Hra, či spíše výstava „Amb-
rosia“, se týkala sv. Ambrože 
(† 397), který císaři Theodo-
siovi odmítl vstup do milán-
ské katedrály, protože nechal 

povraždit sedm tisíc obyvatel 
města Soluně. 

Ačkoliv jsme od experimen-
tálního divadla, které dávalo 
jezuitský kus z roku 1578, 
čekali spíše mystické váž-
no plné zastřených symbolů, 
bylo příjemným překvapením, 
že vystoupení začalo vtipně 
a rozesmálo i přítomné druháč-
ky. V kostele, který se naplnil 
lidmi do posledního místečka, 
bylo osm zastavení, k nimž 

mohl návštěvník přistupovat 
v určeném pořadí a zapnout 
živý exponát – herce – tu 
zaklepáním, tu vytočením čísla 
starého telefonu, bouchnutím 
papírového pytlíku či sejmu-
tím hereččina pláště. Každému 
začalo být postupně jasné, že 
nejsme jen pasivními diváky 
dramatu, ale že my sami se stá-
váme Theodosiem, který zhře-
šil, a že my sami potřebujeme 
najít správný způsob pokání, 
abychom dosáhli odpuště-
ní a smíření. Bez toho nás 
dell´artovský exponát u scho-
dů stejně nepustil k poslední-
mu zastavení, umístěnému na 
kostelním kůru. Museli jsme 
nejprve k oltáři a se zpívajícím 
exponátem se naučit kratičkou 
kající píseň, teprve potom jsme 
byli jako Theodosius vpuštěni 
dál. A na konci, už před kos-
telem, nás včelař Ambrož na 
usmířenou objal a podle lido-
vé tradice i vyplatil metlou za 
naše hříchy minulé i budoucí.

Odlehčením pak byl i infor-
mační stánek o Ambrožo-
vi v podobě úlu (Ambrož je 
patronem včelařů), do jehož 
pláství bylo možno jako minci 
do automatu hodit včelku na 
provázku a hlas herečky uvnitř 
vám podal výklad.

Vtipné přetvoření starého 
textu do podoby interaktiv-
ní výstavy, v rámci níž herci 
tančí, stepují, zpívají, hrají 
loutkové divadlo a meta-
jí kozelce, se Geisslerům 
opravdu povedlo a bavilo 
i pobavilo (a snad i pouči-
lo a nechalo cosi důležitého 
prožít) dospělé i děti. A dou-
fejme, že i herci si užili před-
stavení ambrožské hry na tak 
unikátním místě – v jediném 
kostele sv. Ambrože v repub-
lice...

Michal Tejček
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

VÝROČÍ (červen)

82 let 
Václav KASL

Ladislav MAJER 
(Zastávka)

Jan FERENČÍK

81 let 
Vlasta POLÍVKOVÁ

Marie BERNKLAUOVÁ
Anna ŠINDELOVÁ
Zdenka BENDOVÁ

84 let 
Václav KRS

83 let 
Jaroslav KRS

86 let 
Marie SUDOVÁ

Libuše ČERMÁKOVÁ
Marie ŽIŽKOVÁ

Dorota BEČVÁŘOVÁ

ZLATÉ SVATBY

(1958) – Žerovice
(1941) 

ÚMRTÍ (květen)

Stanislava VORÁČKOVÁ
Anežka ZAJÍČKOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
   matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavily

85. narozeniny oslavili

paní Zdeňka SKÁLOVÁ
paní 

Zdenka SEDLÁČKOVÁ
paní Danuška VALEŠOVÁ 
paní Vítězslava SIKYTOVÁ

pan František ŘEZNÍČEK
paní Jana KRAUSOVÁ

pan Jaromír ČESÁK
pan Ladislav ČENKA

paní 

Miloslava ŠEDIVCOVÁ 
(Žerovice)

pan Jan VELÍK

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste vykonali. 
Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. Vážíme si star-
ší generace svých spoluobčanů.                matrika MěÚ Přeštice

87 let 
Růžena PŘIBÁŇOVÁ

88 let 
Marie HÁJKOVÁ BLAHOPŘÁNÍ 

k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní Věra STREJCOVÁ
(Vícov)

2. polovina května a 1. polovina června

BLAHOPŘÁNÍ k 90. narozeninám

89 let 
Božena ŠIPLOVÁ

Anna NETUŠILOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní 

Jaroslava STAŇKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavil

pan Josef BALÁK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila

paní 

Petruška LANGMAJEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 97. narozeninám

97. narozeniny oslavila

paní Ludmila KOKOŠKOVÁ

Dva lidé, kteří toto životní jubileum slaví, jsou důkazem 
toho, že přes všechny problémy, těžkosti a rychlost dnešní 
doby, je v lidských silách prožít krásná společná léta. 

Tato výročí jsou o to významnější s ohledem na skutečnost, 
že zlaté svatby se v dnešní době dočkává stále méně manžel-
ských párů, a to nejen kvůli vysokému počtu rozvodů, ale 
i vyššímu věku, ve kterém dnes lidé vstupují do manželství.

Dne 4. června uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Karel a Jiřina Kriegelsteinovi
z Přeštic.

Vážení manželé Kriegelsteinovi, přejeme Vám do dalších spo-
lečných let především pevné zdraví a ať je Váš vztah stále napl-
něn přátelstvím a láskou.

Dne 4. června uplynulo 50 let ode 
dne, kdy si v Přešticích dali manžel-
ský slib manželé

Milan a Jana Kotvanovi
z Přeštic. Při příležitosti tohoto 

krásného výročí uzavření Vašeho 
sňatku Vám, manželé Kotvanovi, 

přejeme hodně krásných společně prožitých chvil ve zdraví, štěs-
tí, klidu a spokojenosti v kruhu Vašich nejbližších.

Podrobný program všech akcí Letního barokního festivalu 2016 naleznete na portálu www.zapadoceskebaroko.cz
www.baroko2016.cz

LETNÍ

FESTIVAL
15. 6. - 27. 8. 2016

BAROKNÍ
2016

Na Vícově podávali Ambrosii
Noc kostelů 2016

Dne 16. května 2016 oslavila 
krásné 90. narozeniny paní 

Věra Strejcová 
z Preštic-Vicova. 

Do dalších let jí přeje pev-
né zdravíčko a mnoho radosti 
v kruhu nejbližších celá rodina.



červenec 2016 
 2. 7. 2016 
Tradiční neckyáda
Prezence od 11.30 do 12.30 
hodin. Dojezd k břehu na KČT. 
Občerstvení, živá hudba.
Čas konání: 12.45 hodin
Místo konání: 
start – Příchovice
Vstupné: 50 Kč
 3. 7. 2016 
Žerovická pouť
Mše svatá – od 15.00 hodin 
v kapli.
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: 
kaple v Žerovicích
Vstup: zdarma
 5. 7. 2016 
Komentované prohlídky 
kostela NPM
Státní svátek Cyrila a Metodě-
je – od 14.00 do 17.00 hodin.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
kostel NPM Přeštice
Vstup: zdarma
Pořadatel: Spolek pro záchra-
nu historických památek Přeš-
ticka, z. s.
 6. 7. 2016 
Západočeské baroko
2016 – Přeštice
Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie – od 13.00 hodin 
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

2. 7.–25. 9. 2016 
Originální porcelánové panenky Anny Šlesingerové

 inzerce

Anna Šlesingerová předsta-
vila v pátek 1. července 2016 
v Domu historie Přešticka část 
své sbírky panenek. K jejich 
sbírání se před lety dostala 
víceméně náhodou. A jejich 
kouzlu propadla natolik, že se 
pustila i do jejich výroby. Její-
ma rukama projde panenka od 
počátečního výpalu porcelánu 
přes malování až nakonec po 
šití garderob. „Byla to taková 
cesta pokus omyl. A učím se 
pořád. Některá panenka mi 
zabere třeba tři měsíce, ale je 
to různé kus od kusu,“ zmínila 

se. A kterou ze své bohaté sbír-
ky má nejraději? „To se nedá 
tak jednoduše říct. Asi vždyc-
ky tu poslední, na které právě 
pracuji,“ dodala. Anna Šlesin-
gerová poprvé vystavovala své 
panenky před osmi lety.

Výstava, která obsahuje 
desítky panenek, a to nejen 
věrných reprodukcí francouz-
ských a německých pane-
nek, ale i portrétních panenek 
vytvořených přesně podle 
fotografií, bude k vidění v pro-
storách Domu historie Přeštic-
ka do 25. září 2016.

Anna Šlesingerová 
v Domu historie Přešticka

Anna Šlesingerová
Narodila se v roce 1946 v Praze, kde vystudo-
vala elektrotechnickou průmyslovku. Této pro-
fesi se věnovala do roku 1981, kdy emigrova-
la do Německa. Jejím prvním působištěm byl 
Norimberk. V Německu se seznámila se svým 
manželem, také Čechem, Jiřím Šlesingerem. 
Dnes žijí v malém městysu Schwanstettenu. 
Anna Šlesingerová se k panenkám dostala náho-
dou při návštěvě známé, kde viděla jejich sbírku. 
Když se vrátila domů, vyprávěla o tom žačkám 
na kurzu paličkování a vyšívání, který tehdy ve 
svém volnu vedla. Všechny hned nadchla před-
stava, že by si mohly také nějakou panenku vyro-
bit. Anna Šlesingerová se nakonec rozhodla, že 
povede nový kurz na výrobu panenek. V té době 
neměla ani pec a o technologii nevěděla téměř 
nic. Pustila se do studia, koupila první malou pec, 
formu a láhev porcelánu. Jak sama říká, nejvíc se 
naučila formou pokusů a omylů. Dodnes se dělí 
o své bohaté zkušenosti s ostatními.

Sportovní zápolení během
zábavného odpoledne
pro koledníky a dobrovolníky 
Farní charity

Radost provázela děti, stu-
denty a další dobrovolní-
ky Tříkrálové sbírky 2016 
během sobotního odpoledne 
21. května na farní zahradě za 
chrámem Nanebevzetí Panny 
Marie – dominantou Přeštic. 
Po uvítací zdravici a poděko-
vání zaslaném ředitelem Die-
cézní charity Plzeň Ing. Jiřím 
Lodrem se rozběhlo sportov-
ní klání a zábavné soutěžení 
s nářadím a dalším náčiním. 
Po několika deštivých dnech 
svítilo celý den sluníčko. Star-
ší děti zápolily s velkými chů-
dami, mladší pak procvičovaly 
rovnováhu na plastových chů-
dách  pro malé. Nejtěžší byla 
disciplína posilování pažních 
svalů při posílání míče po laně 
ve dvojicích. Dětem se líbilo 
přeskakování překážek sesta-
vených do slalomu v pytlích 
a závodění v pytlích. Pro-
cvičovaly zručnost chytáním 
míčků do kornoutů, přenáše-
ním míčků, házením kroužků 

na kolíky, hrou s kloboučky 
a míčovými hrami. Zejména 
děvčata cvičila vytrvalost ská-
káním přes švihadlo a točením 
obručemi kolem pasu, postřeh 
hrou s chytacími pálkami 
a další. Malé děti se zabavi-
ly také malováním na tabuli 
a skládacími kostkami. Vši- 
chni byli odměněni sladkost-
mi, těšili se na přípravu ohniš-
tě a pochutnávali si na vlastno-
ručně opečených vuřtech.

V letošním roce pomáha-
lo při Tříkrálové sbírce 103 
koledníků a 27 doprovázejí-
cích dospělých dobrovolníků, 
ale mnozí se nemohli sobotní 
akce zúčastnit pro zapojení 
v dalších aktivitách, který ten-
to den probíhaly.

Děkujeme všem, kteří s touto 
akcí pomáhali a přejeme dětem 
hezké prožití letních prázdni-
nových dnů.

Za Farní charitu Přeštice
Mgr. Alena Volková

Marie Sedláčková

– seminář a praktická ukázka 
kostelních varhan, od 13.30 do 
16.00 hodin – komentované 
prohlídky kostela. Dům his-
torie Přešticka – od 13.00 do 
17.00 hodin – oživlá řemesla, 
barokní řezbářská dílna, vůně 
baroka, fotokoutek, workshop 
pro děti, barokní masky.
Čas konání: 11.00 hodin
Místa konání: 
kostel NPM, DHP,
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 12. 7. 2016 
Sousedé plus
–  já pomůžu tobě,
on pomůže mně
Přidejte se do skupiny lidí, 
kteří se navzájem podporují 
v různých každodenních čin-
nostech pod heslem: „Já umím 
to a ty zas tohle.“
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstup: zdarma

 23. 7. 2016 
Dechparáda pod širým
nebem
Program: 13.00-14.30 hodin  – 
Úhlavanka, 15.00-16.30 hodin 
– Vrchovanka, 17.00-18.30 
hodin – Muzikanti z jižních 
Čech.
Čas konání: 11.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

Na tomto místě již pravi-
delně informujeme o spol-
kových brigádách na hradě 
Skála. A ta, která se odehrála  
21. května, si zmínku zaslouží. 
Její průběh totiž překvapil 
i zkušené organizátory. Pře-
devším se jí zúčastnil rekordní 
počet třiadvaceti pracovníků, 
přičemž mnozí z nich byli na 
Skále „pracovně“ poprvé. Náš 
dík patří zvlášť jim (ale samo-
zřejmě i stálým brigádníkům). 
Všichni společně odvedli 
velký kus práce. Podařilo se 
vyčistit příkopy kolem horní-
ho hradu od přístupové cesty 
směrem k někdejší vstupní 
věži, prostor s „jevištěm“ pod 
dolním hradem a jako bonus 
i malý rybníček (haltýř, starou 
cisternu) v severovýchodním 
podhradí. Hrad byl tak mimo 
jiné připraven na středověké 
slavnosti, které se zde odehrály  
25. června.

Na Vícově proběhla 10. červ-
na v pořadí již pátá Noc kos-
telů. Podrobněji je o ní refero-
váno na jiném místě. Zde jen 
chceme vyslovit díky městské-

mu Kulturnímu a komunitnímu 
centru Přeštice za zorganizo-
vání originálního divadelního 
představení v rámci programu 
Noci, Carmině za vhodný pro-
gram duchovní hudby a naše-
mu členu Václavu Süssovi za 
zajímavé promítání z nedáv-
ných oprav kostela.

A když už jsme u oprav… 
Město Přeštice zařadilo oltá-
ře a další mobiliář kostela  
sv. Ambrože do programu 
záchrany movitých památek. 
Po opravě stavby kostela dojde 
tedy i k opravě (restaurování) 
zbytku původního vybavení.

Na podnět Ludvíka Pouzy 
spolek převzal péči o hrob 
herečky Anny Jelínkové 
(1817–1896), který se nachází 
na přeštickém hřbitově. Spo-
lek dojednal s městem vyjmutí 
hrobu z plánovaného zrušení 
a hrob si pronajal. K letoš-
nímu výročí hereččina úmrtí 
se pokusíme tuto zajímavou 
osobnost přiblížit přeštické 
veřejnosti.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz Kolíčkování

Možná se vám stalo, že jste 
někde v parku na lavičce našli 
barevný kolíček na prádlo 
s připevněnou cedulkou – citá-
tem či veršem. Jedná se o dnes 
již mezinárodní aktivitu, která 
probíhá v různých městech. 
Od 13. 6. 2016 se k ní připojil 
i evangelický sbor v Přešticích. 
Cílem je obohatit naše životy 
o dobré impulzy a podněty.

Pokud tedy kolíček najdete, 
můžete s ním naložit dvěma 
způsoby: vzít si jej, pokud se 

vám citát či verš líbí, nebo jej 
ponechat na místě či přesunout 
na jiné místo.

Budeme rádi za jakoukoliv 
zpětnou vazbu, proto se těší-
me na fotky vámi nalezených 
kolíčků, ať už na FB evan-
gelického sboru v Přešticích 
nebo na e-mail: materskecen-
trumprestice@seznam.cz

Za sdílení, přeposílání a šíře-
ní zprávy děkujeme. 

Za evangelický sbor 
Jan Satke

3. 7. NE: KOLEM CHLUMU
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, 
z Plzně 8,14 do Svojkovic. Zpět 
z Holoubkova 15.04 do Plzně, 
z Plzně 16.11 do Přeštic.
TRASA: Svojkovice – Chlum 
– Habr – Plzeňský vrch – 
Holoubkov.
(14 km vede J. Hošek)
9. 7. SO: BABYLON – NS 
KOLEM BABYLONU
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.10 do Domažlic 
(9.25), z Domažlic 9.37 na 
Babylon. Zpět z Havlovic 
15.20 do Domažlic (15.28) 
z Domažlic 15.33 do Klatov, 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: – Čertova NS Baby-
lon – Sokolova vyhlídka – Pec 
pod Čerchovem – Babylon 
koupaliště – Havlovice.
(11 km vede V. Řežábek)
16. 7. SO: VELKÝ A MALÝ 
OSTRÝ
Vlakem z Přeštic 7.29 (Sp) do 
Zelené Lhoty. Zpět z Hamry- 
-Hojsova Stráž v 18.00 (19.53) 
do Přeštic.

TRASA: Zelená Lhota – Na 
Sedle – Hamry – Pod Loveč-
nou – Velký Ostrý – Malý 
Ostrý – Stateček – Vodní zá-
mek – Poutní místo – Křížkov 
– Zadní Hamry most – Hamry 
Hojsova Stráž
(22 km vede V. Borovcová)
23. 7. SO: BOŽKOV – 
LETKOV – KOTEROV
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plz-
ně. Zpět 15.05 z Plzně-Zastáv-
ka nebo 15.07 Plzeň-Doudlev-
ce do Přeštic. Ze stanice Plzeň 
Zastávka trolejbus č. 12 na 
konečnou Božkov.
TRASA: Božkov – Božkov-
ský potok – Letkov – exkurze 
Tepelná čerpadla AC Krating 
– Koterov letiště – Bručná 
– Doudlevce.
(13 km vede A. Mestlová)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ VE VEL-
KÉ KLUBOVNĚ HOTE- 
LU SPORT ve čtvrtek  
28. července v 17.00 
hodin.
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Tam, kde v noci jasně sví-
tí.., Na políčku v jetelíčku… 
či Nás by tak nejvíce bavilo... 
– písně známé nejen dětem, 
ale i dospělákům se ozýva-
ly při divadelním vystoupení 
brněnského divadla Věž, které 
nás navštívilo v dopoledních 
hodinách v naší MŠ s pořa-
dem Včelí medvídci zpívají. 
V tomto duchu jsme pokra-
čovali do odpoledních hodin, 
kdy se zahrada zaplnila rodiči 
a pozvanými hosty. Počasí si 
s námi trochu pohrávalo, ale 
zpěv dětí z kroužku „Malí zpě-
váčci“ pomohl rozehnat dešťo-
vé mraky a odpoledne plné 
zábavy mohlo začít. Děti spolu 
s Brumdou a Čmeldou, mas-
koty vyrobenými Vojtíškem 
Sloukou a jeho maminkou, se 
pustily s chutí do plnění při-
pravených úkolů. Kartička spl-
něných úkolů byla důkazem 
pro odměnu. Tou bylo vysvěd-
čení Včelích medvídků spolu 
s medovými mufinami, jež 
s láskou upekly naše kucha-
řinky. Největším lákadlem byl 
ovšem „Kouzelný úlek“ , který 
připravil nejedno překvapení, 
a to jak dětem, tak dospělým, 
v podobě dárků připravených 
rodiči. Kouzelný úlek se doslo-
va podobal úlu včelímu. Všude 
byl slyšet bzukot, smích a nad-
šení. Ale to ještě nebyl konec. 
Děti čekalo tolik oblíbené gri-
lování vuřtů a klobás. Sladkou 
tečkou byly dobroty z Pocino-

vické pekárny, která naše akce 
pravidelně sponzoruje a za 
což jí patří velké poděkování. 
I rodiče si přišli na své. Moh-
li si zakoupit včelí produkty 
z Včelařství Sedláček – Pří-
chovice. Svůj podíl na hezké 
akci mají i šikovní „malíři“, 
kteří obohatili program pro-
dejní výstavou svých obrazů. 
Děkujeme všem, kteří se na 
naší akci podíleli, a věřím, že 
úsměvy dětí a radost v jejich 
očích jsou tou největší odmě-
nou. Prožily jeden krásný den, 
na který se nezapomíná.

Kolektiv MŠ Dukelská

Sobota 4. června byla pro 
členy dětského klubu Royal 
Rangers napínavým dnem. 
Děti měly za úkol připravit 
různé soutěže a výtvarné akti-
vity pro dětské návštěvníky, 
kteří zavítají na farní zahradu. 
Svůj úkol zvládly velmi dob-
ře, jak jistě mohou potvrdit 
ti, kteří na faru přišli. Jednot-
livé soutěže měly společné 
téma – příběh Noema a jeho 
rodiny, kteří byli zachráněni 
před potopou v arše. Archa 
mimochodem „kotví“ na far-
ní zahradě již nějaký ten rok 
a kolemjdoucí ji mohou dobře 
vidět i z ulice. Je celá pomalo-
vaná zvířaty.

Pro všechny návštěvníky 
bylo připraveno občerstvení 
a v druhé části odpoledne pak 
také opékání dobrot na ohni.

Zajímavým zpestřením celé-
ho dne bylo vyhlášení vítězů 
v soutěži s názvem „Petra“ 
– tedy výtvarného ztvárnění 
dlouholeté vedoucí mateřské-
ho centra a rovněž klubu Royal 
Rangers Petry Mišterové. 
Kromě odborného posouzení 
odbornou komisí (doc. akad. 

mal. Josef Mištera) mohli také 
návštěvníci přispět svým hla-
sem k ocenění „ceny publika“. 
Ceny si odnesl nejen vítěz sou-
těže, ale každý, kdo se zapojil.

Celý den pak byl zakončen 
večerem chval, tedy písní, 
českých i anglických. Vystu-
povalo česko-korejské duo se 
zajímavým repertoárem.

Celému dni vládlo nádherné 
počasí, které přispělo k tomu, 
že všichni, ať již organizátoři 
či příchozí, mohli prožít hezký 
a naplněný den.

Za evangelický sbor
Jan Satke

Organizace školního roku
2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 za-
čne ve všech základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. 
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice začíná v pondělí  
5. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý  
31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvr-
tek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 
23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování 
začne v úterý 3. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2017.

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 
14. dubna 2017. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. čer-
vence 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního vyučování ve 
školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Promoce studentů
VU3V KS Vlčí a KS Řenče

Studenti VU3V ze dvou 
konzultačních středisek obcí 
Vlčí a Řenče se dne 19. 5. 
2016 vydali do slavnostní 
auly Zemědělské univerzity 
v Praze – Suchdole, kde se 
konala promoce 12 úspěšných 
absolventů VU3V. Studenti za 
absolvování VU3V obdrželi 
osvědčení o absolutoriu. Na 
závěr promoce zaznělo podě-
kování Zemědělské univerzitě 
za projekt VU3V, obcím Vlčí 
a Řenče za poskytnutí záze-
mí pro výuku a samotným 
studentům za jejich aktivní 
přístup ke vzdělávání. Slav-
nostní a dojemný akt promoce 
byl završen vynikajícím obě-

dem v hotelu Galaxie v Praze 
a následně návštěvou zámku 
Dobříš. Po poutavé prohlídce 
kulturní památky se někte-
ří účastníci zájezdu oddali 
vychutnání kávy v zámecké 
kavárně, jiní využili volného 
času k procházce nádhernou 
zámeckou zahradou. Během 
dne studenti zavzpomínali na 
velmi příjemně strávené tři 
roky, které pro ně byly nejen 
dobou učení se novému, ale 
i časem, kdy si byli vzájemnou 
oporou při sdílení radostných, 
ale bohužel i smutných rodin-
ných událostí.

Lenka Marková
tutor KS Vlčí a KS Řenče

KS Řenče.

KS Vlčí.

Branný den na střelnici
Klub vojáků v záloze Přešti-

ce s finanční podporou města 
Přeštice uspořádal již počtvrté 
branný den v areálu střelnice 
v Zámostí. 10. června v osm 
hodin ráno nastoupilo před střel-
nici pět osmých tříd Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice. 
Po uvítání mladých branců se 
jednotlivé třídy přesunuly k při-
praveným stanovištím.

 První stanoviště seznamova-
lo žáky s poskytováním první 
pomoci a s polohováním zra-
něné osoby. Odborný výklad 
a praktickou ukázku poskytli 
členové zdravotnické záchran-
né služby.

Na druhém stanovišti si žáci 
vyzkoušeli práci s mapou za asis- 
tence učitelů přeštické školy.

Třetí stanoviště bylo zajiš-
těno příslušníky hasičské-
ho záchranného sboru, kte-
ří seznámili žáky s požární 
ochranou a vybavením moder-
ních hasičských vozů.

Na čtvrtém stanovišti se od 
policistů dozvěděli zajímavé 

informace o policejní práci 
a zblízka si prohlédli jejich 
vybavení.

Páté stanoviště se nacházelo 
ve střelišti, kde za asistence 
členů Klubu vojáků v záloze 
každý žák prošel střeleckou 
přípravou. Střílelo se z malo-
rážkové pušky na terč vzdále-
ný 25 metrů.

Po absolvování všech stano-
višť se účastníci branného dne 
společně naobědvali. Uvařit 
výborný guláš ve vojenské 
polní kuchyni se opět povedlo 
členům Sešlost Guláš Open.

Po obědě byla místní kyno-
logickou organizací provede-
na zajímavá ukázka výcvi-
ku služebních psů. Poté byl 
branný den ukončen a vši-
chni žáci se přesunuli zpět do 
školy.

Chtěl bych poděkovat všem 
výše jmenovaným složkám za 
účast na branném dnu a přeš-
tickým dobrovolným hasičům 
za dopravu polní kuchyně.

Jan Blažek

Naučné dopoledne o lese
v 2. ročníku

Dne 24. května se konalo 
naučné dopoledne zaměřené 
na les a život v něm pro žáky 
2. ročníku. V parku u školky 
Dukelská v Přešticích čekali 
na žáky revírník pan Václav 
Konůpek, revírník pan Ing. Pa- 
vel Šefl a adjunkti pánové 
Jaromír Doričák a Jakub Kad-
lec. Pro žáky měli připraveno 
mnoho úkolů. Děti poslouchaly 
a hádaly zvuky lesního ptactva 
a dalších živočichů z vábniček, 
dokonce si je mohly i samy 
vyzkoušet, podle větviček určo-
valy druhy listnatých a jehlična-
tých stromů, prohlížely si různé 

lovecké trofeje, které následně 
poznávaly po hmatu a hledaly 
je ukryté v terénu, soutěžily ve 
skládání řezu kmene stromu 
podle letokruhů a vyzkoušely 
si opatrně projít kouskem lesa 
naslepo podle provazu. Pan 
Konůpek přivedl dětem ukázat 
i svoje lovecké pejsky. Všichni 
žáci si dopoledne užili a připra-
vené úkoly s nadšením plnili. 
Děkujeme tímto výše uvede-
ným pánům za krásně prožité 
a poučné dopoledne.

Kolektiv vyučujících 
2. ročníku 

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Dětský den a Den otevřených 
dveří na evangelické faře

Putování včelích medvídků

SLOVO STAROSTY

 Dokončení ze str. 1
Toto řešení je nejjednoduš-

ší, nejlevnější a nejrychlejší. 
Nezapomněli jsme ani na rezi-
denty, kteří budou moci získat 
parkovací karty umožňující 
neomezené parkování. Tyto 
změny budou platit od října 
tohoto roku. Až samotný pro-
voz ukáže, zda bude nutné ve 
změnách pokračovat.

Nemám iluzi, že řešení je 
to dokonalé a starosti nám 
odpadnou. Pracujeme i nadále 

též na významném rozšíření 
parkovacích míst v blízkosti 
vlakového nádraží, která by 
mohla vzniknout jako součást 
dotovatelného projektu zvýše-
ní atraktivity dopravního uzlu 
tamtéž. O průběhu těchto snah 
vás bude třeba již příště infor-
movat místostarosta.

Všem vám přeji krásné léto 
a těm školou povinným poma-
lu plynoucí prázdniny.

Mgr. Karel Naxera
starosta
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Lucie LÖFFLEROVÁ, Karolína SCHÖPE, Karel KARLÍK, Tomáš RAJCHART, Ondřej 
KÖNIG, David ŘEŽÁBEK (zleva)

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

Dne 28. května 2016 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Sebastian ZIEGLER, Rebeka PLECITÁ, Vladislav KOCIÁN, Tereza NĚMEČKOVÁ, Vik-
torie ŠLESINGEROVÁ, Kryštof KUKENĚ (zleva)                               Matrika MěÚ Přeštice

 inzerce

Pasování prvňáčků na čtenáře 2016
Ve čtvrtek 9. června Městská 

knihovna Přeštice ve spoluprá-
ci se Základní školou Josefa 
Hlávky Přeštice připravila pro 
prvňáčky slavnostní vstup do 
velké rodiny čtenářů. Tato akce 
se v obřadní síni městské radni-
ce konala již pošesté. Pozvání 
přijali zástupci Základní ško-
ly Josefa Hlávky pan ředitel  
Mgr. Petr Fornouz a zástup-
kyně I. stupně Mgr. Pavlína 
Křenová. Tak jako v pohád-
kách po bitvě král pasuje sta-
tečné hrdiny na rytíře, tak byli 
v tento den pasováni stateční 
prvňáčkové na rytíře a rytíř-
ky řádu čtenářského za to, že 
se jim zdařilo úspěšně zdolat 
a zkrotit písmenka. V úvo-
du  pod vedením pana učitele 
Šimůnka ze Základní umělec-
ké školy Přeštice vystoupila 
zpěvačka a hráčka na akor-
deon Markétka Šísová. Po  
příjemném zpestření k dětem 
promluvil pan starosta Mgr. Ka- 
rel Naxera. Poté všichni prv-
ňáčkové vestoje vyslechli slib 
rytíře řádu čtenářského o tom, 
jak by se měli ke knihám cho-
vat a společným „slibuji“ jej 
stvrdili. Následovalo samotné 
pasování. Prvňáčkové jednot-
livě předstupovali před pana 
starostu, který je mečem paso-
val na čtenáře, pan ředitel jim 
předával pamětní list na ten-
to den a od vedoucí knihovny 

paní Věnceslavy Dražkové 
obdrželi poukaz na roční regis-
traci v knihovně zdarma, knihu 
od Jiřího Žáčka a drobné dárky. 
Na závěr se ještě každá třída 
společně vyfotila. Fotografie 
z celé akce si mohou rodiče 
prohlédnout a vybrat ve foto- 

ateliéru pana Josefa Kubáta. 
Některé fotografie budou vysta-
veny v knihovně od srpna. Děku-
jeme všem, kteří nám s letošním 
pasováním prvňáčků na čtenáře 
pomáhali a těšíme se v knihovně 
na nové malé čtenáře.    

  Mgr. Jindřiška Červená

Anonymní příspěvky do Přeštických novin 
nelze otisknout!

JAKO Z DIKOBRAZU

Když dojde elektřina...

 | 6
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Přeštice do roku 1918
Období konce 18. století a 19. století je dobou převratných změn. Po éře osvícenství, které se 

rázně vypořádalo s náboženským barokem, přichází 19. století, na jehož konci se naše země 
promění v moderní průmyslovou společnost.

Císař Josef II. uplatňoval svoji 
osvícenskou politiku vůči círk-
vi opravdu důsledně a postupně 
z ní odstraňoval veškerou barok-
ní okázalost, pompu, vše, co 
nesloužilo ryze praktickým úče-
lům. Skončila náboženská bra-
trstva, procesí, poutě, zázračné 
obrazy a sochy. Výrazně zasáhl 
i do církevní organizace, zejména 
v oblasti řeholních řádů. Většinu 
klášterů v habsburské monarchii 
zrušil, ponechal pouze ty, které se 
věnovaly charitě či pedagogické 
činnosti. Došlo i na kladrubský 
klášter, který byl zrušen v září 
1785. Jeho panství bylo předáno, 
pro tyto účely založenému, Ná-
boženskému fondu. A to včetně 
Přeštic.

Přeštickou vrchností se tak stal 
státní fond, sloužící ke správě 
majetku zrušených církevních 
institucí a k financování nové 
císařovy církevní politiky. Snad 
i to byl důvod, že se přeštičtí 
měšťané v roce 1796 vykoupili 
z poddanství, respektive z povin-
ných platů vrchnosti. Nevolnictví 
bylo zrušeno již dříve, nyní tedy 
již jen platili vrchnosti paušální 
plat 400 zlatých ročně a panští 
úředníci na nich vykonávali nižší 
soudní a státní správu.

Státní Ná-
b o ž e n s k ý 
fond zůstal 
m a j i t e l e m 
přeštického 
v e l k o s t a t -
ku do roku 
1811. V tom 
roce koupi-

la Přeštice říšská hraběcí rodina 
Schönbornů, kterým již od roku 
1794 patřil sousední statek Dol-
ní Lukavice, od roku 1798 Pří-
chovice a od roku 1818 na čas 
i Lužany. Centrem velkostatku 
v Přešticích byl Nový dvůr (na 
místě dnešní školy Na Jordáně), 
k němuž patřil mj. pivovar, liho-
var, parní mlýn, cihelna, sýrárna 
a další.

Nové století nezačalo pro Přeš-
tice příliš příznivě. 23. října 
1810 zachvátil město velký zni-
čující požár. Vyhořela radnice  
(čp. 1), pivovar, poplužní dvůr 
a 86 domů. V červenci 1832 pro 
změnu dorazila na Přešticko cho-
lera, která v celé přeštické farnos-
ti zahubila 86 osob. Byla to však 
i doba budování. V roce 1821, 
současně s výstavbou nové silni-
ce z Plzně do Klatov, si Přeštičtí 
postavili na Pohořku novou ško-
lu, o jedenáct let později dostalo 
město novou radnici na místo 
té, která podlehla požáru v roce 
1810. Přeštice se v 2. polovině 
18. a v 1. polovině 19. století 
výrazně rozrůstaly, přibývalo 
domů i obyvatel.

Město bylo rovněž díky své 
přepřahací stanici dějištěm něko-
lika krátkých, ale významných 
návštěv či spíše zastavení na ces-
tě. Počátkem roku 1823 projel 
Přešticemi na cestě z Českých 
Budějovic do Plzně ruský car 
Alexandr I. s manželkou Luisou 
Bádenskou. První srpnový den 
1833 navštívil město císař Fran-
tišek I., 8. září 1835 pro změnu 
císař Ferdinand Dobrotivý.

V Přešticích byla už od 18. sto-
letí stanice klatovského dragoun-
ského pluku (Kolowratova, poz-
ději Sasko-Koburského). Kolem 
roku 1800 bylo v Přešticích 
ubytováno 6 důstojníků a 152 
dragounů, v okolí Přeštic (Žero-
vice, Skočice, Příchovice, Luža-
ny, Borovy a Němčice) pak ještě 
dalších 73 mužů.

Pohořko, začínající na úpatí kos-
telního návrší při silnici na Kla-
tovy, bylo odjakživa samostatné. 
Stálo zde vrchnostenské sídlo 
(s určitostí to víme v případě pro-
boštství kladrubských benedik-
tinů), dvůr a zájezdní hostinec, 
kostel a domovní zástavba. Tepr-
ve v roce 1849 došlo k tomu, že 
se obec Pohořko administrativně 

sloučila s městem Přeštice a tvoří 
od té doby jeden celek.

Rok 1850 se stal předělem ve 
správním systému celé habsburské 
monarchie. Postupně a s mnoha 
obtížemi se začala zavádět státní 
správa a samospráva, jak ji známe 
dnes, která nahradila starší sprá-
vu vykonávanou prostřednictvím 
panství a vrchností. Státní správu 
představovaly v Přešticích úřady 
nově zřízeného přeštického poli-
tického okresu, který v sobě zahr-
noval dva menší soudní okresy 
přeštický a nepomucký. Přeštice 
se staly sídlem okresního úřadu, 
berní správy, okresního soudu, 
okresní četnické stanice, finanční 
stráže, okresního zastupitelstva 
a dalších. Vedení města, které 
předalo okresnímu soudu budovu 
staré radnice, si pro svou novou 
radnici zakoupilo dům v západní 
části náměstí, kde radnice fungu-
je dodnes. V roce 1916 byla pro 
okresní úřad postavena nová vel-
ká budova v dnešní Husově ulici 
(dnes městský úřad). Samosprávu 
představovalo přeštické městské 

zastupitelstvo, v čele s městskou 
radou a starostou, na úrovni okre-
su pak okresní zastupitelstvo.

Přeštice byly sice okresním měs-
tem, chyběl zde však průmysl, kte-
rý by znamenal mohutnější rozvoj 
města. Místo toho zůstaly Přešti-
ce ryze agrární, proslulé zejmé-
na chovem hus a prasat. Přeštičtí 
řezníci nejprve dováželi vepřový 
dobytek z Uher a z Polska a dodá-
vali vepřové především na plzeň-
ský trh, ale i německým kupcům. 
Na konci 80. let 19. století ustal 
dovoz polských a uherských vepřů 
a začal se zavádět chov čistokrev-
ného anglického plemene se svis-
lýma ušima a na krátkých nohou. 
Křížením s osvědčenými plemeny 
se docílilo značného pokroku, což 
se odrazilo na zvýšeném odbytu 
selat na trzích v Přešticích, Nepo-
muku i Klatovech. Tomuto chovu 
se otevřela skvělá budoucnost…

Rozvoj dopravy a její moderni-
zace se nevyhnuly ani Přešticím. 
V roce 1866 byl dostavěn nový 
most přes Úhlavu, mnohem větší 
význam měla ovšem pro Přeš-
tice stavba železnice z Plzně do 
Železné Rudy. Přeštické nádraží 
bylo vybudováno v roce 1876.

Přeštice se dočkaly rovněž 
moderní školní budovy. V letech 
1885–1887 se stavěla škola 
v dnešní Rebcově ulici. Dívčímu 
školství se věnovaly řeholní sest-
ry z kongregace de Notre-Dame, 
které si v roce 1909 adaptovaly 
na klášter a dívčí školu domy  
čp. 112 a 113 v severozápadní 
části náměstí.

Z roku 1862 pochází budova 
nového špitálu (dnešní čp. 43 na 
Pohořku), vystavěná z iniciati-
vy přeštického kaplana a později 
děkana Emanuela Václava Řičáka.

Zrušení benediktinského
probošství 

Přeštice se osamostatňují

První polovina 19. století

Přeštičtí Schönbornové

Významné návštěvy

Přeštičtí vojáci

Pohořko jsou Přeštice

Okresní město Přeštice

Rozvoj Přeštic 1850-1918

Zemědělské městečko

Mgr. Michal Tejček
kronikář



Jak dlouho pracuje-
te na Městském úřadu 
Přeštice a jak dlouho ve 
funkci vedoucího?

Na městském úřadě v Přešti-
cích pracuji od začátku června 
roku 2015, kdy jsem nastoupil 
na pozici vedoucího odděle-
ní vnitřní správy. V listopadu 
téhož roku jsem byl vybrán 
jako úspěšný uchazeč ve výbě-
rovém řízení na vedoucího 
hospodářského odboru a tuto 
funkci vykonávám od 1. ledna 
2016.
Mohl byste našim čte-

nářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně děláte, 
jaké máte úkoly?

Pro upřesnění je třeba říci, že 
v rámci našeho odboru se jed-
ná o správu nemovitostí neby-
tového charakteru, zajišťování 
údržby, včetně komunikací, 
veřejných prostranství, dět-
ských hřišť. Dále řídím agendu 
související s provozem auto-
parku a materiálně technic-
kým zásobováním městského 

úřadu. Ve spolupráci s refe-
renty hospodářského odboru 
přebírám a třídím požadav-
ky na opravy majetku města, 
posuzuji stav objektů, před-
kládám radě města návrhy na 
potřebná opatření, následně 
s kolegy zajišťujeme veřejné 
soutěže na veřejné zakázky, 
přípravy smluv na tyto akce 
a jejich následné vyhodnoce-
ní, respektive kontrolu dodá-
vek.
Kolik má hospodářský 

odbor zaměstnanců a co 
je jejich náplní práce?

V současné době má hospo-
dářský odbor celkem šestnáct 
stálých pracovníků. Kromě 
tří referentů, jejichž náplň je 
částečně popsána v předcho-
zím odstavci, máme také dva 
recepční, kteří se starají o chod 
vrátnice a telefonní ústředny 
a v neposlední řadě zapisu-
jí objednávky na zhotovení 
občanských průkazů a cestov-
ních pasů. Dále následují údrž-
báři, pracovnice veřejných 
toalet a úklidová četa, která je 
k vidění v ulicích města téměř 
denně.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Mám radost, když naše úsilí 
vede k uspokojivým a viditel-
ným výsledkům, které mohou 
ocenit občané i návštěvníci 
Přeštic. Bohužel i moje funkce 
má své stinné stránky. Napří-
klad vyřizování stížností. Bez 
ohledu na to, zda si někdo 
stěžuje oprávněně nebo ne, 
z titulu mojí funkce se všemi 
musím zabývat, řešit je a vyře-
šit. Někdy to ovšem zname-
ná i značnou míru frustrace, 
neboť ne vždy se daří nápra-
va tak rychle a účinně, jak by 
bylo třeba. Například rozbitý 
kanál v Husově ulici, vyvráce-
né dopravní značky, odstraňo-
vání následků vandalismu, to 
je mnohdy únavné. Naštěstí se 
v mnohém můžu spolehnout 
na své kolegy, kteří na zdej-
ším úřadu pracují delší dobu 
než já a jsou zvyklí improvi-
zovat, aktivně přispět k řeše-
ní problémů. Kriticky musím 
ovšem zmínit, že v některých 
záležitostech máme omezené 
možnosti. Myslím například 
údržbu zeleně a úklid veřej-

ných prostranství. To je ale 
spíše výzva nebo námět pro 
vedení města.
Je něco, co byste ještě 

chtěl ve své funkci změ-
nit?

Během půlročního působení 
ve funkci vedoucího hospo-
dářského odboru jsem došel 
ke zjištění, že pro optimální 
udržení a zlepšení stavu nemo-
vitého majetku města potře-
buje odbor navíc minimálně 
jednoho referenta, který by 
se mohl detailněji soustředit 
právě na údržbu komunikací, 
veřejné zeleně a úklid veřej-
ného prostranství. Tyto oblasti 
potřebují stálý dohled a jsou 
ze strany veřejnosti nejčastěji 
kritizovány. Upřímně doufám, 
že se mi tento krok podaří 
v nejbližší době prosadit a pře-
svědčit vedení města o přínosu 
takového opatření.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Pocházím z Přestavlk, takže 
Přeštice a okolí pro mě nejsou 
cizí. Nicméně posledních pět 
let bydlím se svou rodinou 
v Plzni, odkud do práce den-
ně dojíždím. Mezi mé koníčky 
patří cestování, sjezdové lyžo-

vání, jízda na kole. Rád chodím 
do divadla, výzvou a odměnou 
je pro mě návštěva dobrého 
rockového koncertu. Nejvíce 
volného času však nyní trávím 
se svou manželkou a naší jed-
noroční dcerou.
Co se Vám ve městě 

nejvíc líbí, kam rád cho-
díte?

Je to jedinečná stavba, která 
i samotnému městu dodává 
výjimečný status. Nejraději ale 
mám okolí města, které důvěr-
ně znám ze svých projížděk na 
kole.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Není na světě člověk ten, aby 
se zavděčil lidem všem.

Text a foto
Milan Janoch
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Do mých kompetencí,
respektive povinností
patří zejména
správa majetku města

 inzerce

Těší mě, když vidím 
nějaký pokrok, posun
a kvalitně odvedenou
práci

Vždy mě fascinovala
dominanta města,
barokní kostel

Koncert předznamenal konec
školního roku

Po úspěšném koncertu, 
i přes veškerý shon, se 
našla chvíle vyzpovídat 
vedoucí Mgr. Naďu Kvě-
toňovou. Ta začala tro-
chu ´zeširoka´:

„Převzala jsem sbor před 
třemi lety od kolegyně Evy 
Kučerové a chtěla jsem pokra-
čovat v minimálně podobném 
´duchu´, v jakém sbor do té 
doby pracoval. Skaláček patří 
mezi zájmové kroužky, je činný 
od října do května. Letos v něm 
zpívalo 39 děvčat a chlapců 
z prvých až pátých tříd,  zkou-
šeli jsme jednou týdně.“
Co je tedy správně, 

vedoucí souboru nebo 
sbormistryně?

„Je to složitější. Na soubor 
jsem sama, děti doprovázím 
při zkouškách na keyboard 
nebo klavír, podobné je to 
i na některých vystoupeních. 
To jsem spíše vedoucí soubo-
ru. Pro sbor je tato varianta 
náročnější, protože si děti musí 
víc zapamatovat slova i aranže 
písní, sbormistr ´není´, nediri-
guje jim. Proto jsem uvítala 
pomoc syna Václava – klaví-
risty (žák 9. B a ZUŠ Přeštice), 
který nás doprovází. Nejen 
tady na společném koncertě, 
ale třeba na festivalu pěvec-
kých sborů v Plzni a tím jsme 
nebyli mezi ostatními sbory 
výjimkou. V těchto chvílích se 
stávám  sbormistryní, dětem 
diriguji a rázem je to pro ně 
snazší.“

V letošním školním roce 
vystupoval Skaláček na řadě 
veřejných akcích. V předvá-
nočním čase zpíval při roz-
svícení vánočního stromu ve 
Dnešicích, následovalo spo-
lečné zpívání koled s ostatními 

sbory a s Českým rozhlasem na 
přeštickém náměstí, hostoval 
při tělocvičné akademii přeš-
tického Sokola. „Také jsme 
zpívali důchodcům v Pečo-
vatelském domě v Přešticích, 
zúčastnili jsme se 2. roční-
ku festivalu pěveckých sborů 
´Plzeňský rozhlas zpívá´ v Čes-
kém rozhlase Plzeň. Celoroční 
práce měla takové dva vrcholy, 
oba v aule přeštické školy, oba 
společně s Přeštickými flétnič-
kami – ´Co k Vánocům patří´ 
a pěveckou sezónu školního 
roku 2015/2016 jsme zakončili 
koncertem ´Sladké mámení´. 
Celkem jich bylo osm.“
Tento koncert se nesl ve 

znamení pohádkových 
melodií. Kdo je vlastně 
vybírá, určuje...

„Vždy si na koncerty dáme 
nějaké základní nosné téma 
a pak vybírám písničky. Pís-
ničky nesmí být náročné, musí 
se líbit nejen mně, ale hlavně 
dětem. Ta, která se nelíbí, je 
zároveň nebaví a pak není ani 
dobře zazpívaná. Tak ji vyřadí-
me a necháme na někdy jindy. 
V repertoáru sboru jsou pís-
ně rychlé i pomalé, převážně 
veselé a ´živé´, prostě ty, které  
děti zpívají rády. Děti také mají 

i své návrhy na písničky, to je 
potom na mém zvážení a úpra-
vě písně, aby ji sbor zvládl.“
Závěr koncertu byl i ve 

znamení loučení. 
„Ano, v letošním roce sbor 

opustí šestnáct páťáků. K tak 
velkému ´úbytku´ dětí ze sbo-
ru nedochází každým rokem. 
A naopak, početnou skupinou 
jsou současní prvňáci, kte-
ří příští rok už budou patřit 
mezi zkušené. A také věřím, 
že se mezi budoucími prvňáč-
ky se najdou další noví zpě-
váčci.“
Vlastní koncert, to je 

samozřejmě až samotný 
vrchol, taková pomyslná 
„třešnička na dortu“. To 
vše zvládáte sama?

„Samozřejmě ne. Společ-
né koncerty připravujeme 
s vedoucí ´flétniček´ Vlas-
tou Holou.“ A s pousmáním 
dodává: „Jinak je Skaláček 
vlastně takový rodinný pod-
nik. O synu Vaškovi jsme už 
mluvili, ten nás doprovází na 
klavír, a všechna vystoupení  
zvučí můj muž, Zdeněk Kvě-
toň. Nemohu opomenout ani 
výbornou spolupráci s rodiči 
a podporu vedení školy.“

  Petr Šatra

Dozněly tóny poslední písničky, pomalu slábnul dlouhotrvající potlesk. Potlesk, 
nejsladší odměna pro každého vystupujícího. Stejné to bylo na závěr koncertu 
v aule přeštické ZŠ Josefa Hlávky, kde právě dozpíval soubor Skaláček, který 
se o potlesk dělil s dalším účinkujícím, souborem Přeštické flétničky.

Eva Kuběnová, DiS.
referent MěÚ Přeštice
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Oživení tvrze ve Skočicích ve fotografiích

U  kovadliny mistra kovářského pana Buriana se volné místeč-
ko hledalo jen stěží.

Návštěvníci, kterých se 11. června ve Skočicích sešlo několik 
stovek, se dozvěděli od pánů Libora Marka a Josefa Babky mno-
ho zajímavého z historie.

Asi nikdo si nenechal ujít poutavou přednášku Michala Pro-
cházky s letovými ukázkami sov a dravců.

...a již se chystá veselé vystoupení šermdivadla CLATONIA 
Zamilované dějiny.

Na další vydařené setkání se těší členové Sdružení občanů Skočic.

 inzerce

POŠTA PŘEŠTICE INFORMUJE
Dne 27. 6. byla na poště v Přešticích zahájena rozsáhlá 

rekonstrukce, která potrvá minimálně do 1. 8. 2016.
V této době bude provoz omezen na dvě provizorní přepážky,

které budou dostupné z Jungmannovy ulice.
V době omezeného provozu pošty nebude poskytovaná 

služba Czech point. Tato služba bude dostupná prozatím 
pouze na Městském úřadě Přeštice.

Prosíme klienty o vstřícnost po dobu rekonstrukce.
Připravujeme pro Vás vhodnější rozmístění přepážek 

v novém designu. Pošta v Přešticích bude rovněž vybavena 
novým vyvolávacím systémem České pošty.

Děkujeme za pochopení.
Vedoucí řídící pošty Přeštice Bc. Lucie Pajerková Döryová

Setkání pamětníků
Poslední květnovou sobotu 

jsme v naší klubovně uvítali 
naše skautské bratry, kteří byli 
v letech 1945-48 členy skaut-
ských družin jako chlapci. 
Sehnali jsme adresy 22 býva-
lých skautů, oběhli a obeslali 
jsme je s pozvánkami a těši-
li se na shledání. Někteří se 
museli ze zdravotních důvodů 
omluvit, ale přesto se v sobotu 
odpoledne sešlo ve skautské 
klubovně 13 účastníků. Při-
jeli až z České Třebové nebo 
Kadaně.

Připravili jsme pro ně malé 
pohoštění, výstavku kronik 
a fotografií. Vedoucí střediska 

Petr Pfeifer seznámil přítomné 
s naší prací u oddílů i v klu-
bovně. Na promítacím plátně 
se objevily fotky z let 1945-48, 
nad kterými se ozývalo: „Jé, 
to je Simba!“ nebo: „Tohle je 
tábor v Borku!“

Promítli jsme ještě fotky z let 
1968-70, kdy někteří z nich už 
pracovali jako vedoucí oddílů.

A pak už se rozvinula veselá 
debata. Nás velmi potěšilo, že 
se našim hostům v klubovně 
líbilo a vydrželi s námi celé 
odpoledne.

Nakonec jsme všechny 
pozvali k návštěvě tábora.

Jájina

Foto J. Mrkvička

Starosta Mgr. Karel Naxera a místostarosta Marek Krivda 
u svých portrétů na výstavě výtvarného oboru ZUŠ Přeštice 
s názvem Doma a za humny, která se konala do 19. 6. 2016 
v Domu historie Přešticka. 

 inzerce

 inzerce

Hasík v 2. ročníku
Ve dnech 25. 5. a 6. 6. 2016 se 

žákům 2. ročníku Základní ško-
ly Josefa Hlávky v Přešticích 
představili kpt. Mgr. Michaela 
Hohlbergerová a kpt. Bc. Karel 
Duchek jako „Míša a Kája“ 
v pořadu Hasík. Představi-
li dětem preventivní program 
Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje v oblasti požár-
ní ochrany a ochrany obyvatel-
stva. Pro děti měli oba záchra-
náři připravenou spoustu úkolů 
– nahlásit telefonem událost na 

tísňovou linku, rozlišit oheň 
dobrý a zlý, umět si pomoci 
v případě požáru v domě nebo 
poznat v bytě nebezpečná mís-
ta. Žáci s radostí úkoly plnili 
a formou hry si obohatili svo-
je školní znalosti. Záchranáři 
pozvali žáky také na exkurzi 
do hasičské zbrojnice. Děkuje-
me „Míše a Kájovi“ za velmi 
vlídný přístup k dětem a těší-
me se na další spolupráci.

Kolektiv vyučujících 
2. ročníku



www.kzprestice.cz

S L E D U J T E 

www.facebook.com/kzprestice
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Informativní schůzka – konferenční sál KKC Přeštice – 12. 7. 2016 od 17.00 hod.

Divadelní spolek Úhlavan Přeštice dětem
Dne 1. června se konala ve 

vnitrobloku u náměstí pohád-
ková oslava Dne dětí. O to, 
aby se děti cítily opravdu jako 
v pohádce, se postarali členo-
vé DS Úhlavan, za finanční 
podpory Mgr. Martiny Míš-
kové, ředitelky KKC Přeštice. 
Autorkou scénáře celé akce je 
slečna Nikola Opáleníková. 
Režie se okamžitě ujaly děti 
ze školní družiny, mateřských 
škol a veřejnosti. Poděkování 
patří také ženám z nadačního 
fondu „Šance onkoláčkům“, 
které měly pro zájemce při-
pravené oblíbené malování na 
obličej a výrábění z nejrůz-
nějších materiálů. Celé odpo-
ledne velmi pěkně moderoval 
pan Michal Jánský. O sladké 
odměny pro všechny děti se 
postarala paní Eva Opálení-
ková, vedoucí prodejny Potra-
vin na náměstí a také členka 
zmíněného divadelního spol-
ku. Ještě jednou moc děkuje-
me všem a těšíme se na další 
akce.

Helena Macháčková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Výlet sboru Skalka na Klenovou
Dne 31. května 2016 probě-

hl výlet sboru Skalka na hrad 
a zámek Klenová. Prohlídka 
byla provázena zajímavým 
výkladem průvodkyně Vlasty 
Hrabětové. Nové zajímavosti 
a tajuplnosti o této památce 

nám rozhodně rozšířili přehled 
o našem okolí. Co by to bylo 
za výlet, kdyby nebyl zakon-
čen nějakou sladkou tečkou. 
Pochutnání na sladkostech 
v cukrárně Zmrzlinovka nás 
příjemně naladilo na zpáteč-

ní cestu vlakem, který měl 
bohužel zpoždění 120 minut. 
Dobrodružství našeho výletu 
bylo určitě nemalé a všem se 
každopádně líbilo.

Nicola Lenková
Václav Květoň

Omluva přeštickým házenkářům
V minulém čísle Přeštických novin jsme v článku Skočice sobě mylně napsali, že „přeštičtí 

házenkáři museli za trest, kvůli několik let starému hříchu vůči městu, odpracovat tisíc hodin“. 
Správně mám být, že pokutu dostala TJ Přeštice a především házenkáři ji ve Skočicích na opravě 
Hradiště odpracovali.

Nabídka kurzů 
2016-2017
Anglický jazyk

Dospělí:
1) Začátečníci 

– Beginner
2) Mírně pokročilí 

– Elementary
3) Pokročilí 

– Pre-intermediate 
Děti:

1) 4-5 let
2) 6-8 let
3) 8-10 let
4) od 9 let

Cvičení pro seniory
středa

10.30-11.30 hodin
velký sál KKC

Lektor:
Helena Böhmová, 

TS Hely

Jóga 
dospělí
středa

začátečníci
17.55-18.55 hodin

velký sál KKC
Lektor: Věra Lukášová

pokročilí 
19.00-20.00 hodin

velký sál KKC
Lektor: Věra Lukášová
Začátek od října 2016

Kundaliny joga
čtvrtek

malý sál KKC
Lektor: Eva Vanišová
Začátek od října 2016

PRAKTICKÉ 
KURZY

Hravá jóga pro děti
Cvičení je určeno pro děti od 5 do 12 let.

Velký sál KKC
Každou středu od 16.30 hodin 
Začátek kurzu od 14. 9. 2016

Kurzovné 600 Kč/pololetí

PŘIPRAVUJEME

Taneční 2016 
pod vedením TS E. Krejčíka

Začínáme 9. září 2016 od 19.00 hodin
Přihlášky ke stažení na

 www.kzprestice.cz nebo 
v Turistickém informačním centru Přeštice

Začátek od října 2016
Přihlášky zasílejte na adresu:
miskova@prestice-mesto.cz
nebo osobně v TIC Přeštice



Ženský pěvecký sbor Car-
mina vstoupil do 27. sezóny 
s dirigentem panem Ctiborem 
Ottem s nadšením a elánem. 
Příprava na jaro vyvrcholila 
jednodenním soustředěním 
v neděli 13. března v klubovně 
přeštických skautů.

A tak mohl sbor reprezen-
tovat Přeštice na festivalu 
Cantate Budweis, který se 
konal v pátek 8. 4. v Českých 
Budějovicích a v sobotu 9. 4. 
v Českém Krumlově, kde si 
Carminky zazpívaly v jízdárně 
zámku. Na pódiu se střídaly se 
sedmi sbory českými i zahra-
ničními a předvedly, že kromě 
úprav lidových písní zvládnou 
i náročné sborové skladby 
Bedřicha Smetany a Antonína 
Dvořáka.

Sobota 7. 5. patřila zpívání 
v Sušici. Tradiční setkání sbo-
rů Plzeňského a Karlovarské-
ho kraje připravil sušický Sva-
tobor. Úvodní průvod městem 
byl zakončen společným zpí-
váním na náměstí Svobody, 
odkud sbory směřovaly do čtyř 

koncertních míst, na Andělí-
ček, do kostela sv. Václava, do 
Smetanova sálu gymnázia a do 
Muzea Šumavy. Carmina si do 
muzea zvolila program, kte-
rý ukázal průřez celým jejím 
repertoárem. Na závěr setká-
ní byl pro sbory připraven 
společenský večer. Celá akce 
se vydařila a všichni zpěváci 
odjížděli s výbornou náladou, 
protože se povedly koncerty 
i počasí.

V sobotu 21. 5. zavítala Car-
mina na západ naší republiky, 
do Aše. V rámci akce Ašské 
sklepy koncertovala v zahra-
dách muzea a předvedla se 
v hodinovém programu nejen 
lidovou písní, ale i muziká-
lovými melodiemi. S ašským 
sborem Chorus Egrensis si ve 
výborné atmosféře zazpívala 
tři písně. Po svém vystoupení 
si Carminky užily příjemné 
pohostinné prostředí ašských 
přátel.

Hned následující den, v nedě-
li 22. 5. zpívala Carmina na 
Pivoňkových slavnostech v Pří- 

chovicích. Tradiční akce přiláka-
la opět více posluchačů, a tak pří-
chovický zámek doslova praskal 
ve švech. Poděkování patří klaví-
ristce Nikol Kalinové, která náš 
sbor doprovázela už v Sušici a od 
loňského roku ochotně s Carmi-
nou spolupracuje.

V neděli 29. 5. oslavila Car-
mina 70. narozeniny svého 
prvního sbormistra, pana Jiřího 
Langmajera, na matiné ve foyer 
Velkého divadla Josefa Kajetá-
na Tyla v Plzni. S jubilantem si 
zazpívala pět písní a zavzpomí-
nala tak na společně prožitých 
šestnáct let. Sama se předved-
la skladbou You raise me up, 
kterou doprovodil na klavír její 
sbormistr pan Ctibor Ott.

Ve středu 8. 6. přijala Car-
mina milé pozvání svých přá-

tel z Cantate Rokycany na 
„Jarní koncert“. V první čás-
ti programu se skvěle před-
vedli domácí pod vedením  
PaedDr. Jiřího Frolíka, pěvec-
kou štafetu pak převzaly 
Carminky. Nesmělo chybět 
společné zpívání tří lidovek, 
které řídil pan Frolík. Sboru 
Cantate patří velké díky za 
pozvání a za skvělý večer.

V pátek 10. 6. se Carmina 
zúčastnila Noci kostelů na 
Vícově v kostele sv. Ambrože. 
Kromě již osvědčených melo-
dií s chutí uvedla ve své pre-
miéře Truvérskou mši Petra 
Ebena. Na klavír opět dopro-
vázela Nikol Kalinová a sbor-
mistr Ctibor Ott.

Tímto vystoupením byla 
uzavřena 1. polovina sezóny 
roku 2016. Už teď je na pod-
zim naplánována spousta akcí 
a řada vánočních koncertů, na 
které všechny naše příznivce 
i nové posluchače zveme.

Také bychom uvítali nové 
šikovné a nadšené zpěvačky, 
aby posílily naše řady.

Vladimíra Straková
Ženský pěvecký sbor 

CARMINA
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Přípravka národní házené bojovala 
v Memoriálu Jaroslava Fořta

Přeštický oddíl národní háze-
né uspořádal v polovině květ-
na turnaj starších přípravek, 
hraný jako Memoriál Jaro-
slava Fořta, letos 21. ročník. 
Zúčastnilo se dvanáct druž- 
stev, která pro základní kolo 
byla rozlosována do tří skupin. 
Prvou skupinu vyhrály Kyšice, 
spolu s nimi do finálové skupi-
ny postupovalo domácí „A“ – 
(Přeštice – Kyšice 4:15, – Ště-
novice 9:7, – Blovice 4:0). Ve 
druhé úspěšně bojovalo přeš-
tické béčko, kterému se také 
podařilo postoupit po výsled-
cích (Přeštice B – Nezvěstice  
5:1, – Kyšice B 3:3, – Božkov 
2:8). Vítězem skupiny se stal 
Božkov. Ve třetí skupině do 
finále postoupily Litohlavy 
a Tymákov, domácí benjamín-
ci – „C“ – vyhráli nad Rožmi-
tálem 5:4 a prohráli s Litohla-
vy 2:7 a Tymákovem 2:7. 

Ve finálové skupině přeštické 
„A“ prohrálo s Litohlavy 4:10, 
Tymákovem 3:6, Božkovem 
6:7 a porazilo domácí béčko 
7:4. Béčko prohrálo všechna 

svá utkání (s Kyšicemi A 2:7, 
Litohlavy 2:5, Tymákovem 
3:6, Božkovem 2:8). Vítězem 
turnaje se bez ztráty bodu stalo 
družstvo Kyšice A, druhé Lito-
hlavy, třetí Tymákov, čtvrtý 
Božkov, Přeštičtí obsadili páté 
místo (Přeštice A), resp. šesté 
místo (Přeštice B). 

Ve slabší skupině se domá-
címu „céčku“ nepodařilo zís-
kat ani bod (– Kyšice B 1:8, 
– Nezvěstice 0:8, – Štěnovice 
0:7, Blovice 3:7) a bohužel 
obsadilo až dvanácté místo. 
Pořadí: 7. místo Kyšice B, 
8. Nezvěstice, 9. Štěnovice, 
10. Blovice, 11. Rožmitál,  
12. Přeštice C.

Ceny nejlepším přijel předá-
vat i vnuk Jaroslava Fořta, na 
jehož počest se turnaj konal, 
pan Jaromír Fořt: „Jsem rád, že 
jméno Fořt stále ještě v Přešti-
cích hodně znamená. Národní 
házená, to byl dědovo sport. Já 
jsem bohužel v Senci, kde byd-
lím, s národní házenou neměl 
možnost přijít do styku, ale jsem 
rád, že v Přešticích se národní 

házená stále hraje. A vím, že vel-
mi dobře. A když vidím to plné 
hřiště těch nejmenších, kteří 
jsou do hry hodně dychtiví, jsem 
rád a přeji Přeštickým hodně 
dalších úspěchů ve sportu, který 
děda v Přešticích založil.“ 

Součástí turnaje byly 
i dovednostní soutěže. V člun-
kovém běhu byli nejlepší 
přeštická N. Holcová (11,81) 

a M. Krejčí Litohlavy (11,69), 
překážkovou dráhu nejrychle-
ji překonala opět N. Holcová 
(13,59) a P. Šemora z Božko-
va (11,47), v hodu na cíl byla 
nejlepší domácí S. Peklová 
a P. Šemora z Božkova, hod na 
stěnu měl dvě domácí vítězky 
S. Peklovou a B. Kripnerovou, 
z kluků byl nejlepší J. Wiener.

(šat)

Pohár pro vítěze předal vnuk zakladatele přeštické národní 
házené pan Jaromír Fořt.

Městská zeleň v Přešticích
Vážení čtenáři,
dostalo se mi milého pověře-

ní – zhodnotit z pozice zahrad-
ního architekta veřejnou zeleň 
ve Vašem, a snad i troufale 
v mém městě. Začnu obšírně-
ji – jako plzeňské dítě znám 
Přeštice zejména z  předních 
míst v autobusu, který pro-
jížděl městem každou sobotu 
na víkendové lyžování. Takže 
desetiletí pravidelného zasta-
vení na světelné křižovatce 
a vytouženého mávání přeš-
tickým prasatům, která malé-
mu dítěti učarovala podstatně 
více než dominanta blízkého 
barokního kostela.

Před dvěma lety jsem se díky 
přeštickému tatínkovi stala 
hrdou maminkou synka a tudíž 
i neméně hrdou obyvatelkou 
města Přeštice. Od té doby mohu 
hodnotit město z dvojí pozice, 
z pozice profesionála – zahrad-
ního architekta – ale hlavně 
z pozice významného uživatele 
veřejného prostoru města a jeho 
systému veřejné zeleně. 

Začnu z pozice uživatele, tedy 
maminky, pro kterou je veřej-
ná zeleň významnou součástí 
bytí, neboť ji využívá při uspá-
vání nespavého dítěte několi-
krát denně. Díky hormonální 
nerovnováze jsem proplakala 
několik večerů v zoufalství, že 
s kočárkem není kam vyrazit 
na klidné místo, které by uko-
lébalo nespavce. Útočištěm se 
pro mne staly především pro-
cházky na „luka“, kde, nejela-
li zrovna krosová motorka, dítě 
v „koloně“ stejně postižených 
maminek usnulo.

Díky těmto zkušenostem 
jsem město „prověřila“ z mno-
ha úhlů, ulic a zákoutí, a ač stá-
le nejsem přeborníkem v míst-
ním názvosloví městských 
částí, jsem zcela jistě dobrým 
znalcem problematiky systé-
mu zeleně ve městě.

Tímto uživatelským můst-
kem se dostávám k hodnocení 
systému veřejné zeleně z pozi-
ce snad již hormonálně vyrov-
naného zahradního architek-
ta, který díky pracovnímu 
vytížení poznal velký počet 
měst po celé České republice 
a v mnoha z nich měl tu mož-
nost podílet se na tvorbě veřej-
ného prostoru. 

Město Přeštice disponuje 
nemalými plochami veřejné 
zeleně, kterými se současné 
vedení rozhodlo intenzivněji 
zabývat. Nutno podotknout, 
že se jedná o čin poměrně 
troufalý, neboť pakliže jejich 
úsilí dojde zdárného výsled-
ku, jejich potenciálními voli-
či budou generace našich dětí 
– zeleň je, jak známo, organiz-
mus živý a trvá desítky let, než 
založené kompozice naplní 
svůj účel. 

Vedení města začalo poměr-
ně logicky zhodnocením stá-
vajícího stavu zeleně, tedy 
zejména vzrostlých stromů, se 
kterým jste se mohli seznámit 
v minulém měsíci na stránkách 
tohoto periodika. 

Město Přeštice má oproti 
jiným podobně velkým aglo-
meracím několik zásadních 
nevýhod, které negativně 
ovlivňují kvalitu zdejšího 
obytného prostoru. Nepochyb-
ně velkým problémem je inten-
zivní doprava trasovaná přímo 
centrem města. Ta negativně 
ovlivňuje nejen životní pro-
středí, ale žití ve městě obec-

ně, neboť i nejučenější archi-
tekt nedokáže zobytnit prostor 
s takovouto zátěží. Dopravní 
zátěž z hlediska urbanistické-
ho výrazně zatěžuje i městskou 
dominantu – kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Kdo by 
očekával příjemnou lokalitu se 
vzrostlou zelení k rozjímání, 
bude v rychlosti prchat před 
hlukem a prachem projíždějí-
cích automobilů. 

Druhým neméně zásad-
ním problémem je historická 
koncepce města, jehož střed 
– náměstí – byl urbanisticky 
rozvrácen násilným zbouráním 
původní zástavby. Náměstí 
je tak nešťastně rozděleno na 
několik celků s rozdílnými 
funkčními náplněmi a „pouhé 
dílčí úpravy“ těchto celků z něj 
nevytvoří příjemný a funkční 
obytný prostor tak, jako tomu je 
například v nedalekých Dobřa-
nech. Upřímně bychom obtížně 
hledali města, která si v 21. sto-
letí dovolí „komfort“ vytvořit 
z náměstí bezplatné parkoviště.

A do třetice všeho nedobrého 
– dlouhodobá absence zásad-
ních kroků vedoucích k pod-
poře rozvoje zeleně ve městě. 
Stromová zeleň ve městě stár-
ne, sporadické mladší výsadby 
jsou vlivem nahodilosti nebo 
neodborného založení, pří-
padně omezené následné péče, 
nepříliš perspektivní. A kde 
není generace potomků, není 
perspektivy budoucího žití.

Startovací čára pro změny 
v koncepci veřejné zeleně tak 
musí být útočištěm vytrvalců 
a nadšenců pro závod. A těmi-
to město k mé velké radosti 
disponuje! Výše uvedené pře-
kážky společně s překážkami 
finančními neumožňují realizo-
vat velkorysá opatření okamži-
tě, neboť vytvořit uživatelsky 
příjemný park v centru města 
podél Třídy 1. máje, je za sou-
časného provozu  kolemjedou-
cích automobilů mířících za 
čistým šumavských vzduchem,  
paradoxně nemožné, a je nutno 
bojovat spíše za řešení doprav-
ní infrastruktury. Je však mož-
no začít postupnými kroky 
v „nekonfliktních“ částech 
města tak, jak tomu je napří-
klad u, z mého pohledu, velmi 
zdařilého objektu nové lodě-
nice, kde se vzájemnou spolu-
prací města a uživatelů objektu 
(vodáků), vytváří atraktivní  
pobytový prostor. Těchto men-
ších míst lze po městě nalézt 
poměrně dost a budou-li řešena 
odborně, s použitím moderních 
trendů nejen zahradní architek-
tury,  lze očekávat rozvoj města 
i v oblasti, kde po delší dobu 
stagnoval. Bez ohledu na to, že 
velká část populace města má 
svoji zahrádku, kam se může 
uchýlit do mikrosvěta zeleně, 
kostru zeleně sídel tvoří vzrost-
lé stromy a uliční stromořadí, 
které výrazně přispívají ke 
zlepšení mikroklimaticko-hy-
gienických podmínek i prosté 
„pohody“ života obyvatel. 

V této oblasti má město 
potenciál opravdu výrazný 
a přejde-li svým úsilím i za 
hranice intravilánu, umožní-
li svým obyvatelům, pěším 
i cykloturistům průchodnost 
krajinou do navazujících sídel, 
pak se jistě stane městem, 
kde je dobré se zastavit nejen 
mávat čuníkům.
Barbora Eismanová Nosková

autorizovaný architekt 

Carmina nezahálí
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Oslavy 800 let Dolní Lukavice
se opravdu vydařily!

O víkendu 10. až 12. června 
Dolní Lukavice oslavila své 
800. výročí od založení. Prv-
ní písemné zmínky se datují 
rokem 1216, kdy tvrz vlastnil 
Štěpán z Lukavice. Program 
začal v pátek v podvečer prů-
vodem obcí v dobových kos-
týmech. Průvod zorganizovala 
základní škola Dolní Lukavice 
a do průvodu se zapojilo i mno-
ho dalších obyvatel Dolnoluka-
vicka. V čele průvodu kráčela 

kapela Hájenka z Hájů pod 
vedením Zdeňka Hrubého, 
která obec tradičně hudebně 
doprovází na mnoha akcích. 
Mohli jste vidět např. zástup-
ce Sokola, skautů, spartakiá-
du, různá řemesla, vrchnost 
i podzámčí. V 19.30 hodin byl 
slavnostně odhalen památník 
písmáka Václava Jana Maška 

na lukavickém hřbitově. Vác-
lav Jan Mašek (1792-1847), 
rychtář z Vodokrt, napsal své 
Paměti, ve kterých se zmiňu-
je nejen o své rodné vsi, ale 
taktéž o celém okolí, na luka-
vickém hřbitově byl pohřben 
roku 1847, avšak během času 
jeho hrob zanikl a byl obnoven 
v letošním roce, aby stále při-
pomínal jeho osobnost. Průvod 
byl zakončen u ohniště, kde si 
všichni opekli buřty a program 
poté pokračoval místní kapelou 
Asfalt, která hrála k poslechu 
i tanci do ranních hodin.

Sobotní program začal v devět 
hodin ráno mší svatou v dol-
nolukavickém kostele, kterou 
sloužil P. Peter Hermanovský. 
Úvodní slovo na oslavách před-
nesl starosta obce Vítězslav 
Opálko, který následně s třemi 
historickými postavami (Ferdi-
nand z Morzinu, Josepf Haydn 
a Jim Lovell) odměnil 15 čest-
ných dárců krve z obcí Dolno-
lukavicka. Dále udělil tři čestná 
občanství rodákům obce. Vši-
chni obdrželi krásné pamětní 
plakety, které nechala obec pro 
tuto příležitost vyrobit. Zdobí 
je logo oslav, jehož autory jsou 
děti ze ZŠ. Dopolední program 
patřil místní MŠ a ZŠ. Vystou-
pil hudební soubor Lukaváček, 
žáci ze ZŠ zatančili dětskou 
zumbu a českou besedu. Odpo-
ledne si všichni přítomní mohli 
poslechnout Dechový orches-
tr ZUŠ Přeštice, Konrádyho 
dudáckou muziku, Pilsner Jazz 
Band, večer patřil kapelám 
Brouci Band, ABBA  STARS 
a PONORKA Band. V rámci 
oslav byl připraven i dopro-
vodný program – v lukavic-
kém kostele od 14.00 hodin 
koncert na cembalo v podání 
Terezy Živné, na fotbalovém 
hřišti se hrál zápas staré ligy 
FC Viktoria Plzeň s místními 
a poté soutěž nejmenších hasi-
čů Soptíci. V areálu MŠ bylo 
připraveno skotačiště – skákací 
hrad, trampolíny a další atrak-
ce, před základní školou probí-
hala akce Vzhůru ke hvězdám 
– zajistila Techmania Science 
Center Plzeň, v klubovně 
byla výstava obrazů lukavic-
kého rodáka, umělce Mildy 
Kasla. Nechyběly ani stánky 
s občerstvením a regionálními 
potravinami. Sobotním progra-
mem provázela moderátorka 
Ing. Markéta Čekanová.

V neděli oslavy pokračovaly 
vystoupením skupiny Čecho-
mor, které začalo v 17.00 hodin 

před zámkem. I přes deštivý 
začátek se počasí nakonec 
umoudřilo a všichni odcházeli 
příjemně naladěni.

K příležitosti oslav byly při-
praveny různé materiály a před-
měty: nová faktografická kniha 
Rod Schönbornů na panství 
Dolní Lukavice, hrnečky, spe-
ciální číslo časopisu Hlasatel, 

tričko s logem oslav, propis-
ky, balónky. Mnozí ochutnali 
i koláčky s „800stovkou“ upro-
střed. Tričko a knihu si můžete 

zakoupit na obecním úřadě 
v Dolní Lukavici.

Děkujeme sponzorům 
a všem, kteří se na akci jakko-
liv podíleli.

Mgr. Eva Horová

Skupina Mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice vybojovala 2. místo v mezinárodní soutěži Taneční skupina roku 2016. Anežka  Dobi-
šová vybojovala 2. místo a titul I. vicemistryně Evropy v mažoretkovém sportu v roce 2016. ZUŠ přijímá do řad mažoretek dívky 
od 7 do 14 let.

Vítězný Přeštický guláš
obhájen

V sobotu 11. 6. 2016 se opět 
konala soutěž  o nejlepší guláš 
v Rakvicích na jižní Moravě. 
Nadšenci z našeho města pod 
názvem „Přeštický kanci“, 
kteří vloni vyhráli, se pokusili 
o obhájení prvního místa. A to 
se k velké radosti opět poda-
řilo ještě s větším ohlasem 
i počtem bodů. Tým ve složení 
Honza Šára, Alena Křížová, 
Pavel Rada a Míša Klírová 
podpořila i nejmladší účast-
nice gulášů Emmička Rado-
vá. Celou akci zas perfektně 
ošéfovala Lenka Muknšnáb-
lová. Všem přátelům, kteří nás 
doprovázeli, fandili a pomáha-
li, tímto děkujeme.

Alena Křížová

Pan vrchní sládek Václav Berka spolu s panem René 
Kabátem a hokejisty Jaroslavem Špačkem a Martinem Stra-
kou slavnostně pokřtili nový výčep v restauraci Přeštická 
svině. Na křest nechal pan Berka uvařit silný speciál Přeš-
tická svině.
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Úspěchy v atletice na 1. stupni ZŠ Josefa Hlávky
V pátek 29. dubna 2016 

se stala naše škola pořáda-
jící školou pro okresní kolo 
Štafetového poháru, celore-
publikové soutěže Českého 
atletického svazu. Okresního 
kola se zúčastnilo 5 družstev 
ze základních škol jižního 
Plzeňska – ZŠ Chlumčany, 
ZŠ Tymákov, ZŠ Řenče a dvě 
družstva „domácí“ – ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice. Štafety tvoří 
8 mladších a 8 starších dívek 
a chlapců. Mladší a starší žáci 
běží zvlášť závod 8 x 100 m 
a poté se sloučí mladší a star-
ší po čtyřech do štafety, která 
závodí 8 x 200 m. Ve štafetách 
je vždy stejný počet chlapců 
a dívek. Časy 3 běhů štafet se 
sčítají. Závodů se zúčastnily 

dvě přeštické štafety a blaho-
přejeme naší štafetě A, která 
obsadila 1. místo a postoupi-
la do krajského kola. Krajské 
kolo se konalo v Klatovech  
13. 5. 2016 a štafeta naší ško-
ly se umístila na celkovém  
5. místě. Štafeta starších dětí 
získala medaile za 3. místo 
(viz foto).

Mladší štafeta: Jan Kříž  
(2. D), Barbora Linhartová  
(3. C), Nikol Pechanová (3. D), 
Sabina Voráčková (2. D), Sára 
Vávrová (3. D), Pavel Beneš 
(3. A), Tomáš Reitspies (2. C), 
Damián Šimice (3. D).

Starší štafeta: Aneta Bělo-
vá (5. A), Lucie Impellizzeri  
(4. C), Angelina Frýbertová 
(5. C), Tereza Burlová (4. C), 

Vít Němec (4. C), Pavel Vacek 
(4. B), Ondřej Havíř (4. B), 
Michal Pergler (5. C).

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 pořá-
dala ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
ve spolupráci s AŠSK tradiční 
Atletický trojboj pro žáky 1. 
stupně ZŠ. Soutěží se ve třech 
atletických disciplínách – sprint 
na 50 m, skok do dálky a hod 
míčkem na dálku. Žáci tvoří 
čtyřčlenná družstva (2 dívky 
a 2 hoši) v kategoriích mladší 
žáci (2. a 3. třída) a starší žáci 
(4. a 5. třída). V letošním roce 
se závodů zúčastnilo 13 škol 
z okresu Plzeň-jih a své atle-
tické výkony porovnalo 156 
žáků 1.stupně těchto škol. Po 
sečtení všech časů se družstva 
naší školy umístila takto:

Přeštice A mladší: 2. místo
Pechanová Nikol, Vávrová 

Sára, Šimice Damián, Reit-
spies Tomáš.
Přeštice B mladší: 6. místo

Linhartová Barbora, Voráč-
ková Sabina, Kabát Vojtěch, 
Lang Aleš.
Přeštice A starší: 2. místo

Bělová Aneta, Frýbertová 
Angelina, Pergler Michal, 
Havíř Ondřej (viz foto).
Přeštice B starší: 5. místo

Impellizzeri Lucie, Burlová 
Tereza, Vacek Pavel, Němec 
Vít.

Mgr. Naďa Květoňová
za org. tým

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

 inzerce

Rekonstrukce areálu KČT 
u loděnice je dokončena

Dnem 30. 6. 2016 byla úspěš-
ně dokončena po více než čty-
řech letech velká rekonstrukce 
areálu KČT a loděnice v Přeš-
ticích. Rekonstrukce probíhala 
postupně ve třech etapách. V I. eta- 
pě v roce 2013 se rekonstruo-
val břeh a přístup do řeky Úhla-
vy. Ve II. etapě v letech 2014  
a 2015 se rekonstruovala 
budova loděnice. A ve III. eta- 
pě v roce 2016 se provádě-
ly venkovní terénní úpravy. 
Celou rekonstrukci financo-
valo postupně město ze svých 
prostředků, bez dotací. Cel-
kově na tuto akci bylo vyna-
loženo cca 12,5 mil. Kč (bez 
DPH). Původně se uvažovalo 
ještě nad IV. etapou, výstav-
bou netradičního venkovního 
plaveckého bazénu u KČT 
s využitím druhého břehu na 
straně pod kostelem. Po vol-
bách v roce 2014 byla tato 
myšlenka novým vedením 
města jednoznačně zavržena 
s tím, že plavecký bazén vybu-
dují jinde. 

Rada města si pro rekon-
strukci KČT ustavila tzv. 
„Realizační tým“, který celou 
akci vymýšlel, připravoval 
a poté se podílel na realizaci. 
Tým se poprvé sešel v květ-
nu 2012 a od té doby se sešel 
nesčetněkrát. Za ty roky 
v něm došlo k několika per-
sonálním změnám, ale jádro 
tvořili tito lidé: Ing. Michal 
Švihla s manželkou Dagmar 
Švihlovou z oddílu Mladých 

vodáků KČT, pan Václav 
Čermák – za Oddíl vodních 
turistů, Ing. Jan Beneš – před-
seda Oddílu vzpěračů a Karel 
Tušek – tajemník TJ Přeštice. 
Chci jim veřejně poděkovat, 
zejména manželům Švihlo-
vým, za odvedenou práci pro 
město i pro areál KČT.

V průběhu těch let jsem si 
uvědomil, že ještě není tak 
zle. Stále se najdou lidé, kteří 
chtějí věřit voleným zástupcům 
a když vidí, že to má smysl, tak 
jsou ochotni věnovat pro město 
a společnou věc hodně ze svého 
volného času a svého pohod-
lí. Snažil jsem se je nezkla-
mat, přes všechny těžkosti 
a „výkruty“ kolem KČT.

Poděkování za podporu toho-
to projektu patří také staros-
tům, radním, všem zastupite-
lům i odborným pracovníkům 
MěÚ, kteří o tom rozhodovali, 
bylo to hodně lidí.

Nad nově rekonstruovanou 
a krásnou budovou loděnice 
dnes hrdě vlají tři malé barevné 
vlaječky. V námořní abecedě 
symbolizují „Dobrou plavbu“. 
Cítím v tom sdělení nesmírně 
pozitivní energii a dobrý úmy-
sl. Tak tedy dobrou plavbu 
všem vodákům a všem plav-
cům! Ať areál KČT i loděnice 
dobře slouží nám všem další 
desítky let.

Mgr. Vladimír Frouz
zastupitel a od 1. 7. 2016 

už bývalý předseda Realizačního 
týmu pro obnovu KČT

Harmonikářské trio Zdeňka, Tomáše a Jana Hrubých vystoupilo pro seniory v Domě s pečovatelskou službou v Přešticích.
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 inzerce

Žáci TJ Sokol Přeštice
na přeboru České obce
sokolské ve všestrannosti

Žáci z oddílu 
všestrannosti TJ 
Sokol Přeštice 
byli v letošním 

roce opět nominováni župou 
šumavskou na Přebor ČOS 
mladších a starších žáků ve 
všestrannosti do Prostějova 
a Prahy. Sokolská všestran-
nost zahrnuje tyto sportovní 
disciplíny: plavání, šplh, gym-
nastika (hrazda, kruhy, pře-
skok, prostná, bradla) a atle-
tika (sprint, skok daleký, hod 
míčkem, dlouhý běh), vlastně 
takový DESETIBOJ. První 
víkend v červnu patřil přeboru 
ČR ČOS v sokolské všestran-
nosti mladšího žactva, který 
se konal v Prostějově. Župu 
šumavskou reprezentoval žák 

Matěj Jun z TJ Sokol Přešti-
ce. Podle svých výkonů získal 
skvělá umístění v jednotlivých 
disciplínách. V gymnastice 
obsadil 11. místo.

V kategorii starších žáků na 
Přeboru ČOS v Praze 10.-12. 
června 2015 ve všestrannosti 
reprezentoval TJ Sokol Přeš-
tice Aleš Trachta a získal ve 
všestrannosti celkové 7. místo! 
Z atletiky a plavání si přivezl 
medaile za 3. místa.

Blahopřejeme chlapcům a tě-
šíme se ze sportovních výkonů 
a z každého úspěchu našich cvi-
čenců z oddílu všestrannosti. 

Sportu zdar!
Sestra Naďa Květoňová

oddíl všestrannosti 
TJ Sokol Přeštice

Aleš Trachta – 3. místo – Atletika a plavání.

Další zlatá pro národní
házenou

Významného úspěchu na 
Mistrovství republiky v Mostě 
dosáhly starší žačky přeštic-
kého oddílu národní házené. 
Třídenní těžký turnaj absolvo-
valy bez ztráty jediného bodu 
a po pěti vítězstvích (– Krčín 
18:15, – Chropyně 16:12, 
– Most 21:13, – Ostopovice 
24:7, – Bakov 19:8) vybojova-
ly zlaté medaile a titul mistryň 
republiky. Kolektivní úspěch 
ještě potvrdily individuálními 
cenami v hodnocení jednotliv-
kyň. Nejlepší obránkyní byla 
vyhlášena Martina Kamenová, 
jako druhá Kamila Tušková. 
Přeštické hráčky získaly ještě 
tři další stříbrné stupínky, jako 
druhá nejlepší brankářka byla 
vyhodnocena Nicola Lenková, 
dvakrát si pro „stříbrnou pla-
ketu“ došla Klára Ausberge-
rová – mezi útočnicemi a mezi 
střelkyněmi.

Slova chvály pro své svě-
řenkyně měla trenérka m.n.h. 
Romana Jabbourová: „Je to 
kolektiv, který spolu hraje 
několik let a získal řadu úspě-
chů, nyní titul mistryň mezi 
staršími žačkami.  Je to hodně 
vyrovnaná parta hráček, sice 
bez výrazného individuality, 
ale o to horší pro soupeřky. 
Ty se nemohly soustředit na 
jedinou hráčku, branky doká-
zaly střílet všechny. Podobně  
obránkyně dokázaly reagovat 
na styl soupeřek a měnit hru. 
V tom je jeho síla. Děvčata 
mají i výbornou partu, dokáží 
se povzbuzovat. A další mož-
nosti jsou před nimi. Většina 
je jich v osmé třídě, tak za žač-
ky budou hrát ještě rok, a sice 
určitě platí ´neříkej hop...´, ale 
šance na další medaile mají 
velké.“                             

 (šat)

Dolní řada zleva – Kamila Tremlová, Martina Kamenová, Klá-
ra Ausbergerová, Kamila Tušková, Adéla Schejbalová, Andrea 
Brunátová, Lucie Wiesnerová.

Horní řada zleva – trenérka Kristýna Vizingrová, Bára Schej-
balová, Nicola Lenková, Lucie Řezníčková, Veronika Dobrá, 
Michaela Trávová, Karolína Bezděková, trenérka m.n.h. Roma-
na Jabbourová.

Historický sportovní úspěch 
Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Úterý 7. 6. 2016 se zapsa-
lo do historie Základní školy 
Josefa Hlávky Přeštice zlatým 
písmem. A to doslova. Tento 
den se konalo celorepublikové 
finále největší atletické soutěže 
škol Pohár rozhlasu. Celore-
publikové finále se konalo na 
atletickém stadionu v Kolíně, 
kam se sjela vítězná družstva 
z krajských kol z celé republi-
ky. Mezi vítězi krajského kola 
bylo i družstvo mladších dívek, 
které získalo druhý největší 
počet bodů z celé republiky 
a do Kolína odjíždělo s ambi-
cemi na umístění na stupních 
vítězů. Po celou dobu soutěže 
a po jednotlivých disciplínách 
mezi něž patří štafeta 4x60 m, 
sprint 60 m, skok daleký, hod 
kriketovým míčkem, běh na 
600 m a skok vysoký se drželo 
naše družstvo průběžně na  
1. místě. Nervy drásající konec 
soutěže v poslední disciplí-
ně, skoku vysokém, a čekání 
na konečné součty bodů bylo 
nekonečné. Výsledky byly 
sečteny a... Družstvo mlad-
ších dívek ve složení Barbara 

Píchalová, Klára Ausbergero-
vá, Adéla Schejbalová, Klára 
Slouková, Barbora Šteinero-
vá, Vanda Krsová, Kateřina 
Burianová, Iveta Krýslová 
a Helena Voráčková obsadilo 
poprvé v historii konání této 
atletické soutěže 1. místo ve 
48. ročníku Poháru rozhlasu 
s Českou spořitelnou a záro-
veň zvítězilo ve Sportovní 
lize základních škol a získalo 
pohár ministryně školství. 
Svým výkonem porazila děv-
čata i sportovní speciální atle-
tické školy a právem si užívala 
pocit vítězství na „bedně“ na 
stupni nejvyšším.

Poděkování patří nejenom 
závodnicím za předvedené 
výkony, ale i trenérovi Školní-
ho atletického klubu p. Č. Sme-
tanovi, vyučujícím TV a podpo-
rujícím rodičům. Zároveň bych 
chtěl poděkovat firmě Autoško-
la Václav Blažek za poskytnutí 
dopravy a paní Zuzaně Píchalo-
vé za doprovod a aktivní pomoc 
při republikovém finále.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Vítězné družstvo mladších dívek – Kolín 7. června 2016.

Slavnostní nástup na republikovém finále.

Přivítání vítězek na radnici. Zleva: Petr Fornouz, B. Píchalová, 
K. Ausbergerová, A. Schejbalová, K. Slouková, I. Krýslová, V. 
Krsová, K. Burianová, B. Šteinerová, starosta. Chybí H. Voráč-
ková.

Velká cena města Přeštice 
– Mistrovství PLK

V sobotu 18. 6. 2016 se jel 
6. ročník závodu horských kol 
pro širokou veřejnost – VEL-
KÁ CENA města PŘEŠTICE 
2016. Tento závod pořádá 
Tělovýchovná jednota Přeštice 
z. s. – oddíl cyklistika COPR.  
Jednalo se o 7. závod seriálu 
Plzeňské amatérské ligy MTB 
– BECKER CUP 2016 v jeho 
16. ročníku. Kromě Becker 
cupu je tento závod, stejně jako 
vloni, součástí seriálu PLHK 
(Pošumavská liga horských 
kol) a seriálu závodů pro děti 
do 16 let s názvem IDEAX 
TALENT CUP 2016. Letos 
byl závod vypsán zároveň jako 
open mistrovství Plzeňského 
kraje, kdy pro vítěze všech 17 
kategorií byl připraven mis-
trovský dres.

Mistrovské dresy a medaile 
předával hejtman Plzeňského 

kraje pan Václav Šlajs společ-
ně se starostou města Přeštic 
Karlem Naxerou.

Na startu se za krásného 
počasí sešlo rekordních 265 
bikerů!!! V této velké konku-
renci se naši závodníci roz-
hodně neztratili. Celkem si 
naši borci vybojovali 6 medailí 
a dva mistrovské dresy.

První místo a mistrovský dres 
pro rok 2016 ve svých katego-
riích získali: Daniel Kuběna 
a Zuzana Kroupová. Druhé mís-
to získala Tereza Burlová. Třetí 
místo získali: Josef Horn, Mag-
dalena Rutarová a Martin Hrach.

Děkujeme všem našim spon-
zorům, členům oddílu, rodi-
čům dětí za pomoc při přípravě 
trati a všem, kteří se podíleli na 
hladkém průběhu závodu.

Jiří Kroupa
COPR Přeštice


