
Ve čtvrtek 25. dubna se po 
bezmála roční rekonstrukci 
slavnostně otevře provozní 
budova Čistírny odpadních 
vod na břehu Úhlavy. Při této 
příležitosti si ji mohou prohléd-
nout obyvatelé města Přešti-
ce, kterému celý objekt patří. 
Rekonstrukce stála deset mili-
onů a město ji platilo ze svého 
rozpočtu. Peníze ovšem získa-
lo z pronájmu vodohospodář-
ské infrastruktury společnosti 
Čevak.

„Rekonstrukci hradíme z fon-
du vodohospodářské infra-
struktury, kde se střádá nájem 
od Čevaku. Ze zákona tyto pro-
středky nemůžeme použít na nic 
jiného, než na obnovu infra-
struktury,“ říká místostarosta 

Marek Krivda. Celý objekt 
je přestavěný tak, aby splňo-
val přísné hygienické normy. 
Oddělil se „špinavý“ a „čistý“ 
provoz, laboratoře jsou nově 
v jednom bloku a pro klien-
ty se zjednodušila orientace 
a přístup do objektu. Samozřej-
mostí je bezbariérový přístup.  
„ČOVka už z podstaty není 
zrovna vábné místo, ale pro-
vozní budovu jsme postavili 
tak, aby se tam dalo jít v deš-
ti v lodičkách. Ovšem dámy si 
musejí dát pozor na rošt na pří-
stupové lávce, aby nezapadly,“ 
doplňuje místostarosta Krivda.

Rekonstrukce provozní budo-
vy nemá žádné dopady na tech-
nologii čistění odpadních vod 
z města. Přečištěnou vodu, která 
teče do Úhlavy, pravidelně kon-
troluje Povodí Vltavy. A právě 

Povodí Vltavy v poslední době 
tlačí na vylepšení technolo-
gie a posílení kapacity ČOV. 
A vzhledem k tomu, že vydává 
povolení k vypouštění vyčiště-
né vody do Úhlavy, bude měs-
to muset v nejbližších letech 
investovat.

Slavnostní otevření budovy 
začne krátce po 15. hodině, 
následovat bude prohlídka 
jak budovy samotné, tak celé-
ho provozu. „Jedině celkový 
pohled do zákulisí dá člověku 
představu, co všechno čistička 
obnáší,“ říká starosta Karel 
Naxera (TOP09). Vedení měs-
ta pozvalo i děti z mateřských 
a základních škol, které si 
mohou čistírnu prohlédnout už 

dopoledne. „Chceme, aby se 
děti dozvěděly, co do odpadu 
patří a co nepatří. Docela byste 
se divili, co všechno z kanali-
zace taháme. Nedávno tech-
nici vytáhli z trubek celé koště 
a ještě půl hodiny čekali, jestli 

připlave i uklízečka,“ hořce se 
usmívá místostarosta Krivda.

Den otevřených dveří potr-
vá do 18.00 hodiny a k dis-
pozici budou zástupci města  
i ČEVaku, kteří rádi zodpoví 
dotazy návštěvníků.        (red)

Vy jste prý 
hasičem po 
otci?

Dá se říct, 
že ano. Byl 
to jeden ze 

zakládajících členů Hasičské-
ho záchranného sboru v Přeš-
ticích. Takže jsem šel v jeho 
šlépějích a jsem tam dodnes. 

Ostatně v té původní hasičské 
zbrojnici v Mlýnské ulici jsme 
i bydleli.
V té malé kanceláři?
To ne. Původní zbrojnice 

byla hned vedle té současné, 
dnes je to rodinný dům. To 
ještě byli dobrovolní a pro-
fesionální hasiči pohromadě, 
než se odstěhovali do Prů-
myslové ulice za fotbalové 
hřiště. Tam sloužím teď já. Je 

nás tam třicet. Deset na kaž-
dou směnu.
Proč tam není výjezdo-

vý semafor?
Není, ale měl by být. Co 

postavili novou fabriku IAC je 
to velký problém. Je tam velký 
pohyb osobních i nákladních 
aut a vyjet s naší technikou je 
těžké. Jako řidič se s tím setká-
vám pravidelně.
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Čistírna vod se otevře návštěvníkům

Vážení čtenáři,
zdravím vás v rozběhnuvším 

se jaru, které voní v celém 
městě. Slunce a delší dny nám 
zlepšují náladu, ale já přesto 
hned v úvodu krátce zareaguji 
na článek pana kolegy Antoní-
na Kmocha s bombastickým 
názvem V rozpočtech města 
chybí dosud nedoložené mili-
ony – zapomeňme na ně? Pan 
bývalý starosta v něm bohužel 
stále ukazuje, že není zoriento-
ván. A že není ochoten akcep-
tovat žádný ze znaleckých 
posudků, vyjádření několika 
institucí ani rozhodnutí soudu. 
A stále se opírá o dohady, ač 
existují konkrétní čísla. Vždyť 
celá záležitost byla pro město 
uzavřena již v minulém obdo-
bí! Je to prostě marný, je to 
marný, je to marný.

Za mnohem důležitější 
považuji události, které naše 
město mohou významně ovliv-
nit již od 1. 1. 2020. Jedná se 
o mýto. Ne však o aktuální 
aféru místopředsedy vládní 
strany, ale o mýto od zmíněné-
ho data vybírané kromě dálnic 
i na silnicích I. třídy v rozsahu 
cca 900 km. V záměru minis-
terstva dopravy je v našem 
kraji zpoplatnit silnici I/20 (na 
trase Plzeň-Chválenice-Nepo-
muk) a I/26 (Plzeň-Stod-Hor-
šovský Týn). Co znamená pro 
Přeštice skutečnost, že jimi 
prochází v budoucnu nezpo-
platněná silnice I/27, je nám 
všem jasné. Intenzita dopravy 
proudící samotným středem 
města je již nyní neudržitelná. 
Jednáme proto s Plzeňským 
krajem, aby se v této věci za 
nás postavil a v duchu memo-
randa, které bylo uzavřeno 
mezi Ministerstvem dopravy, 
Asociací krajů ČR a Svazem 
měst a obcí ČR, udělal vše 
proto, aby mezi zmíněnými 
úseky komunikací nebyl roz-
díl a všechny tři (I/20,26,27) 
byly s nulovým mýtným  
(ideální stav) a nebo byly 
všechny zpoplatněny. Osob-
ně jsem za věc loboval jako 
člen Výboru pro dopravu PK 
na nedávném jednání. Držme 
si tedy palce, abychom byli 
úspěšní.

Dopady těchto změn zmír-
ní zásadním způsobem až 
obchvat Přeštic. V součas-
né době probíhají intenzivní 
jednání s Ředitelstvím silnic 
a dálnic o naší aktivní účas-
ti při přípravách projektu. Ve 
svém příštím sloupku vás již 
s podrobnostmi budu moci 
seznámit.

Užívejte si jara. S předstihem 
vám přeji požehnané Veliko-
noce.

Mgr. Karel Naxera
starosta

(neprošlo korekturou)

Nejlepší sportovci okresu Plzeň-jih dostávali tradičně ocenění ve velkém sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích. Mezi 
laureáty je i rodina Perglerova. Synové a atleti Jan a Michal třímají medaile za mimořádné sportovní výkony, kterých dosáhli na 
Mistrovství republiky v běžeckých disciplínách. Rodiče Ivan a Eva dostali medaile za podporu svých potomků, což je mnohdy nároč-
nější, než samotné sportovní výkony. Další detaily o akci se dočtete na straně 8.

Text (red), foto Milan Janoch

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 
11. 4. 2019

od 17.00 hodin

aula ZŠ J. Hlávky
Na Jordáně, Přeštice

UKLIĎME ČESKO 
2019

5. 4. 2019
od 9.00 hodin
(úklid veřejných

prostranství)

PŘIPRAVUJEME:

VEŘEJNÉ FÓRUM
2019

ZDRAVÉ MĚSTO
Přeštice
14. 5. 2019 

od 16.00 hodin 

velký sál KKC Přeštice



Pokračování ze str. 1
Od kolika let jste hasi-

čem?
Od malička. Oficiálně od šes-

ti let, ale pořád jsem se mezi 
nimi pohyboval, každý byl teta 
a strejda. Jedna velká rodina.
Vy jste chtěl být profe-

sionální hasič už tehdy?
Ano. Bylo mi jasné, že musím 

mít maturitu a podle toho jsem 
si vybral školu. Podmínkou 
tenkrát ještě byla základ-
ní vojenská služba, ta byla 
povinná. Na klucích je dneska 
poznat, že jim to chybí.
V čem?
Postoj k autoritám, nadří-

zeným, disciplína, a hlavně 
fyzička. Ta novým uchazečům 
chybí.

Co je přesně vaše pra-
covní náplň jako hasiče?

Řidič, strojník. Mám na sta-
rost veškeré technické věci, 
které jsou s tím spojené na 
základně, při výcviku a hlavně 
u zásahu.  Hasiči musí umět 
všechno a lidé na nás spolé-
hají.
Když v Přešticích houká 

siréna, tak to vás nezají-
má?

Profesionálních hasičů se to 
netýká, mají svůj výjezdový 
systém, ale mně jako dobro-
volného hasiče ve výjezdové 
jednotce se to týká. Pokud 
nesloužím a zahouká, tak jedu 
na hasičárnu a do akce. Kopu 
za oba mančafty. Stane se, že 
skončím výjezd s dobrovolný-
mi a z práce jedu na ten samý 
zásah a naopak. Dobrovolný 
hasič musí umět to samé, co 
profík. S tím rozdílem, že pro-
fík čeká, „až to zatroubí“ a do 
dvou minut musíme být s tech-
nikou venku. Když člověk 
odpočívá, je na toaletě nebo 
má na stole oběd, stejně musí 
do dvou minut od vyhlášení 
poplachu vyjet. 
Souvisí vaše práce hasi-

če s modely vlaků?
Asi ano, hasič musí umět 

všechno, stejně jako modelář. 
Jako hasič si musím poradit 
se železem, se dřevem, s tech-
nikou, s nějakými nástroji 
a modelářství je to samé.
Vás otec také stavěl 

modely?
Ne, to ne.
Tak jak jste k tomu při-

šel vy?
Jako slepý k houslím. Vím, 

že jsme chodili s dědou na 
procházky na nádraží, tam mi 
vysvětloval, co je návěstidlo, 
co je výhybka, jak to funguje.
Děda byl železničář?
Děda byl pošťák. Od malička 

jsem si hrál s vláčky, v šesti 
letech jsem dostal první sku-
tečné modely a od té doby se 
to se mnou táhne.
Kdy jste začal stavět 

první modely?
Tak od šesti let. Lepil jsem 

papírové modely z časopisu 
ABC. Byl to takový pokus 
omyl.  Letadýlka mě nebavila, 
uchvátila mě železnice. Něco 
jsem stavěl od nuly, od typo-
vého výkresu, a to buď z papí-
ru nebo ze dřeva. Většinou ale 
stavím ze stavebnic. 
Sám si modely nekres-

líte?
Vzhledem k tomu, jak jde 

dopředu technika, je možnost 
si vše nakreslit v nějakém pro-

gramu. Třeba jsem si nama-
loval ovládací panel a poslal 
kolegovi, který má laser. Ten 
to vypálil do kartonu a já 
složil.

Kde máte dílnu?
Tady na chodbě. Udělal jsem 

si dílnu z vestavěné skříně 
přímo na míru. Pracovní stůl 
a spousta úložného prostoru. 
V paneláku víc místa nemám.  
Jednotlivé modely nejsou tak 
velké. S větším projektem 
ale zaberu třeba i půl obývá-
ku. Teď jsem například stavěl 

model pňovanského mostu, 
ten má na délku dva metry. 
Kolik stojí taková sta-

vebnice?
Malé a jednoduché kolem 

sto, sto padesáti korun. Ty vel-
ké a složitější i několik tisíc. 
Třeba Pňovanský most stál 
šest tisíc. Stavěl jsem ho zhru-
ba dva měsíce. Nejen samotný 
most, ale i konstrukci rámu, 
kopce, skály, krajinu atd. 
Přesně tak jak ve skutečnosti 
vypadá. Bude součástí kole-
jiště na výstavě v Kulturním 
a komunitním centru teď v půl-
ce dubna. Mimochodem naše 
výstava zabere velký i malý 
sál. Pro zajímavost na vedlej-
ší trati velkého modulového 
kolejiště budeme úplně poprvé 
jezdit podle grafikonu, máme 
připravený jízdní řád jako ve 
skutečnosti.
Kde všude vystavujete?
Naše parta pořádá výstavy 

v Přešticích, v Plzni a v Nýřa-
nech. Ale s naším kolejištěm 
jsme zavítali třeba i do Chebu, 
Sokolova a teď naposled jsme 
jezdili v Jičíně. Na poslední 
víkend v dubnu jsme pozvaní 
do Líbeznice u Prahy. 
Jak jste na tom ve srov-

nání s jinými modeláři?
Mám spíš nadprůměrné 

kolejiště. Skládá se zhruba ze 
čtyřiceti modulů a segmentů. 
Když to někde postavím, je 
to docela dálka. Není snadné 
sehnat takový prostor, abych 
tam všechno poskládal.
Kdy jste jel naposled 

vlakem?
Asi vloni. Ne že by mě to 

nebavilo, ale není na to čas. 
Měl jsem možnost se svést i ve 
skutečné lokomotivě, takže 
jsem viděl trať i z pohledu 
strojvedoucího. Také jsem si 

postavil kamerový vůz, abych 
měl možnost porovnání, jak to 
vidí modelový strojvedoucí na 
kolejišti.
Znáte železničářskou 

hantýrku?
Ano. Nejenom slangové 

názvy lokomotiv, ale i dráž-
ní předpisy a spoustu dalších 
věcí. Moje oblíbená lokomo-
tiva je T478.1, tedy „Bardot-
ka“.
Překvapuje mě, že tady 

doma nemáte postavené 
žádné kolejiště, abyste 
si pouštěl po večerech 
vláčky…

To by nebylo špatné. Mě se 
ale líbí dlouhé soupravy a na 
to doma není místo. Pouštět si 
dokola mašiny na malém ová-
lu mě nebaví. To chce alespoň 
dvě lokomotivy a dvacet jedna 
vagónů s uhlím☺

Jsou vláčky stále při-
tažlivé pro veřejnost?

Určitě. Hlavně dětem se líbí 
a na ně jsou výstavy zaměře-
né. Potřebujeme, aby k nim 
děti tíhly a rostli nám noví 
modeláři. Je to ale v dnešní 
době těžké. Modelařina se dá 
skloubit i s novými digitálními 
technologiemi, tablety, chyt-
rými telefony, ale pořád jsou 
potřeba šikovné ruce.  
Nechtěl byste mít stá-

lou expozici?
To by bylo krásné, ale na to 

je potřeba pravidelná údržba. 
Našim nepřítelem je prach 
a každý kousek v kolejišti se 
musí neustále oprašovat, vysá-
vat, čistit. Takže stálá expozi-
ce bez časově náročné údržby 
je nereálná. Například pro 
pravidelnou údržbu používám 
vagónek s vysavačem. Během 
jedné výstavy dokáže vysát 
z kolejí pěknou hromádku pra-
chu. 
Pouštíte si tedy vláč-

ky jen tak pro sebe pro 
zábavu?

Většinou večer po výstavách 
si pouštíme vlaky a povídáme 
si u toho. Bereme si sebou 
spacáky a spíme přímo vedle 
kolejišť. I moje žena.  Myslím, 
že ji to baví. Aspoň trochu.
Myslíte?
Snad ano. No nevím určitě. 

Ale kdyby nebyla tolerantní, 
tak by mě v tom nepodporova-
la. Když je potřeba, hraje si na 

výpravčí nebo strojvedoucí-
ho. Dokáže řídit celou stanici. 
Vyzná se ve všem.
Vrátí se vám z výstav ně-

jaké peníze na modely?
Na výstavách nevybíráme 

vstupné. Snažíme se sehnat 
prostory za dobré peníze nebo 
zadarmo. Třeba v KKC nám 
paní Míšková vždycky vyšla 
vstříc, za to děkuju. Občas 
nám s tím pomůže i nějaký 
sponzor. 
Takže z toho nemáte 

žádný příjem?
U vstupu máme pokladničku 

na dobrovolné vstupné. Kdy-

bychom měli oficiální vstupné, 
bylo by to komplikované. Je to 
náš koníček a ukazujeme, co 
umíme. Chceme nalákat další 
nadšence, aby šli v našich šlé-
pějích. Někdo kouří, někdo pije 
a já peníze dávám do modelů, 
které mi zůstanou, a předávám 
radost dál. Když vidíme děti, 
jak běhají za soupravou kolem 
kolejiště, to nás motivuje. 

Máte další plány?
Dotáhnout všechno do kon-

ce. Modelář, který říká, že má 
hotovo, neříká pravdu. Pořád 
je co zlepšovat. Materiály 
a technologie jdou dopředu, 
kolejiště stárne. Já mám v plá-
nu vyměnit na hlavní stani-
ci nádražní budovu za jinou, 
kolejiště ještě malinko upravit, 
udělat jinak nástupiště...
Podle čeho jste vaše 

stanice pojmenoval?
Hlavní stanice má smyšlený 

název Osek, zastávka Lesná 
je u lesa. Koncovým stanicím 
říkám jednoduše smyčka. 
Neplánujete stanici 

Přeštice?
To ne, bylo by to složité. 

Když chcete udělat stanici 
podle reálné předlohy, před-
chází tomu spousta příprav. 
Musel bych najít staré fotogra-
fie, jak vypadalo nejen nádraží, 
ale i terén a budovy okolo. Je 
třeba si vybrat nějaké časové 
období, aby to vypadalo věrně. 
Navíc to je poměrně dlouhá 
stanice a měla by mít i vlečku 
na bývalou Prefu. To by vyšlo 
na nějakých dvanáct metrů na 
délku. Tak dlouhý model sta-
nice by bylo těžké provozovat. 
I velký sál v Přešticích by byl 
malý.

Dokončení na str. 3
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Dvě minuty, 
ani o vteřinu víc

Bardotka je nejhezčí

Naším největším nepřítelem je prach

Nádraží Přeštice nebude

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

Když se manželka vyzná

Poškození vstupních 
dveří prodejny potravin 
U Čermáků

Dne 10. 2. 2019 ve 21.09 
hod. byla vyslána hlídka MP 
společně s hlídkou PČR do ul. 
Dukelská v Přešticích k pro-
dejně potravin U Čermáků, 
kde měl neznámý muž bouchat 
na dveře do prodejny. Na mís-
tě byl zadržen podnapilý muž 
z Horní Břízy, který dlažební 
kostkou rozbil sklo vstupních 
dveří prodejny, tím je poško-
dil, ale do samotného objektu 
se nedostal. Pachatel je pode-
zřelý ze spáchání trestného 
činu – poškozování cizí věci. 
Věc si na místě převzala PČR, 
která provádí další šetření.

Pachatelem poškozené vstup-
ní dveře potravin U Čermáků.

Vzájemné obtěžování 
žáků ZŠ v Přešticích

Počátkem měsíce února 
oznámil na služebně MP žák 
ZŠ v Přešticích, že on a jeho 
kamarád jsou opakovaně 
obtěžováni ze strany jejich 
spolužáka. Strážníky bylo 
provedeno šetření na této ško-
le společně s vedením ško-
ly a s pracovnicí sociálního 
odboru MěÚ Přeštice, které 
byla věc předána k dalšímu 
opatření.
Pátrání po pohřešova-

ných chlapcích se šťast-
ným koncem

Dne 15. 2. 2019 po 16.00 
hod. bylo prováděno společně 
s hlídkou PČR pátrání po dvou 
pohřešovaných žácích prvního 
stupně ZŠ v Přešticích, kteří 
se nevrátili včas domů. Prove-
dena kontrola na území města 
Přeštice na místech, kde by se 
mohli chlapci pohybovat. Pát-
rání mělo šťastný konec, před 
18. hod. byli chlapci nalezeni 
za pomoci místního občana 
mezi obcemi Přeštice a Pří-
chovice.
Pomocí MKDS zajiště-

ny důkazy proti osobám 
pokoušejícím se platit 
falešnými bankovkami 
v Přešticích 

Dne 28. 2. 2019 bylo pro-
vedeno vytěžení kamerového 
systému ve věci osob, které 
se měly v tento den dopoled-
ne pohybovat na území města 
Přeštice a pokusit se v míst-
ních prodejnách platit faleš-
nými bankovkami. Vytěžené 
kamerové záznamy s pode-
zřelými osobami byly předá-
ny Policii ČR, která věc šetří 
pro podezření z trestných činů 
– padělání peněz a podvod.

Střípky měsíce 
února 2019

 5. 2. ve 12.44 hodin výjezd 
k obci Přeštice Zastávka na 
nakloněné borovice, které 
hrozily pádem na komunika-
ci, přivoláni hasiči, při likvi-

daci prováděno usměrňování 
dopravy – ohrožení bezpeč-
nosti a plynulosti silničního 
provozu
 9. 2. v 01.10 hod. nahlášena 
podnapilá osoba ležící před 
hudebním klubem na komuni-
kaci ul. Nepomucká – v muži 
zjištěn místní mladík, vyřešen 
pokutou a předán matce; dále 
zde byla nahlášena ve 3.40 
hod. rvačka – na místo společ-
ně s hlídkou PČR, zjištěny tři 
zraněné osoby, které odvezla 
sanitka na vyšetření do Plzně, 
věc si na místě převzala PČR 
k dalšímu šetření
 10. 2. ve 21.16 hod. výjezd 
na oznámení do ul. Husova ke 
kontejnerům na elektroodpad 
a oblečení, které měly vybí-
rat neznámé osoby, na místě 
zjištěni čtyři Slováci, kteří si 
z kontejnerů vybrali elektro-
součástky a staré oblečení 
– řešeni na místě pokutou po 
vrácení odpadu zpět do kon-
tejnerů
 15. 2. kolem 18. hod. požáda-
la telefonicky MP žena z Kla-
tov o pomoc s vyrozuměním 
muže z Přeštic, který má byt 
v jejich bytovce a pravděpo-
dobně zde protéká voda – muž 
vyrozuměn, zabráněno dalším 
škodám
 17. 2. v 01.54 hod. vyslána 
hlídka MP k prověření ozná-
mení do ul. Na Jordáně, kde 
mělo dojít k fyzickému napa-
dení neznámé ženy ze strany 
muže, oba nalezeni v ul. Polní, 
žena ve značně podnapilém 
stavu upadla na komunikaci 
a přítel ji zvedl a odvádí domů
 28. 2. po 19.00 hod. prově-
řeno oznámení z ul. Hlávkova, 
kde měl někdo pomočit dřevě-
ná vrata – pomocí kamerového 
systému zjištěn mladík z Dol-
ní Lukavice, který byl vyřešen 
v příkazním řízení
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) Komenského-Masarykovo 
nám. – oznámena ztráta/odci-
zení přední RZ z vozidla ško-
da – záznamem nepotvrzeno, 
při odjezdu z ul. Komenského 
přední RZ stále na vozidle
2) parkoviště v ul. Rybo-
va – poškození patky svislé 
dopravní značky dodávkou při 
couvání, řidič-pachatel z místa 
ujel
3) parkoviště v ul. Hlávkova 
– oznámeno poškození vozi-
dla škoda – poškození na tom-
to parkovišti neprokázáno
4) Masarykovo nám. – budo-
va KKC – poškození skleně-
né výplně dveří zaměstnanci 
komunálních služeb – kontej-
nerem
 na území města nalezeno: na 
Masarykově nám. – 1x sva-
zek klíčů – předán majitelce, 
Husova ul. – po silném větru 
ulomené větve stromů a v ul. 
Rebcova túje – předáno na 
hospodářský odbor MěÚ, 
v ul. Slovenská – vrak vozidla 
VW – MěÚ vylepena výzva 
na odstranění – vrak odstra-
něn, na Vícově vrak vozidla 
renault, vyrozuměna majitelka 
– vrak odstraněn
 provedeny výjezdy na dva 
volně pobíhající psy:

Pokračování na str. 4



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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavily
paní 

Marie KUKAŇOVÁ
(Skočice)

paní Anna MÁCHOVÁ
paní Marie SIEGLOVÁ

2. polovina února a 1. polovina března

ÚMRTÍ (únor)

Zdeněk FORNOUZ
Věra JÁNSKÁ
Jan HANZLÍK
Zuzana LOUDOVÁ 

(1932) 
(1934) – Skočice
(1952)
(1996)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila
paní 

Danuše BRABCOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil

pan 

Jaroslav BĚL
(Skočice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní 
Irena BALOUNOVÁ

Louis Křikava

Přeštický rodák Louis Kři-
kava (1873-1920) nepatří 
k nejznámějším osobnostem 
spojovaných se svým rod-
ným městem, ale rozhodně 
patří k nejzajímavějším. Ten-
to modernistický dekadentní 
básník, přítel Jiřího Mahena, 
Rudolfa Těsnohlídka, Viktora 
Dyka a úzký spolupracovník 
Jaroslava Haška, byl pest-
robarevnou osobností, která 
neprávem upadla v zapomně-
ní. A město Přeštice má nyní 
možnost se přihlásit k jeho 
odkazu a pomoci mu opět na 
světlo.

Dne 3. července 2020 uplyne 
přesně 100 let od úmrtí toho-

to zajímavého bohémského 
literáta a novináře. Výstavou 
„12 vydechnutí Louise Kři-
kavy“ bychom rádi připo-
mněli jeho barvitý život, jeho 
literární tvorbu a jeho pohled 
na svět. 12 obrazů přeštické 
malířky Jaroslavy Papežové 
připomene 12 významných 
momentů ze života Louise 
Křikavy a jeho spojení s rod-
ným městem. Bude se jednat 

o výstavu interaktivní, kde se 
návštěvníci pokochají nejen 
výtvarnými výjevy, ale i se 
zaposlouchají do jeho veršů 
a stanou se svědky klíčových 
událostí jeho života. Autor-
kou koncepce výstavy a jed-
nou z účinkujících je herečka 
a režisérka Petra Johansson. 
Svou účast na projektu přislí-
bil i známý herec Jan Potmě-
šil.

Dne 12. dubna 2019 se bude 
konat veřejná schůze spolku, 
na níž J. Papežová a P. Johan-
sson představí projekt zmiňo-
vané výstavy a sochař Václav 
Fiala bude hovořit o své studii 
sochařského pomníku v básní-
kově rodném městě. Srdečně 
zveme širokou veřejnost.

Spolek pro záchranu 
historických památek

Přešticka

Poutní provázení na Vícově
Spolek pro záchranu histo-

rických památek Přešticka zve 
širokou veřejnost na komen-
tované prohlídky kostela 

svatého Ambrože na Vícově 
u příležitosti vícovské pouti 
v pondělí 22. dubna 2019 od 
11.00 do 14.00 hodin.

Dokončení ze str. 2
Existují i hasičské vlaky?
Dříve bývala hasičská služba 

na železnici, kde byly i hasič-
ské vlaky, respektive nákladní 
vlaky upravené pro hasiče. Ty 
byly dislokovány ve velkých 
stanicích. V parním provo-
zu měli své opodstatnění, ale 
dnes už se nepoužívají. Já ho 
v modelu nemám. 
Ani nebudete?
Asi ne. Zatím. Těch vlaků 

zase tolik nebylo a větši-
nou to bývaly cisterny, které 
měly na přístavku stříkačky 
a k tomu byl zapřažen služeb-
ní vůz s lopatami, krumpáči 
a podobně. Spíš mám v plá-
nu postavit vojenský vlak 
z doby, kdy jsem jezdil na 
vojnu. Trochu nostalgie neu-
škodí. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Naším největším nepřítelem... 

Dne 1. dubna 2019 uplyne 100 let 
od výročí narození našeho drahého 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Viktora Valdegra,
mlynáře z Lišic. 

Kdo jste jej znali, věnujte mu v srd-
ci milou vzpomínku. 

Vzpomínají dcery Věra Kučerová 
a Marie Majerová s rodinou.



  5. 4. a 19. 4. 2019 od 17.00 hodin  
Velké dobrodružství Čtyřlístku

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Česko, 2019, 72 min.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, 
Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají 

na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů 
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. 

  5. 4. a 20. 4. 2019 od 19.00 hodin  
SHAZAM!

Akční / Fantasy
USA, 2019, 132 min.

V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha 
magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo 

– SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec 
v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého 

superhrdinu Shazama. 

  14. 4. a 21. 4. 2019 od 19.00 hodin  
TERORISTKA

Komedie / Drama
Česko, 2019, 95 min.

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie, učitelka na penzi, 
která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. 

Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, 
sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas 

napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme.

  19. 4. 2019 od 19.00 hodin  
HELLBOY

Akční / Fantasy / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2019, 121 min.

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. 
Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) 

se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice 
Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí 

smrtící morovou ránu.

  20. 4. 2019 od 17.00 hodin  
LOVEní

Komedie / Romantický
Česko, 2019, 100 min.

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

„ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku 
s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako 
ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. 

  21. 4. 2019 od 17.00 hodin  
MRŇOUSKOVÉ 2

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Francie, 2018, 90 min.

Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají 
na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvízne 

v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.

  25. 4. 2019 od 22.00 hodin
26. 4. a 28. 4. 2019 od 19.00 hodin  

AVENGERS: ENDGAME
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi

USA, 2019
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života 
ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, 

aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném 
Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

  26. 4. a 28. 4. 2019 od 17.00 hodin   
HLEDÁ SE YETTI

Animovaný / Dobrodružný / Komedie
USA, 2019, 95 min.

Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném 
rodinném snímku od cenami ověnčeného studia Laika. Sir Lionel 

Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se považuje za předního 
odborníka na mýty a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. 
Aby svůj názor obhájil, vydává se na americký severozápad objevit 

– yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí a člověkem.

  27. 4. 2019 od 17.00 hodin   
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Komedie / Rodinný
USA, 2019, 104 min.

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikingský ráj obývaný 
draky, jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhod-
né harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání 

s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, 
jen jí to ještě nestačil naplno říct.

  27. 4. 2019 od 19.00 hodin   
AFTER: POLIBEK
Drama / Romantický
USA, 2019, 106 min.

Po vašem poprvé už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je 
vzorem hodné holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná 

a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s velkými 
ambicemi a plány do budoucna. Její učebnicový životní plán ovšem 

nepočítal s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott.
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duben 2019
 6. 4. 2019 
Blesková inspekce
Premiéra hry divadelního
spolku Úhlavan.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 7. 4. 2019 
Nedělní posezení
s dechovkou – Babouci
K tanci i poslechu zahraje nej-
starší jihočeská dechová kapela 
Babouci.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 9. 4. 2019 
Caveman
Málokterý autor se může po-
chlubit takovým úspěchem jako 
Rob Becker – vyprodat diva-
delní sály v USA stejně jako 
ve Slovinsku, v Německu jako 
ve Francii – to už chce hodně 
talentu a správného citu pro 
žhavé téma.
Pojem „sexuální harašení“ 
se šíří světem z Ameriky. Ve 
Spojených státech nehovo-
ří o ženách či o mužích, ale 
o „lidských bytostech“, aby 
se vyhnuli možnému nařčení 
z diskriminace toho či onoho 
pohlaví.
Rozdíly mezi muži a ženami 
a s tím spojené komplikace jsou 
ovšem vpravdě globální. Rozu-
mí jim stejně Belgičané jako 
Kanaďané, Italové jako Nizo-
zemci. Porozumí jim i Češi?
Jistě k tomu přispějí i protago-
nisté představení jednoho herce 
Jan Holík nebo Jakub Slach.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 390 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 11. 4. 2019 
Pyšná princezna
Školní představení pro MŠ

a 1. stupeň základní školy.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 13.-14. 4. 2019 
Výstava železničních
modelů a kolejišť
Železniční modeláři z Plzeňska 
vás srdečně zvou na výstavu 
železničních modelů a kolejišť.
K vidění bude desítka funkč-
ních modelových kolejišť všech 
modelových velikostí, soukro-
mé sbírky železničních modelů, 
lego vlaky a mnoho dalšího.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné

 22. 4. 2019 
Velikonoční mše
Velikonoční mše v kostelíku 
svatého Ambrože na Vícově.
Čas konání: 10.00 hod.
Místo konání: 
kostel sv. Ambrože Vícov
Vstup: zdarma

 25. 4. 2019 
Kafe u Osmanyho Laffity
Účinkují: Michaela Gemroto-
vá, Eva Decastelo.
Čas konání: 19.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 380 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 27. 4. 2019 
Přeštická desítka 2019
Start a cíl KČT Přeštice.
Přeštická desítka: luční kros 
v meandrech Úhlavy pro 
všechny běžecké nadšence. 
Start a cíl: areál KČT
Trasy 10 km, Fitness běh 5 km, 
dětské běhy.
Čas konání: 10.00 hod.
Místo konání: 
areál KČT Přeštice
Vstup: zdarma

KINO – DUBEN

Sborník listuje v minulosti, 
ale přibližuje i přítomnost

První číslo dalšího ročníku 
inovovaného vlastivědného 
sborníku Pod Zelenou Horou 
otevírá vzpomínka na hudeb-
níka a skladatele Jaroslava 
Škabradu, který je jednou 
z těch osobností, které si stá-
le neseme v srdci. Stejně 
jako on nikdy nezapomněl na 
vesničku, odkud pocházel. 
Od jeho narození uplynulo 
letos v lednu rovných 100 
let. Zvyky v období maso-
pustu a postní doby na jihu 
Plzeňska se ve svém článku 
zabývá Jiří Sankot a Roman 
Tykal ho doplňuje zvykem 
z Měčínska s málo známým 
názvem „Jehníd“. V popiso-
vaném vydání také končí dvě 
delší práce našich odborných 
spolupracovníků, archivá-
řů. Jsou to „Školy na panství 
Zelená Hora v době zavádění  

všeobecné školní docházky 
v 80. letech a počátkem 90. let 
18. stol.“ (autor Mgr. Jakub 
Mírka) a „Hostince v Kasejo-
vicích za starého mocnářství“ 
(autor Mgr. Vladimír Červen-
ka). O počátcích organizova-
ného sportu – Sokola v Dolní 
Lukavici – který letos jubiluje, 
napsala Eva Horová. A koneč-
ně se dostáváme do současnos-
ti, když po upozornění našeho 
vídeňského čtenáře doprovo-
díme výpravu rakouských uči-
telů češtiny po stopách Josefa 
Hlávky, a do diáře si pozname-
náme pozvánku na zajímavou 
regionální konferenci. Bude 
na téma „Sv. Jan Nepomucký 
v evropském kulturním kon-
textu“ a pořádá ji město Nepo-
muk ve dnech 13. a 14. květ- 
na 2019.

Věra Kokošková

OÚ Příchovice a MěÚ Přeštice 
Vás zvou na 

10. pouť ke sv. Vojtěchu 
na Ticholovci u Příchovic

V neděli 28. dubna 2019 v 16.00 hodin.
Autobus, který zajišťuje MěÚ Přeštice, odjíždí

z přeštického náměstí na Ticholovec v 15.15 hodin.
Srdečně všechny zveme!

Příměstské tábory 2019
při KKC

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

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

pro děti 6-12 let, platba 700 Kč 

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

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

pro děti 8-15 let, platba 1000 Kč

Sledujte www.kzprestice.cz nebo Facebook

Výstavní sál v přízemí:
6. dubna až 26. května – Vážím, vážíš, vážíme
Historické váhy manželů Kourových, kraslice Evžena Koury.

Výstavní sál v podkroví:
6. dubna až 26. května
Marie Zajíčková – desetiletí perem, štětcem

V sobotu 20. dubna předvede v Domu historie Přeš-
ticka mistrovské zdobení kraslic slámou paní Marie 
Hochová.

Dokončení ze str. 2
1) ve Skočicích – majitelka 
řešena pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání
2) na Masarykově nám. – pře-
dán do záchytné stanice měs-
ta

 nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci: Přeštice 
Zastávka – 73 km/hod. a v ul. 
Na Borech, kde je povolená 
rychlost 30 km/hod., – 56 km/
hod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc ÚNOR 2019

6. 4. SO: NEMILKOV – 
KOLINEC
TRASA: Nemilkov žel. st. 
– Malonice – Tajanov – Ujčín 
– Kolinec koupaliště – Koli-
nec žel. st.
(12 km)
13. 4. PAVLOVSKO-HRÁ-
DECKÝ VRCH
TRASA: Hrádek u Rokycan 
– Dlouhá Louka – Pavlovsko 
– Hrádecký vrch – Bouchalka 
– arboretum Žďár – Rokycany 

Železná – Rokycany ČD
(14 km)
20. 4. SO: Z MÝTA DO 
KAŘEZA
TRASA: Mýto – Těškov – Sirá 
– Cekov – Kařez
(14 km)
27. 4. SO: ČERVENÉ 
POŘÍČÍ – TOČNÍK
TRASA: Červené Poříčí 
– Kaliště – Hráz – Otín – Cha-
loupky – letiště – Točník
(16 km)



Téměř po celý březen jsme 
byli „zalezlí za kamny“ 
a věnovali se tvoření. V neděli 
3. března jsme s výtvarnicí 
paní Vladimírou Písařovou- 
-Živnou vyráběli lapače snů. 
Motali jsme je, jak se jen 
dalo, a naučili se uzlíkováním 
barevných bavlnek vytvořit 
uprostřed kruhu víceméně pra-
videlnou květinu, kterou jsme 
si dozdobili korálky či per-
ličkami. Nakonec jsme lapač 
ověsili barevnými pírky a růz-
nými drobnůstkami.

Tématem čtvrtečního odpo-
činkového kreativního večera 
14. března bylo tvoření z ple-
tiva. Přítomné tvořilky si pod 
vedením paní Lucie Dvořáko-
vé-Liberdové vyrobily srdce 
z pletiva, které si natřely akry-
lovými barvami a dozdobily 
mašličkami.

V sobotu 16. března se zdmi 
našeho domečku ozýval veselý 
halas hráčů deskových her☺.

Stále hledáme spolupracov-
níky. Aktuálně zejména na let-
ní příměstské tábory, a to jak 
do týmu vedoucích, tak i do 
technického týmu. Hledáme 
také externí spolupracovníky 
na vedení zájmových kroužků 
v příštím školním roce. V brz-
ké době budeme otevírat nové 
prostory, jejichž součástí je, 
kromě jiného, dílna na zpraco-
vání dřeva. Pokud by se tedy 

našel šikovný tatínek či děde-
ček, který by chtěl dětem zpro-
středkovat práci s voňavým 
materiálem, jakým je dřevo, 
velice rádi jej uvítáme.

Kdybyste v rámci jarního 
úklidu doma objevili nepo-
třebná stará CD anebo DVD, 
rádi je ve Slunečnici přijmeme 
na tvoření a pokusy.

Na duben
připravujeme:

Čtvrtek 11. dubna 2019 od 
18.00 hodin se uskuteční tvo-
ření s paní Lucií Dvořáko-
vou-Liberdovou „Květníky 
z větví“, cena 140 Kč.

V neděli 14. dubna 2019 od 
14.00 hodin proběhne Veli-
konoční tvoření pro děti. 
Každý přihlášený účastník si 
ozdobí husí nebo kachní vej-
ce a vyrobí si jarní zápich. 
Cena: 70 Kč. Tvoření povede 
paní Lucie Dvořáková-Liber-
dová.

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

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

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

SVČ Slunečnice informuje Zveme Vás na koncert
Přeštické flétničky je soubor, 

se kterým již více než dvacet 
let děti z přeštické základní 
školy zažívají spoustu radosti 
z muziky nejrůznějších žán-
rů. Za ta léta se zde vystřída-
lo několik stovek muzikantů. 
V současné době v něm hraje 
na sopránové a altové flétny 
asi 70 žáků.

Dvakrát ročně vystupuje-
me na společném koncertě 
s pěveckým souborem Skalá-
ček, v minulých letech jsme 
účinkovali s dramatickým 
kroužkem při divadelních 
představeních, ze kterých jsme 
doplněním písniček uděla-
li vlastně muzikály. Můžete 
nás slyšet v adventním čase 
na zasněženém přeštickém 
náměstí, loni také třeba v kap-
ličce v Oplotě.

V březnu loňského roku 
si vybraní flétnisté zahrá-
li na koncertě se světozná-
mým hudebníkem Radimem 
Zenklem a letos čeká mladé 
muzikanty neméně zajímavá 
akce – koncert s multiinstru-
mentalistou, skladatelem, 
textařem, scénáristou Mila-

nem Benediktem Karpíš-
kem.

Žáci Základní školy Josefa 
Hlávky v Přešticích už měli 
možnost se s panem Karpíš-
kem seznámit na podzim loň-
ského roku, kdy za námi přijel 
se svou „Muzikantskou cestou 
kolem světa“.

Předváděl dětem hru na nej-
různější hudební nástroje, které 
si přivezl ze svých cest. V té 
době také vznikla myšlenka na 
další spolupráci. „Flétničky“ 
nacvičily několik skladeb, kte-
ré pan Karpíšek napsal. Tyto 
skladby zazní na dubnovém 
koncertě spolu s mnoha dal-
šími, ve kterých se představí 
všichni členové souboru od těch 
nejmenších – prvňáčků – až po 
zkušené deváťačky. Ve sklad-
bičkách bude děti doprovázet 
sám autor na mandolínu, housle 
a mnoho dalších nástrojů.

Srdečně Vás zveme do auly 
Základní školy Josefa Hlávky 
v Přešticích ve středu 10. dub-
na od 17.00 hodin.

Mgr. Vlasta Holá
vedoucí souboru

Přeštické flétničky

Jaro v Dolní Lukavici
Jaro klepe na dveře, pomalu 

se blíží Velikonoce. Srdeč-
ně všechny zveme v sobotu 
6. dubna od 14.00 hodin do 
hospůdky Chovatelna v Dol-
ní Lukavici na Velikonoční 
workshop. 

Naučíte se uplést pomlázku, 
zdobit vejce technikou madei-
ry a vosku, či si ozdobíte veli-
konoční perníček. Vstupné je 
dobrovolné a akce potrvá do 
cca 16 hodin (dle zájemců). 
Jelikož duben je považován 
za měsíc úklidu a ekologie,  
na 22. dubna připadá Den 
Země, rozhodli jsme se, že 

v obcích Dolnolukavicka  
uspořádáme jarní úklid. Uklí-
zet se bude 6. dubna v obcích 
Dolní Lukavice (sraz v 9.00 
hodin na fotbalovém hřišti, 
pod vedením Štěpánky Lexo-
vé), Snopoušovy (sraz v 9.00 
hodin na návsi, pod vedením 
Milana Kučery) a Lišice (sraz 
v 9.00 hodin u májky, pod 
vedením Michala Böhma). 

Více o úklidu najdete 
na webových stránkách 
www.uklidmecesko.cz

Podpořte nás a přidejte se. 
Eva Horová

obec Dolní Lukavice 

„Skřivánci“ uspěli
v celostátním kole
pěvecké soutěže

Pěvecká soutěž se koná na 
Základní škole Josefa Hlávky 
v Přešticích každým rokem. Ze 
školního kola, tj. ze šedesáti 
žáků, mohou do krajského kola 
postoupit pouze dva žáci. Ve 
středu 20. února 2019 se kona-
lo krajské kolo pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek v Plzni 
pro žáky nestudující sólový 
zpěv. Postupující žáci výbor-
ně reprezentovali naši školu 
a obsadili skvělá přední místa 
v konkurenci osmnácti soutěží-
cích. První místo si vyzpíval 
Martin Skála ze 4. B a 2. mís- 
to Klára Štýsová z 5. A, 

oba s postupem do celostát-
ního kola, které se konalo 
18. března 2019 v Karlových 
Varech. Oba zazpívali skvě-
le lidové a umělé písničky za 
doprovodu klavíru Václava 
Květoně, Nadi Květoňové 
a akordeonu Jana Hrubého.

Martina Skálu ocenila 
porota v Karlových Varech 
úžasným 3. místem!

Dětem blahopřejeme, děku-
jeme za skvělou reprezentaci 
naší školy a přejeme jim mno-
ho dalších úspěchů, ale přede-
vším radost ze zpěvu.

Mgr. Naďa Květoňová

Velký úspěch našich žáků v celostátním kole pěvecké soutěže.

Masopust počtrnácté
Dne 9. března prošel maso-

pustní průvod obce Lišice 
a Dolní Lukavice. Zahájení 
bylo v 10.00 hodin před hostin-
cem U Bílé růže. Asi 50 maš-
kar, které doprovázela kapela 
Hájenka, průvod zakončilo 

v hospůdce Chovatelna, kde 
pokračovala zábava. Děkuji 
Hájence, všem organizátorům 
a účastníkům. Příští rok na 15. 
lukavickém masopustu 22. 2. 
2020 na viděnou!

Eva Horová

Město Přeštice a ČEVAK a. s. 
zvou širokou veřejnost na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ 

PROVOZNÍ BUDOVY ČOV 

a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČOV
na Zámostech, 

ve čtvrtek 25. 4. od 15.00 do 18.00 hodin
 (slavnostní otevření v 15.15 hodin).

Zájemci budou moci absolvovat exkurzi a seznámit se 
s mnoha skrytými detaily fungování jednoho 

ze zásadních civilizačních výdobytků. 
V čase mezi 14.45 až 18.00 hodin bude pro zájemce 

zajištěna kyvadlová doprava mezi ČOV 
a pláckem u brodu, naproti jídelně ZŠ.

Turistické informační centrum Přeštice 
Podpisové místo celostátní petice

 ZA ZÁKAZ PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY.
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Symboly obcí Přešticka – Soběkury

Popis znaku:
V červeno-modře polceném 

štítě zvýšený stříbrný herold-
ský kříž. V každém horním poli 
horní polovina zlaté lilie, dole 

vlevo stříbrné a vpravo červe-
né křídlo. Křídla jsou spojena 
zlatým jetelovitě zakončeným 
perizoniem, mezi nimi je zlatá 
koruna. 

Vlajka využívá spodní část 
znaku:

List tvoří tři světlé pruhy, čer-
vený, bílý a modrý v poměru 
11:2:11. Uprostřed pod žlutou 
korunou žlutě jetelovitě zakon-
čené perizonium spojující bílé 
křídlo v červeném a červené 

křídlo v modrém poli. Poměr 
šířky k délce je 2:3.

Platnost symbolů od 18. 
května 2012.

Ing. Jiří Běl
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

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

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

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

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

V komunálních vol-
bách v roce 2010 vyhrálo 
uskupení, vedené Antoní-
nem Kmochem (Sdružení 
SNK ED, SsČR, TOP 
09, NK), a on sám byl 
podruhé zvolen staros-
tou. Jeho místostarostou 
se stal Jiří Hlavín a nově 
přibyla i funkce druhého 
místostarosty, do níž byl 
zvolen Jan Königsmark 
z kandidátky ČSSD.

Toto období je charak-
teristické především sou-
kromou, developerskou 
i městskou výstavbou 
na Severním předměstí. 
Např. v roce 2011 bylo 
na tomto předměstí posta-
veno 28 nových rodin-
ných domů. V roce 2010 
a 2011 vybudovalo měs-
to parkovou a oddecho-
vou zónu s hřišti a umě-
lým kopcem v ulici Na 
Chmelnicích. Osmnáct řa- 
dových domů postavila 
AREA ve Slunečné ulici 
(2012-2014). V březnu 
roku 2012 začala stavba 
nové úpravny vody pro 
město, jedna z nejvýznam-
nějších investičních akcí 
tohoto období. Podobně 
velikým projektem byla 
rekonstrukce kanalizace 
od Havlíčkova náměstí 
po Hlávkovu ulici, zahá-
jená jen o měsíc pozdě-
ji. V roce 2013 proběhla 
I. etapa rekonstrukce are-
álu KČT (úprava břehu 
řeky), o rok později byla 
schválena etapa druhá.

Koncem léta 2012 byla 
zahájena oprava ohrad-
ní zdi kolem kostela sv. 
Ambrože na Vícově, 
která představovala dal-

ší etapu celkové rekon-
strukce této významné 
památky v majetku měs-
ta. V letech 2013-2014 
probíhala oprava kaple 
Povýšení svatého Kříže 
na městském hřbitově, 13. 
září 2014 byla pak znovu 
vysvěcena plzeňským bis-
kupem Františkem Rad-
kovským. Dne 5. listopa-
du 2011 zasadili vodáci 
z přeštického KČT odbor 
Úhlava na náměstí lípu 
svaté Anežky České (rok 
výročí 800 let od narození 
světice, spojené význam-
ně i s počátky Přeštic). 
V roce 2011, kdy uběhlo 
300 let od počátku úcty 
k obrazu Panny Marie 
Přeštické a od založení 
tradice přeštických poutí, 
byla z iniciativy Spolku 
pro záchranu historických 
památek Přešticka na dům 
č. p. 112 na náměstí insta-
lována pamětní deska 
věnovaná počátkům obra-
zu. V roce 2012 poprvé 
do Přeštic zavítal filmový 
festival Juniorfest. Díky 
KKC Přeštice se v Přešti-
cích usadil na stálo.

V červenci 2013 založila 
Diakonie Českobratr-
ské církve evangelické 

v Přešticích službu chrá-
něného bydlení Můj 1+0 
pro 7 klientů s lehkým až 
středně těžkým mentál-
ním postižením na Třídě 
1. máje.

V roce 2014 dali ve vol-
bách do městského zastu-
pitelstva voliči důvěru 
kandidátce TOP 09. Sta-
rostou byl zvolen její 
lídr Karel Naxera, mís-
tostarostou Marek Krivda 
z téže kandidátky. Toto 
vedení města obhájilo 
svůj mandát i v posled-
ních volbách v roce 2018.

V první polovině roku 
2015 proběhla důklad-
ná rekonstrukce ulice 
Komenského. Koncem 
roku 2014 byla zbořena 
stará budova loděnice 
v areálu KČT a 29. srp-
na 2015 byla slavnostně 
otevřena budova nová, 
čímž skončila II. etapa 
rekonstrukce. Ve III. eta-
pě v roce 2016 byla dobu-
dována vnější sportovní 
a rekreační plocha areálu. 
Jednou z nejvýraznějších 
staveb tohoto volebního 
období byla rekonstruk-
ce budovy č. p. 311 na 
náměstí a vybudování 

reprezentativní městské 
restaurace a minipivova-
ru U Přeška, slavnostně 
otevřeného v srpnu 2017. 
V Přešticích se tak po sto 
letech začalo opět vařit 
přeštické pivo. V únoru 
2015 byla zkolaudována 
nástavba patra na budově 
přeštické ZUŠ. Od června 
do října 2016 probíhala 
přístavba nových šaten 
a zázemí pro školní druži-
nu v budově ZŠ Josefa 
Hlávky v Rebcově ulici. 
V roce 2017 došlo k roz-
sáhlé a nákladné rekon-
strukci a modernizaci 
zařízení pro výrobu a roz-
vod tepla (kotelny a roz-
vody) a zároveň probíhala 
rozsáhlá rekonstrukce 
plynovodu v Husově uli-
ci a přilehlých ulicích. 
Dále zmiňme vybudová-
ní dětského hřiště v uli-
cích Palackého/Slunečná 
(2016) a rekonstrukci 
domu č. p. 287 v Rybo-
vě ulici (tzv. Hurtovna) 
v roce 2018.

V roce 2016, kdy si 
Přeštice připomínaly 
790 let od první písemné 
zmínky, nechalo město 
navrhnout nový městský 
symbol, totiž vlajku měs-
ta a na jejím základě vyro-
bit prapor. Městský znak 
i městská vlajka byly pak 
v následujícím roce zařa-
zeny do oficiálního Regis-
tru komunálních symbolů 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.

V roce 2016 proběh-
la třetí, závěrečná etapa 
opravy ohradní zdi kolem 
vícovského kostela. 16. 
května 2017 získal pro-
jekt proměny kostela na 
Vícově 1. cenu odborné 
poroty v soutěži Má vlast 
cestami proměn 2016. 
V letech 2017 a 2018 se 
pak pokračovalo uvnitř 
kostela restaurováním 
hlavního a obou postran-
ních oltářů. Jednou z nej-
významnějších kulturních 
akcí roku 2015 byl prosin-
cový koncert a vzpomín-
ková akce „V Přešticích 
to začalo“, která připo-
mněla významnou under-
groundovou akci, jež se 
odehrála v našem městě 
před 40 lety (tzv. Přeštic-
ký případ). Přijeli všichni 
žijící účastníci akce v roce 
1975. 26. dubna 2015 byla 
slavnostně otevřena nová 

naučná stezka Se svatým 
Vojtěchem okolím Přeš-
tic. Na jejím vybudová-
ní spojily své síly oddíl 
Klubu českých turistů 
odbor Úhlava, přeštický 
sbor Českobratrské círk-
ve evangelické, Dům his-
torie Přešticka a Spolek 
pro záchranu historických 
památek Přešticka. V roce 
2018 u příležitosti výročí 
vzniku republiky a uza-
vření partnerství s měs-
tem Nittenau byl zhoto-
ven nový zvon do zvonice 
přeštického kostela Jan 
Nepomucký – Zvon přá-
telství, na nějž přispěli 
občané obou měst.

V roce 2017 vybudoval 
sbor Českobratrské církve 
evangelické na své faře 
Denní stacionář Kristi-
án pro 10 klientů, odká-
zaných na permanentní 
pomoc druhých. V roce 
2018 začali evangelíci 
se stavbou nové budovy 
stacionáře na farní zahra-
dě. K výrazným změnám 
došlo i v sousední budo-
vě bývalého Domu dětí 
a mládeže Přeštice: zaří-
zení přijalo nový název 
(Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice), roz- 
vinulo širokou paletu čin-
ností pro děti i dospělé 
a v roce 2018 zde rovněž 
vyrostla zbrusu nová pří-
stavba.

Během roku 2015 vy-
rostla v areálu bývalé 
Prefy nová továrna spo-
lečnosti IACG (Internati-
onal Automotive Compo-
nents Group). Slavnostně 
uvedena do provozu byla 
v březnu 2018.

ANTONÍN KMOCH
(*1961) II

Nová vlajka

Veřejné stavby

Sociální služby, 
volný čas

Bytová výstavba
a veřejné stavby

Kultura a památky
Chráněné bydlení

KAREL NAXERA 
(*1972)

Kultura a turistika

Průmysl
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Fotogalerie z Reprezentačního plesu města

Foto Milan Janoch

Slavnostní předávání mezinárodně uznávaných certifikátů 
Cambridge.

Získání certifikátu žáky motivuje k dalšímu studiu angličtiny.

Cambridge v Přešticích
Dne 18. 3. 2019 jsme slav-

nostně zakončili přípravný 
kurz na zkoušky Cambridge 
úrovně Pre A 1 Starters. Žá-
kům byly předány certifikáty, 
které jsou vydané jazykovou 
školou Cambridge Assessment 
v Londýně. Certifikáty předá-
vala Mgr. Lucie Kočandrlová 
z jazykové školy Eufrat, kte-
rá je autorizovaným centrem 
těchto zkoušek z angličtiny. 
Všech 15 dětí zkoušku složilo 
úspěšně a z toho 11 dětí téměř 
na 100 %. Slavnostního předá-
vání se vedle pedagogů, kteří 

tento kurz vedou, zúčastnila 
i paní zástupkyně Mgr. Pavlína 
Křenová. Společně jsme všem 
dětem k těmto krásným výsled-
kům pogratulovali a popřáli 
mnoho úspěchů s plněním dal-
ší úrovně zkoušek Cambridge. 
Velice milá byla i přítomnost 
rodičů, kteří tak vyjádřili pod-
poru svým dětem. Doufáme, 
že i nadále budou žáci chodit 
na kurz s nadšením a chutí do 
další práce.

Mgr. Martina Fornouzová
Mgr. Lukáš Friebel

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

V úterý 11. 6. 2019
REVOLUTION TRAIN 

(protidrogový vlak) v Přešticích! 
Odpoledne i pro veřejnost. 

Podrobnosti v květnovém vydání
Přeštických novin.



Informace z kanceláře
MAS Aktivios, z. s.

Vážení a milí,
na této stránce vám přináším 

stručné informace o výzvách 
na podporu projektů, které naše 
společnost MAS Aktivios, z.s., 
již sice vyhlásila v rámci rea-
lizace Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 
MAS Aktivios 2014-2020 
(CLLD_16_01_118), ale kte-
ré jsou zatím stále otevřené 
a možná čekají právě na vás. 
Tak se podívejte, možná něko-
ho z vás zaujmou, čas k podání 
ještě máte.

1. Od 15. 12. 2018 až do 31. 5. 
2019 do 12 hod. je stále ote-
vřena 3. výzva „MAS Aktivios 
– IROP – Infrastruktura pro 
sociální služby“. Oprávněný-
mi žadateli mohou být obce 
a organizace zřizované obce-
mi, dobrovolné svazky obcí, 
nestátní neziskové organizace, 
církve, církevní organizace, 
kteří poskytují sociální služby 
dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Podpo-
rován je nákup, rekonstrukce 
či výstavba objektů, zařízení 
a vybavení a stavební úpra-
vy, které vytvoří podmínky 
pro kvalitní poskytování soc. 
služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně – technické základ-
ny stávajících služeb a sociální 
práce s cílovými skupinami.

Mělo by jít o projekty, kte-
ré se zaměřují na vybudování 
zázemí pro: centra denních 
služeb, denní stacionáře, 
týdenní stacionáře, domo-
vy pro osoby se zdravotním 
postižením, chráněné bydlení, 
azylové domy, domy na půl 
cesty, zařízení pro krizovou 
pomoc, nízkoprahová denní 
centra, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, noclehárny, 
terapeutické komunity, odbor-
né sociální poradenství, sociál-
ně terapeutické dílny, sociální 
rehabilitace, pracoviště rané 
péče, osobní asistence, odleh-
čovací služby, sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením, 
sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, kontaktní cen-
tra, terénní programy, tísňová 
péče, průvodcovské a před-
čitatelské služby, intervenční 
centra, zařízení následné péče, 
podpora samostatného bydle-
ní, pečovatelská služba.

Podporované sociální služby 
nemohou být určeny výluč-
ně pro seniory a musí vést 
k inkluzi sociálně vyloučených 
osob, či sociálním vyloučením 
ohrožených osob, nebo zdra-
votně postižených osob.

Celková alokovaná částka 
této výzvy je 18 mil. Kč, při-
čemž min. způsobilé výdaje 
na projekt činí 400 tis. Kč, 
max. 7 mil. Kč. 

Podrobnosti naleznete na 
https://www.mas-aktivios.cz/
dotace-pro-vas/irop/opatreni-
12-infrastruktura-pro-socialni-
sluzby/3-vyzva-infrastruktura-
pro-socialni-sluzby/

2. Od 15. 12. 2018 až do 31. 5. 
2019 do 12 hod. je stále ote-
vřena 4. výzva „MAS Akti-
vios – IROP – Infrastruktura 

pro sociální služby – sociální 
bydlení “. Oprávněnými žada-
teli mohou být obce, nestátní 
neziskové organizace, církve 
a církevní organizace.

Cílem této podpory je poříze-
ní bytů, bytových domů, neby-
tových prostor a jejich adap-
tace pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného 
základního vybavení a je urče-
no především pro osoby, které 
se ocitly v bytové nouzi, jako 
např. osoby spící venku (např. 
ulice, pod mostem, nádraží atd., 
osoby v nízkoprahové nocle-
hárně, osoby sezónně užívající 
k přenocování prostory zaří-
zení bez lůžek, muži a ženy 
v azylovém domě, matky nebo 
otcové s dětmi v azylovém 
domě, úplné rodiny v azylo-
vém domě, osoby v domě na 
půli cesty, osoby ve veřejné 
komerční ubytovně (nemají 
jinou možnost bydlení), osoby 
bez přístřeší po vystěhování 
z bytu, žadatelé o azyl v azy-
lových zařízeních, osoby po 
opuštění věznice, osoby před 
opuštěním zdravotnického 
zařízení, osoby po opuštění 
dětské instituce či pěstounské 
péče a dále ve výzvě.

Sociální bydlení musí splňo-
vat parametry stanovené pro 
IROP uvedené ve Specific-
kých pravidlech této výzvy.

Celková alokovaná částka 
této výzvy je 5 mil. Kč, při-
čemž min. způsobilé výdaje 
na projekt činí 400 tis. Kč.

Podrobnosti naleznete na 
https://www.mas-aktivios.cz/
dotace-pro-vas/irop/opatreni-
12-infrastruktura-pro-socialni-
sluzby/3-vyzva-infrastruktura-
pro-socialni-sluzby/

3. Od 15. 12. 2018 do 30. 4. 
2019 do 12 hod. je otevřena  
„Výzva MAS Aktivios – pod-
pora sociálních a návazných 
služeb – II.“ v rámci operač-
ního programu Zaměstnanost. 
Oprávněnými žadateli mohou 
být obce, dobrovolné svazky 
obcí, organizace zřizované 
obcemi, nestátní neziskové 
organizace, obchodní korpora-
ce, OSVČ, poradenské a vzdě-
lávací instituce, poskytovatelé 
sociálních služeb, školy a škol-
ská zařízení.

Podporované aktivity v rám-
ci výzvy jsou :

a) registrované soc. služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., 
které jsou zároveň součástí 
sítě soc. služeb v krajském 
střednědobém plánu rozvoje 
soc. služeb Plzeňského kraje 
(popř. obce) a dále soc. služ-
by, poskytované pouze terén-
ní a ambulantní formou. Jako 
pobytové jsou jen odlehčovací 
služby a krizová pomoc dle 
§ 44 a § 60 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociál. službách.

Příklady podporovaných 
služeb: odborné sociální pora-
denství – § 37, terénní progra-
my – § 69, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi – 
§ 65, raná péče – § 54, kontakt-
ní centra – § 59, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež – 
§ 62, sociální rehabilitace – 
§ 70, sociálně terapeutické 

dílny – § 67, služby následné 
péče – § 64, podpora samostat-
ného bydlení – § 43, osobní 
asistence – § 39, odlehčovací 
služby – § 44.

b) další programy a čin-
nosti v rámci sociálního 
začleňování – jedná se o pro-
gramy a činnosti nad rámec 
základních činností sociálních 
služeb se společensky pro-
spěšným charakterem (nikoli 
komerčním), které mají přízni-
vý dopad na osoby z cílových 
skupin v území MAS (progra-
my prevence a řešení problémů 
v sociálně vyloučených lokali-
tách, podpora mladým lidem 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, podpora aktivit pro 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním a jejich rodinné 
příslušníky, podpora aktivit 
pro osoby ohrožené závislost-
mi na návykových látkách, 
včetně gamblingu a PC hrách, 
podpora probačních a reso-
cializačních programů pro 
osoby s alternativními tresty 
a opouštějícími zařízení pro 
výkon trestu odnětí svobody, 
motivační programy přispí-
vající k sociálnímu začlenění 
nebo k prevenci sociálního 
vyloučení, podpora neformální 
a sdílené péče, včetně domácí 
paliativní péče – na podporu 
pečujících osob, ale i pro oso-
by potřebné – aktivity zaměře-
né na předcházení ekonomic-
ké nestability, podpora aktivit 
zaměřených na rozvoj sociál-
ního/dostupného/podporova-
telného/prostupného bydlení, 
aktivity podporující mimo-
soudní způsob řešení konflik-
tů v oblasti bydlení a pracov-
ně právních vztahů, podpora 
aktivit místních samospráv při 
optimalizaci zajištění činnos-
tí a výkonu sociální práce na 
svém území – včetně podpo-
ry výkonu sociální práce obcí 
–  doplňkově – podpora aktivit 
na vzdělávání pracovníků).

Celková alokovaná část-
ka výzvy je 5,070 mil. Kč, 
minimální způsobilé výda-
je projektu činí 400 000 Kč 
a maximální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 
činí 2 500 000 Kč.

Podrobnosti naleznete na 
https://www.mas-aktivios.
cz/dotace-pro-vas/opz/opatre-
ni-21-podpora-socialnich-a-
navaznych-sluzeb-/

4) od 25. 2. 2019 do 18. 4. 
2019 je otevřena 2. výzva 
MAS vyhlášena v rámci Pro-
gramu a rozvoje venkova. Je 
určena pro obce, zemědělské, 
nezemědělské i lesnické pod-
nikatele, pro výrobce potravin 

a krmiv, či jiných aktivních 
zpracovatelů zem. produktů.

Celková alokace 2. výzvy 
PRV  činí  14 920 858 Kč, při-
čemž  min. výše způsobilých 
výdajů projektu  je stanovena 
na 50 000 Kč a max. výše způ-
sobilých výdajů je stanovena  
od 200 000 až do 1,5 mil. Kč 
podle jednotlivých fichí. 

Ke všem vyhlášeným výzvám 
jsme pořádali od ledna do 
března 2019 semináře pro 
žadatele. Prezentace a další 
podrobné informace, jak  k prá-
vě otevřeným výzvám, tak i ke 
všem předchozím, a to včetně 
kontaktních osob, povinných 
příloh, obecných i specifických 
pravidel,  naleznete na našem 
webu: www.mas-aktivios.cz 
v sekci Dotace  pro vás a pak 
buď PRV nebo IROP nebo 
OPZ, co vás zajímá.        

Kromě výzev naše kancelář 
MAS Aktivios, z. s., pomáhá 
školám z našeho území zce-
la zdarma s přípravou žádostí 
a pak i následnou administra-
cí projektů do výzvy MŠMT 
č. 02_18_064 Podpora škol 
formou projektů zjednoduše-
ného vykazování Operační-
ho programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání OP VVV tzv. 
Šablony II. Upozorňuji, že 
ukončení příjmu žádostí je   
28. 6. 2019 ve 14 hodin.

Základní i mateřské školy tak 
mohou pokračovat v aktivitách 
zahájených v rámci prvního 
kola Šablon, a ti, kteří žádost 
do prvního kola nepodali, mají 
možnost to udělat nyní. Opro-
ti Šablonám I jsou rozšířeny 
o některé zajímavé aktivity – je 
možné pořádat projektové dny 
nebo vybavit školu počítačo-
vou technikou, zapojit do fun-
gování základních škol karié-
rového poradce a další. V této 
výzvě mohou žádat i Základní 
umělecké školy a Střediska 
volného času. 

Dne 29. listopadu 2018  jsme 
uspořádali v Přešticích vzdělá-
vací seminář, který byl zamě-
řen zejména na problematiku 
věcného (obsahového) nasta-
vení žádosti o dotaci.

Více podrobností  naleznete 
na https://www.mas-aktivios.
cz/dotace-pro-vas/sablony-
pro-skoly/sablony-ii/

No a v neposlední řadě ještě 
pár slov k našemu klíčovému 
projektu „Příměstské tábory 
na území MAS Aktivios“. 
Tento tříletý projekt reg.  
číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0009350, byl podpořen 
v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost  výzvy „Výzva 
MAS Aktivios – podpo-

ra prorodinných opatření 
– I.“ 

Cílem projektu je podpořit 
pracující rodiče a zajistit jim 
v době školních prázdnin péči 
o jejich děti. Jednou z možnos-
tí jsou právě příměstské tábo-
ry, které, na rozdíl od poby-
tových, umožňují každodenní 
kontakt s dítětem a mnohdy 
nejsou ani tak finančně nároč-
né. Díky podpoře projektu se 
tábory stávají ještě dostup-
nějšími, a to nejen z hlediska 
finančního, ale i z hlediska 
úspory času.  Pro letošní rok 
již máme připraveno 16 pěti-
denních běhů (přehled táborů 
na letáčku – viz níže).

Tábory jsou svým zaměře-
ním, místem i časem konání 
velmi pestré, aby si rodiče  
i děti  mohli vybrat čas a náplň, 
která je zajímá. Máme tak 
tábory zaměřené pro milov-

níky koní, přírody, turistiky, 
keramiky, sportu, pro snílky 
i badatele.  

Podrobnosti se dozvíte na 
https://www.mas-aktivios.cz/ 
primestske-tabory/2019/ 
  Zde kromě celkového pře-
hledu naleznete také letáčky 
k jednotlivým táborům a při-
hlášky, na kterých jsou uve-
deny i konkrétní kontakty na 
osoby pro každý jednotlivý 
tábor. Rodiče vyplněnou při-
hlášku spolu s potvrzením 
o pracovně právním vztahu 
odevzdají osobně nebo zašlou 
e-mailem či poštou na uve-
dený kontakt. Smlouvu pak 
rodiče odevzdají zcela vypl-
něnou a podepsanou až před 
nástupem dítěte na tábor. 
Pokud se ještě rozmýšlíte, 
tak prosím ne moc dlouho, na 
některých táborech již mnoho 
míst nezbývá. 
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25. 4. 2019 od 22.00 hodin – PREMIÉRA FILMU AVENGERS: ENDGAME – velký sál KKC Přeštice
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Přeštičtí „neslezli“ z pódia
Vyhodnocení nejlepších 

sportovců okresu Plzeň-jih má 
svoji již dvacetiletou tradici. 
Před několika týdny se konalo 
vyhodnocení za rok 2018, mís-
tem oslav se stal sál přeštické-
ho Kulturního centra. Mimo 
ocenění kolektivů, jednotlivců, 
rozhodčích a trenérů byla udě-
lena řada dalších cen. A mno-
ho oceněných bylo domácích. 

Nejlepším žákovským ko-
lektivem byly vyhodnoceny 
starší žačky oddílu národ-
ní házené TJ Přeštice. Ty 
se staly vítězkami oblasti, 
vyhrály Zimní halový pohár 
a na Mistrovství republiky 
získaly stříbrné medaile. 
O kategorii výše, v dorostu, 
putovala cena pro nejlep-
ší kolektiv opět do Přeštic 
a opět do oddílu národní 
házené. Dorostenky nepo-
znaly v loňské sezoně hoř-
kost porážky, vyhrály, co se 
dalo – Zimní halovou ligu, 
přebor oblasti i Mistrovství 
republiky. A cena pro nej-
lepší dospělácký kolektiv 
měla úplně stejnou cestu. 
Vyhodnoceni byli prvoligo-
ví muži, kterým se podařilo 
obhájit ligové zlato a přivézt 
do Přeštic celkově již jede-
náctý titul Mistrů republiky. 
K tomu ještě přidali v břez-

nu 2018 vítězství v Českém 
poháru, takže získali takzva-
ný „double“.

Nejlepšími trenéry byli vy-
hlášeni trenér přeštických 
mistrů republiky m. n. h. Vác-
lav Brada, který přivedl přeš-
tické muže k dalšímu ligo-
vému titulu. Dále pak trenér 
a instruktor přeštického lyžař-
ského oddílu Petr Fornouz, 
který již několik desítek let 
učí děti lyžovat, v posledních 
letech se věnuje převážně nej-
mladším, začínajícím ve věku 
3,5 až 5 let. Jako nejlepší 
rozhodčí byl oceněn m. n. h. 
Jan Adámek, velmi zkušený 
prvoligový rozhodčí také člen 
oddílu národní házené.

V kategorii MASTERS by- 
lo vyhodnoceno smíšené bas-
ketbalové družstvo mužů 
a žen TJ Přeštice, které mimo 
jiné vyhrálo i turnaj ve fran-
couzském Saint-Apollinaire.  
Michal Pergler a Jan Pergler, 
dva výborní atleti s medailemi 
z Mistrovství republiky, s nimi 
rodiče Ivan a Eva Perglerovi, 
to jsou za loňský rok držitelé 
ocenění „Mimořádný výkon 
roku“, synové za sportovní 
výkony, rodiče za obětavou 
rodinnou podporu. Cenu města 
převzal Jan Gruszka, který se 
věnuje silovým sportům, závo-
dí jako Strongman, který ve 
své kategorii zvítězil ve finále 
Grand Prix a na Mistrovství 

světa vybojoval bronzovou 
medaili. Sportovní hvězdou 
čtenářů Plzeňského deníku 
se stala členka oddílu COPR, 
cyklistka Jana Richterová.

Na závěr celého večera pak 
byli oceněni nejlepší jednot-
livci. V dorostenecké katego-
rii vyhrál člen oddílu silového 
trojboje Filip Rybár, který mezi 
největší úspěchy řadí vítězství 
na Mistrovství Evropy. Jinak 
vítězkou dospělých se stala 
Michaela Štenglová z blízkých 
Dnešic, členka střeleckého 
oddílu Cinderella a mistryně 
Evropy v lovecké kombinaci, 
což obnáší jak střelbu z kulov-
nice, tak i brokovou střelbu.

 (šat)

Velice úspěšným prvoligovým 
rozhodčím národní házené je 
m. n. h. Jan Adámek.

Cenu v kategorii Masters převzali členové smíšeného družstva 
mužů a žen basketbalového oddílu TJ Přeštice.

Oba nejlepší trenéři v okrese jsou přeštičtí, cenu převzal národ-
ní házenkář m. n. h. Václav Brada a trenér a instruktor oddílu 
lyžování Petr Fornouz.

Nejlepší kolektiv v kategorii dorostu, dorostenky oddílu národ-
ní házené TJ Přeštice, které v loňské sezoně ani v jediném zápase 
nepoznaly hořkost porážky.

Cenu města za své výrazné 
sportovní výkony převzal Jan 
Gruszka.

Sportovní hvězdou Plzeňské-
ho deníku byla vyhlášena cyk-
listka Jana Richterová.

Mezi jednotlivci byl v doros-
tenecké kategorii jako nejlep-
ší sportovec okresu vyhlášen 
Filip Rybár.

Zisk „double“, jak titulu Mistrů republiky, tak vítězství v Čes-
kém poháru, zajistilo mužům národní házené vítězství v kategorii 
kolektivů.

Obětavá pomoc při sportování svých synů a jejich výborné 
atletické výsledky znamenaly pro rodinu Perglerovu ocenění 
„Mimořádný sportovní výkon roku“.

Starší žačky se stříbrem
Vítězství v oblastním kole 

Zimního poháru potvrdily 
starší žačky i v republikovém 
finále. V Litvínově vybojovaly 
výborné druhé místo a získaly 
stříbrné medaile (1. Vracov, 
2. Přeštice, 3. Krčín).

Výsledky:
- Přeštice - Vracov 5:8, - Lit-
vínov 18:10, - Stará Ves 23:9, 

- Bakov 19:8, - Krčín 19:14. 
Vybojovaly i individuální oce-
nění. Nejlepší brankářkou byla 
vyhlášená Michaela Jelínko-
vá, Helena Voráčková se stala 
nejlepší střelkyní a třetí nejlep-
ší  útočnicí,  třetí mezi obrán-
kyněmi se umístila Kateřina 
Třísková. 

(šat)

Úspěšné starší žačky TJ Přeštice, které vybojovaly na finále 
Zimního halového poháru stříbrné medaile.
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Mladší žáci ovládli 
přípravný turnaj v Dobříši

V sobotu 16. 3. 2019 se mlad-
ší žáci TJ Přeštice zúčastnili 
přípravného turnaje v národ-
ní házené ve sportovní hale 
Dobříš. Tento turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli. Dalšími účast-
níky turnaje byla družstva ze 
Středočeské oblasti Modřany, 
Čakovice, Spoje Praha, Stará 
Huť. Hrálo se 1x25 min.

Výsledky Přeštic:
- Modřany 13:3, - Čakovice 
10:5, - Stará Huť 10:3, - Spoje 
Praha 15:11.

Sestava Přeštic:
D. Hurt, B. Koláček, D. Orlík 
- V. Pokorný, D. Hanzar,  
V. Voráček, J. Vozka - P. 
Beneš (6 br.), L. Šalom (9), 
K. Duchek (8), T. Kocourek 
(14), J. Kubát (10), T. Mertl (3).

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

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice 48:22 – 8 b.,  
2. Spoje Praha 40:21 – 6 b.,  
3. Čakovice 32:38 – 4 b., 4. 
Stará Huť 21:35 – 2 b., 5. Mod-
řany 12:37 – 0 b.

Hodnocení turnaje trené-
rem Stanislavem Zadražilem: 
„Turnaj byl dobrou přípravou, 
hlavně pro mladší hráče, kteří 
věkem patří ještě do přípravky. 
Ti také dostávali více prostoru, 
než starší hráči. Poslední utkání 
s nejtěžším soupeřem Spoji Pra-
ha nám bohužel ukázal, že zadní 
řady jsou naší velkou slabinou.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Před prvým hvizdem
První dubnový víkend zazně-

ly prvé jarní hvizdy rozhod-
covských píšťalek na hřištích 
národní házené. Přeštickým 
celkům se podzim vydařil. 

„Máme všechna družstva 
v popředí jejich soutěží,“ kon-
troluje tabulky předseda oddílu 
Ruda Lang. „Výborně nakro-
čeno mají muži, prvoligovou 
soutěž vedou. Ale play-off 
je ošidné, tak neříkejme nic. 
O medaili chtějí hrát i ženy, do 
jarní části jdou ze třetího místa. 
A jako nováček září ve II. lize 
naše béčko žen. Ztratily jediný 
bod a své soutěži vévodí.“ 

Podobně úspěšné jsou i mlá-
dežnické celky, mnohé s ambi-
cemi na republiková finále. 
Výrazně nakročeno mají doros-
tenky, když bez ztráty bodu 
a s nejlepší obranou vedou 
tabulku oblastního přeboru. 
Podobně úspěšné jsou i starší 
žačky, které rovněž z prvého 

místa chtějí zabojovat o postup 
na Mistrovství republiky. 
O postup do bojů o Pohár ČR 
chtějí z druhého místa zaútočit 
dorostenci a starší žáci a mlad-
ší žačky. 

„To jsou po podzimní části 
nejúspěšnější družstva,“ dopl-
ňuje Ruda. „V přípravce máme 
tři družstva, je tam hodně 
nových, tak úspěchy snad při-
jdou. Mladší žáci hrají mimo 
soutěž díky doplnění staršími 
hráči. Pak v několika katego-
riích máme i béčka. Spíše co 
nás mrzí, ale s čím nic neudě-
láme, je celkový úbytek mlá-
dežnických družstev. Západní 
Čechy bývaly, a snad stále 
jsou, baštou národní házené. 
A nyní v soutěži jsou čtyři cel-
ky dorostenců, patery doros-
tenky, v mladších žačkách pět  
družstev. A to mnohdy my 
jako Přeštice máme v soutěži  
družstva dvě“.                   (šat)

Přeštická desítka, běžecký
závod pro každého

Poslední dubnovou sobotu 
27. 4. startuje další ročník nej-
lepšího běhu od Plzně na jih 
– Přeštická desítka. Na trase 
není ani metr asfaltu, trať vede 
po lukách a cestičkách do 
Příchovic, přes Ostrov, podél 
Úhlavy a zpátky. Ideální luč-
ní kros, který jinde nenajdete. 
„Při troše štěstí může zapr-
šet a bude to parádní zábava 
jako předloni, to nám mohli 
závidět organizátoři Predáto-
ra,“ směje se Oldřich Lukáš 
z Běžeckého klubu Přeštice.

Pořadatelé připravili kromě 
desetikilometrové tratě opět 
Fit běh na 5 kilometrů, aby 
mohl běžet opravdu každý. 
„V Přešticích a okolí běhá čím 
dál víc lidí a nechtějí se utká-
vat se závodníky, běhají jen 
pro radost, takže pět kilometrů 
je opravdu zábavný běh rodin-
ného typu,“ říká za Běžecký 
klub Přeštice Jan Karásek.

Přeštická desítka vloni 
přilákala skoro 130 běžců 

v hlavním závodě a ambi-
ce pořadatelů jsou pro leto-
šek stejné. „Všichni oceňují 
skvělé zázemí v loděnici, 
tedy toalety, sprchy, šatnu, 
neodolatelné občerstvení od 
Pavly Adámkové z Přícho-
vic, otevřený bufet a doko-
nale značenou trať. Navíc 
výsledky zveřejňujeme oka-
mžitě po závodech a fotogra-
fie do několika hodin,“ říká 
další člen klubu Petr Velko-
borský.

Závody jsou připravené 
i pro děti, trasy má na starost 
Jaroslav Matas a společně je 
organizuje s Evou Smatano-
vou. Prezence v loděnici je 
od 9.00 do 10.15 hodin, start 
10.30 hodin a poté následují 
dětské běhy. Závod se koná ve 
spolupráci s městem Přeštice 
a obcí Příchovice. 

Startovné on-line 100 Kč, 
na místě 150 Kč, detaily na  
www.behprestice.cz

(red)

Mezistátní utkání 
v Přešticích

Lístky budou k prodeji na 
pokladně fotbalového hřiště 
v den utkání vždy 2 hodiny 
před zápasem. Zveme vše-
chny fanoušky, ať vytvoří na- 
šim klukům a děvčatům domá-
cí atmosféru.

Na září máme domluveno 
utkání Česká republika U20 
– Itálie U20, což bude další 
výborný zápas na našem stadi-
onu. O datumu a času výkopu 
budeme včas informovat.

           Martin Knopf

Po vydařených utkáních LM U19 FC Viktorie Plzeň s Realem 
Madrid a CSKA Moskva se v Přešticích budou hrát další mezi-
státní utkání.

Dne 2. dubna 2019 od 16.00 hodin 
Česká republika U15 – Irsko U15.

Dne 25. dubna 2019 od 17.00 hodin 
Česká republika WU15 – Německo WU15.

Dne 4. června 2019 od 17.00 hodin 
Česká republika U16 – Gruzie U16.

Muži Přeštic suverénně ovládli 
Český pohár 2019

Spanilou jízdu mají za sebou 
přeštičtí muži národní házené. 
Čtvrtfinále – 1. místo, semi-
finálová skupina – 1. místo. 
A finále v Chomutově-Spoři-
cích? Mělo úplně stejný prů-
běh. Vítězství nad Krčínem 
31:18, v sobotu odpoledne pak 
podobně jasné vítězství nad 
rivalem z blízkého Tymákova 
(30:18) určilo ráz nedělního 
zápasu. Byla to bitva o vítěze.  
Ani tady nenechali přeštičtí 
muži nikoho na pochybách, že 
chtějí zopakovat loňské prven-
ství. To se jim po výhře nad 
celkem z Podlázek-Dalovic 
21:17 podařilo a stali se tak 
opět vítězi Českého poháru. 

Snadno se finále hodnotilo 
trenérovi Rudovi Langovi: 
„Musím kluky pochválit za 
příkladnou bojovnost a pre-

zentaci skvělé národní háze-
né na všech postech. Budeme 
všichni rádi, kdyby si kolektiv 
přenesl tuto formu i do jar-
ních odvetných ligových bojů. 
Naše družstvo se prosadilo 
i mezi jednotlivci, když Tomáš 
Chmelík získal ocenění nej-
lepšího brankáře a nejlepším 
útočníkem byl vyhlášen Pavel 
Kydlíček.“ 

Do finálové čtyřčlenné sku-
piny se probojovaly i přeštic-
ké ženy. Těm se tolik nedaři-
lo. V prvém zápase prohrály 
s Dobruškou 23:26, pak domi-
noval jasně Tymákov (prohra 
Přeštic 15:26). Nedělní utkání 
bylo soubojem o bronz. Tady 
již Přeštice zvítězily nad Sta-
rou Vsí 22:16 a dovezly tak 
pohár za třetí místo. 

(šat) 

Foto vítězů Českého poháru dospělých 2019 – TJ Přeštice.
Stojící zleva: trenér Rudolf Lang, Pavel Sedlák, Karel Zeman, 

Tomáš Chmelík (nejlepší brankář), Ondřej Hošťálek, Kamil 
Šelep, Tomáš Hajžman, vedoucí Martin Chmelík.

V podřepu zleva: Filip Albl, Tomáš Mrskoš, Matěj Gruszka, 
Pavel Kydlíček (nejlepší útočník).

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

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

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

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

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

Pes, kříženec vlčáka, černo- 
-hnědé barvy, stáří 5 let.
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Jarní přebor 
župy šumavské v plavání

Jarní přebor župy šumavské 
v plavání, kterého se zúčastnilo 
14 žáků a žákyň z oddílu vše-
strannosti přeštického Soko-
la a čtyři dospělí, se konal 
v sobotu 2. března 2019 v pla-
veckém bazénu v Klatovech. 
Děti získaly výborná umístění. 
Podaly skvělé výkony nejen 
v klasickém plaveckém stylu, 
ale i v následujících štafetách. 
Všem našim závodníkům bla-
hopřejeme!
PLAVÁNÍ VOLNÝM 
STYLEM:
Mladší žáci I:
Vojtěch Slouka – 1. místo, 
Martin Mrskoš – 3. místo.
Mladší žáci II:
Martin Skála st. – 2. místo, 
Martin Skála ml. – 3. místo, 
Filip Štětina – 4. místo.
Starší žáci III:
Tomáš Tykvart – 1. místo, 
Václav Mrskoš – 2. místo.
Muži:
Jakub Brynda – 1. místo,
Václav Květoň – 3. místo.

Mladší žákyně I:
Barbora Červená – 4. místo, 
Barbora Pacourková – 5. mís-
to, Aneta Hurtová – 7. místo.
Mladší žákyně II:
Nikola Benediktová – 13. místo, 
Anna Bryndová – 15. místo.
Starší žákyně III:
Nikola Červená – 2. místo, 
Magdaléna Skálová – 5. místo.
Ženy:
Jana Korcová – 1. místo,
Naďa Květoňová – 3. místo.

ŠTAFETY
Štafeta I:
Tomáš Tykvart, Václav Mrs-
koš, Václav Slouka, Martin 
Skála – 1. místo.
Štafeta II:
Nikola Červená, Magdaléna 
Skálová, Barbora Červená, 
Anna Bryndová – 2. místo.
Štafeta III:
Martin Skála, Martin Mrskoš, 
Filip Štětina, Nikola Benedik-
tová – 3. místo.

sestra Naďa Květoňová

Desátý ročník Českého poháru v eskymování
V Plzni se konal v sobotu 9. 3. 

2019 již X. ročník Českého 
poháru v eskymování pro Plzeň-
ský a Karlovarský kraj. Letošní 
jubilejní ročník si nenecha-
lo ujít 37 závodníků a davy 
fanoušků, které své kamarády, 
svěřence a rodinné příslušníky 
přišly podpořit. Atmosféra byla 
opravdu velkolepá.

Závodníci byli dle pravi-
del soutěže hned na začátku 
závodního dne zařazeni do 

soutěžních kategorií, a to dle 
věku nebo druhu lodě, který 
preferují. Někteří proto mohli 
poměřit své síly a schopnosti 
ve více soutěžních katego-
riích. I při letošním ročníku 
se tradičně závodilo ve dvou 
disciplínách, a to v disciplíně 
eskymování na čas a v disci-
plíně eskymování na počet. Na 
stupně vítězů vystoupali poté 
ti, kteří měli v obou disciplí-
nách nejlepší výsledky. Ti nej-

lepší získali kromě cen, pohá-
ru a diplomu také nominaci na 
Mistrovství ČR v eskymování, 
které se konalo 24. 3. 2019 
v Brně. Z našeho krajského 
kola nejvíce nominací získa-
li vodáci z oddílu VO7 Hor-
šovský Týn za Plzeňský kraj 
a vodáci z oddílu KV Karlovy 
Vary za Karlovarský kraj.

Nejen pro závodníky, ale také 
pro fanoušky či pořadatele, 
byla mezi disciplínami zařaze-

na soutěž na paddleboardech. 
Tentokráte se ale nesoutěžilo 
jeden proti jednomu, ale šest 
proti šesti. A to z důvodu zapůj-
čení megaboardů pro skupinu 
až šesti pádlujících. Soutěžící 
si při této soutěži užili spousty 
legrace, a to hlavně díky firmě 
Paddle Board Guru, která tyto 
velké paddleboardy na krajské 
kolo v eskymování zapůjčila.

Hana Žambůrková
TOM a KČT Úhlava

Jakub Hartl.

Matěj Kvasnička. Jana Matulková.

Foto Zdeněk Kvasnička, Horšovský Týn

Starší i mladší žáci brali body z prvního
zápasu jarní části sezóny

Starší žáci zahájili jarní část 
sezóny zápasem v Krajském 
přeboru Plzeňského kraje 
s týmem TJ Start Luby. Zápas 
skončil nerozhodně 1:1. Druhý 
bod si po penaltovém rozstřelu 
připsaly domácí Přeštice nabi-
té energií po týdenním soustře-
dění na Přimdě, které absolvo-
valy během jarních prázdnin. 
Na soustředění hráčům dávali 
trenéři pořádně do těla. V rám-
ci venkovní přípravy běhali 
z kopce do kopce, nechybě-
ly ani schody. V tělocvičně 
posilovali, jezdili na rotope- 
dech,... Samozřejmě se věno-
vali i tréninkovým jednotkám. 
Na jarní část se dále připra-
vovali přátelskými utkáními 
s týmy Smíchov Plzeň, Město 
Touškov.

U starších žáků nedošlo 
k žádným změnám, a tak reali-
zační tým pro jarní část sezóny 
zůstává ve složení: trenér Pavel 
Procházka, asistenti David 
Bešta a Michal Klír. Vedoucí 
je i nadále Eva Klírová.

Mladší žáci zahájili jarní 
část sezóny v Krajském pře-
boru výhrou 13:1 nad týmem  
TJ Start Luby. Držme jim pal-
ce, ať se jim daří i v dalších 
zápasech, a to nejen v Kraj-
ském přeboru Plzeňského kra-
je, ale i v Okresním přeboru 
Plzně-jihu, kde přezimovali na 
2. místě. Během přezimování 
probíhala velmi nabitá zimní 
příprava. Žáci nejen trénovali, 
ale odehráli i několik turnajů 
a přátelských utkání a nechy-
bělo ani soustředění. Z halo-
vých turnajů přivezli medaile 
a poháry. Jako každoročně se 

zúčastnili Zimní halové ligy 
mládeže ve Štěnovicích, kte-
rá se hraje na 2 kola a finále 
(malé a velké). Zde Přeštice 
zastupovaly dva týmy mlad-
ších žáků a oba týmy se pro-
bojovaly do velkého finále. 
Z velkého finále si přivezly 
krásné 1. a 4. místo. Dal-
ší medaile přivezly z Chebu  
(2. místo), z Nýrska (2. mís-
to) a z Tachova (3. místo). 
Přátelská utkání sehrály např. 
s týmy TJ Košutka Plzeň, FK 
Žákava, TJ Plzeň – Litice, FC 
Rokycany a s ligovým týmem 
SK Petřín Plzeň. Zimní pří-
prava probíhala pod vedením 
nového realizačního týmu, 
který mladší žáky povede 
i po celou jarní část sezóny. 
Trenéry jsou Miroslav Jan-
da, František Král a Libor 

Krs. Vedoucí týmu je Zdeňka 
Frančíková.

Závěrem vás všechny zvu na 
náš fotbalový stadion – přijďte 
podpořit všechny naše týmy 
na jejich domácí zápasy! 

A ještě připomínám, že aktu-

ální informace o dění v našem 

klubu najdete na webových 

stránkách http://www.fotbal-
prestice.cz a Facebooku TJ 
Přeštice – Fotbal.

Zdeňka Frančíková

Mladší žáci – halová liga Štěnovice.

Úspěchy přeštického
basketbalu v sezoně
2018/2019

Náš tým posílil bývalý hráč 
Mattoni národní basketbalové 
ligy a za jeho přispění a díky tré-
ninkovému úsilí se stala sezona 
2018/2019 pro tým mužů BK 
Přeštice velmi úspěšnou, což 
zúročili v účasti v Krajském 
přeboru a doposud nepoznali 
hořkost porážky a po základní 
části se umístili na prvním mís-
tě. Díky tomu postupují přímo 
do semifinále play-off. Tímto 
bychom chtěli pozvat všechny 
fanoušky basketbalu na utká-
ní play-off, které se uskuteční  
7. 4. 2019 od 10.30 hodin ve spor-
tovní hale ve Vrchlického ulici.

Kromě úspěchů v mistrov-
ské soutěži se může pochlubit 
přeštický basketbal oceněním 

v anketě Nejúspěšnější sporto-
vec roku 2018 Plzeň-jih v kate-
gorii Masters, které získal smí-
šený tým mužů a žen. Tento 
tým se již několik let pravidel-
ně účastí turnajů se zahraniční 
účastní a reprezentuje naše měs-
to. O velikonočních svátcích, 
20.-21. 4. 2019, se ve sportov-
ní hale TJ Přeštice,Vrchlického 
ulice, uskuteční turnaj O pohár 
starosty města Přeštice. Turna-
je se zúčastní družstva nejen 
z Čech, ale i z Francie. Toto 
sportovní setkání bývá vždy 
na velmi přátelské úrovni. 
Všichni příznivci bezedného 
koše jsou srdečně zváni.

Miroslav Hasák
basketbal Přeštice


