
V  pasáži 
Hotelu a ca- 
fé  Volf  má-
te novou vý- 
stavu,  co  je 
to?

Portréty třinácti přeštických 
osobností. Kromě známých 
jmen jako je Hlávka nebo Ryba 
jsou tam třeba učitel Rebec 
nebo dějepisec Řičák. Přijďte 
se podívat, jestli je poznáte.

Podle čeho jste je malo-
vala?

Předlohou byla knížka od 
Věry Kokoškové Osobnosti 
Přešticka. Portréty jsou, aby 
vynikly, formátu A3, je to 
akvarelem a tuší, ale předlohou 
byly i černobílé snímky men-
ší než fotografie na občance. 
U některých osobností jsem 

si musela brát i modely. Jaku-
ba Jana Rybu jsem malovala 
fiktivně, protože nikdo neví, 
jak vypadal. Nechtěla jsem 
znovu opakovat ten známý 
portrét starého muže s vousy, 
tak jsem ho vyobrazila jako 
mladého, nadějného učitele, 
plného ideálů.

 

Modrý dům potřebuje rekon-
strukci „jako koza drbání“. Dnes 
je tam šestnáct bytů a cílem pře-
stavby je vybudování dalších 
šestnácti. Půjde o malometrážní 
byty s nižším nájemným. „Bude 
to stát zhruba 50 milionů korun 
a chceme z toho udělat moder-
ní prostor, za který se nemusí-
me stydět,“ říká starosta Karel 
Naxera. Rekonstrukce se ovšem 
dotkne stávajících nájemníků 
včetně Fyzioterapie Štěpánky 
Korcové. „Naše služby rozhodně 
neuzavřeme, hledáme náhrad-
ní řešení. Do konce ledna bych 
v tom chtěla mít jasno.“

ČEZ totiž plánuje umístit pod 
zem rozvody elektřiny a tak 

budou rozkopané ulice. Město 
toho chce využít a schová pod 
zem i rozvody veřejného osvět-
lení. To samé udělá společnost 
T-Mobile, která do země zasa-
dí optickou síť. Tím se výrazně 
posílí nabídka internetu v Přeš-
ticích. Detailní plány zveřejní 
město na úřední desce. Plavce, 
cyklisty a chodce jistě potěší, že 
letos město nechá opravit lávku 
k loděnici. Na druhou stranu 
to přinese omezení provozu 
a nutnost nějakého náhradní-
ho přemostění. Na detailech 
vedení města pracuje. Za zmín-
ku stojí i skutečnost, že město 
nechá vyměnit staré vodovodní 
trubky, které vedou k vodoje-
mu nad Žerovicemi. To vyjde 
zhruba na 20 milionů korun.

Skoro jeden a půl milionu 
korun spolkne výměna sedaček 
ve velkém sále. „Lidi si stěžo-

vali, že stávající jsou nevyhovu-
jící a nepohodlné. Teď dostanou 
sedačky na míru,“ říká ředitelka 
Kulturního a komunitního centra 
Martina Míšková. Výměna pro-

běhne do konce dubna a provoz 
nijak neomezí. „Firma to udělá 
během víkendu.“ Rekonstrukcí 
projde i konferenční sál v příze-
mí KKC. 
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Pod zem!

Známé tváře jinak

Vážení čtenáři,
vítám vás v prvních dnech 

nového roku 2019. Přeji vám 
i vašim blízkým hodně zdraví, 
štěstí, radosti a mnoho úspě-
chů. Přeji celému městu, aby 
se zde žilo zase o něco lépe než 
v roce minulém. Přeji všem 
svým kolegyním a kolegům 
zastupitelům, aby měli dosta-
tek pracovního elánu a radosti 
z toho, že se nám daří měnit 
věci k lepšímu.

Vánoce byly zcela určitě pro 
nás pro všechny tou nejdů-
ležitější prosincovou událostí. 
V tomto měsíci však proběh-
ly i další neméně významné 
události pro naše město. Nej-
důležitější z nich bylo jedná-
ní zastupitelstva města, které 
kromě jiného schválilo rozpo-
čet města na rok 2019 a střed-
nědobý výhled rozpočtu na  
r. 2020-2023. Vše korespon-
duje s dlouhodobými cíli Stra-
tegického rozvojového plánu 
města Přeštice. Přestože roz-
počtová bilance pro rok 2019 
vykazuje schodek ve výši bez-
mála 22 miliónů korun, předpo-
kládaný výsledek hospodaření 
bude výrazně lepší. Troufám si 
to tvrdit proto, že na straně plá-
novaných příjmů nemohou být 
započítány mnohé dotace, kte-
ré se do rozpočtu zapojí až po 
jejich příjmu. Jen na plánova-
ný přestupní dopravní uzel to 
bude dotace zhruba 15 miliónů 
korun. Výsledek na konci roku 
bude tedy výrazně lepší. Roz-
počet i pro rok 2019 obsahuje 
významné množství finančních 
prostředků na obnovu městské 
infrastruktury. Například do té 
vodohospodářské to bude více 
než 20 miliónů korun.

Čeká nás plno úkolů, kte-
ré budou vyžadovat patřičné 
úsilí. Osobně vkládám velké 
naděje do nově ustavených 
komisí rady města. Oproti 
minulému období, kdy již pra-
covaly komise bytová, kultury 
a školství, rozvoje města, byla 
nově zřízena komise pro spol-
kovou činnost, která bude mít 
širší záběr než bývalá komi-
se sportu. Věřím, že z těchto 
týmů vzejdou nové podněty, 
které obohatí naši práci.

Na předešlých řádcích jsem 
vás informoval téměř výhrad-
ně o záležitostech samosprávy 
města. Jak jistě víte, součástí 
úřadu je též několik odborů, kte-
ré vykonávají takzvanou státní 
správu v přenesené působnosti. 
Laicky řečeno se jedná o odbo-
ry, do jejichž práce ze zákona 
nemůže vedení města prakticky 
zasahovat. Jedná se zejména 
o odbor správní a dopravní, 
odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, životního prostředí 
a odbor výstavby a územního 
plánování.

Pokračování na str. 5

Jak se Přeštice změní v roce 2019
Město zahájí rekonstrukci Modrého domu a desítky komunikací. Chystá se oprava lávky k loděnici. Změnou projde i Kulturní a komu-

nitní centrum. Na kostele se rozezní nový zvon. A na řadu přijdou i vodovodní trubky.

Posezení jako v bavlnce

Pomalu, ale jistě se rodí tradice, kdy otužilci z Přešticka pravidelně na Štědrý den smáčí svá vytrénovaná těla v Úhlavě. Tento-
krát mezi ně přibyl pes Arny, jedna přespolní žena Helena a dokonce dítko školou povinné. Vánoční wellness v přeštické loděnici 
sledovalo s nadšením přes sto diváků, kteří si podívanou zpestřovali popíjením horkých nápojů a mohutným fanděním. Voda v řece 
byla sice neobvykle přehřátá, ale jak praví učitel Jan Rajčok „i to je třeba brát s humorem“. I jeho kolega Marek Kindl se s pod-
mínkami smířil. „Čtyři stupně Celsia je pro nás teplá voda, ale třeba to bude za rok lepší.“ Můžeme si jen přát, aby se za rok v té 
chladnější vodě urodilo více borců a borkyň. Člověk nikdy neví, kdy se mu taková otužilecká schopnost může hodit. A nejen v novém  
roce 2019.                                                                                                                                                  Text (red), foto Milan Janoch

Reprezentační 
ples

města Přeštice 

9. 3. 2019
od 20.00 hodin 

Sokolovna Přeštice 

Předprodej vstupenek 
zahájen 20. 1. 2019. 
www.kzprestice.cz 

 

Připravujeme
v roce 2019

16. 3. Masopust 2019 
11. 5. Timbersport‘s
– kvalifikační závod 
27. 7. Dechparáda 
pod širým nebem 

7. 9. Přeštické pivní
slavnosti 

5. 10. Den pro rodinu 
aneb Křížem krážem 

Přešticemi 
12. 10. Přeštický 

festival vína



Dokončení ze str. 1
Vypadá jako Mácha.
Máchu mám taky ráda. Mož-

ná máte pravdu, když se na něj 
tak dívám. Ryba je můj oblíbe-
nec a takhle se mi zjevil. 
Vám se věci zjevují?
Bohužel ano. Další portrét 

je třeba přeštický dekadentní 
básník Louis Křikava. Narodil 
se v domě, kde je teď drogerie 
u Mrskošů, za tabákem. Je to 
moje oblíbená osobnost.
Toho  tady  skoro  nikdo 

nezná.
Já ho znám dobře. Když jsem 

otevřela jednu z jeho knížek, 
narazila jsem na větu: „Den 
za moc nestál, proto jsem se 
uchýlil do kavárny.“ Přesně 
takhle to dělám já. 
Co psal Křikava?
Povídky, fejetony, částečně 

erotickou literaturu. Byl to 
spisovatel, básník a měl vel-
mi silný citový vztah k Přeš-
ticím. Existují nádherné básně 
a dopisy, ve kterých se vyja-
dřuje o rodném městě. Mimo-
chodem, znal se třeba s Jaro-
slavem Haškem.
Tak to asi všechny pení-

ze propil po hospodách. 
Spíš v kavárnách. Dokonce 

s Haškem pracoval v redakci 
Světa zvířat. Ale údajně jen 
tři hodiny. Pak ho prý Hašek 
vyhodil za smyšlené překlady.
Předpokládám, že umřel 

osamocený a bez peněz. 
Děti neměl, zemřel sám. 

Byl také v léčebně pro dušev-
ně choré. Já bych ho chtěla 
v Přešticích připomenout, 
i když tady nemá hrob. Chtě-
la bych něco jako pamětní 
desku nebo nějakou plastiku. 
Před domem, kde se narodil. 
Už mám od jednoho výtvarní-
ka připravenou studii. Chtěla 
bych, aby tam byl citát z jeho 
básně. Začít chci výstavou.
Co  chcete  vystavit, 

když po Louisi Křikavovi 
nic nezbylo?

To je hlavní problém, který 
řeším.  Jsou jen dvě jeho foto-
grafie, jinak nic víc, jako by 
zmizel. Takže jsem se rozhod-
la pro komiks, kde zachytím 
nějaké epizody z jeho života. 
Dělám to trošku ve stylu sta-
rého linorytu. Připravila jsem 
i program s dvěma herci, mohl 
by to být pořad pro školy. Spo-
lupráci slíbili herci Národního 
divadla Petra Johansson a její 
kamarád Jan Potměšil. Křika-
va bude mít příští rok 100 let 
výročí smrti, mohlo by to být 
krásné připomenutí. 

Často  něco  děláte  na 
hřbitovech, proč tam? 

Hřbitovy miluji. Teď je 
v Přešticích na hřbitově stále 
výstava o Josefu Hlávkovi, 
tam jsem dělala floristickou 
výzdobu. Jsem autorkou cyk-
lu ´oživení hřbitova a hřbi-
tovní kultury´, to byla výsta-
va nazvaná „Sejdeme se na 
hřbitově“. Pro mě hřbitovy 
představují spojení umění 
a krajiny, zeleně, architektury. 
Hlavně je tam klid. Ráda tam 
chodím malovat. 
Ke  květinám  jste  se 

dostala na hřbitovech? 
Květiny a tvoření mám pro-

pojené odjakživa. Takže je 
maluju, vážu a dělám floris-
tiku. Začala jsem s tím mno-
hem dřív, než jsem se vdala za 
zahradníka. Tvořila jsem z ky-
tek, navrhovala zahrady a části 
krajin.
Tyhle věci jste nestudo-

vala?

Ne, mám takový dar, že mi to 
jde. Na hřbitovech jsem začala 
malovat pro krásu náhrobků, 
a protože mám ráda historii, 
a zjistila jsem, že taky můžu 
krásu uchovat třeba na papí-
ře. Některé namalované staré 
náhrobky nebo kapličky už 
neexistují. Proto jsem také na 
hřbitově začala dělat záchran-
né práce. S Milanem Janochem 
jsme natočili video, ve kterém 

vyzývám k adopci hrobů tady 
v Přešticích.
Tady  jsou  ještě  hroby, 

které nemají své majite-
le?

Už nemají! Je tu řada nád-
herných hrobů, jejichž maji-
tel zemřel, a přišly by vniveč. 
Velkou radost mi udělal jeden 
pán, kterého jsem potkala na 
hřbitově, a i přemluvila, aby 
mluvil do toho videa o adopci. 
Je to taky takový blázen jako 
já, adoptoval si dva hroby.
Co  adopce  hrobu  ob-

náší?
Platit místo, aby hrob nebyl 

zrušen. Jinak jde veškerá 
původní výzdoba hrobu na 
skládku. A je to ohromná ško-
da, protože tyto věci se likvidu-
jí bez jakékoliv dokumentace. 
Místo nádherného náhrobku 
pak někdo pořídí umělý náhro-
bek z polského mramoru, 
kolem udělá zámkovou dlažbu 
a vypadá to strašně. 
Vy  se  snažíte  hroby 

dokumentovat?
Maluji a dokumentuji. Se 

spolkem děláme i komentova-
né prohlídky hřbitovů. Hřbitov 
by mohl sloužit i jako výstav-
ní prostor, protože tam chodí 
hodně lidí. Můj nápad spočívá 
v tom, využít hrobové místo 
k nějakému výstavnímu účelu. 
Ale tak, aby byla zachována 
úcta a pieta k místu. Například 
je tam opuštěný hrob sedmile-
té holčičky, který je už adopto-
vaný jedním pánem. A já jsem 
pro něj odlila malou sochu.
Tohle  děláte  všechno 

zadarmo  ve  svém  vol-
ném čase?

Asi jsem cvok, ale dělám to 
ve svém volném čase. 
Co vás živí?
Zahradní tvorba a výtvar-

no. Některé obrazy prodám 

nebo dělám užitnou grafiku. 
Kreslím třeba pohlednice 
pro obce, svatební oznámení, 
návrhy na razítka, na loga, na 
vizitky. Taková propagační 
tvorba. Ale rukou dělaná. Ne 
na počítači. Nebo aranžuji 
pro restaurace. Maluju pro 
ně cedule. Pro školy dělám 
komiksy, loga, zkrátka mám 
různé výtvarné zakázky.

Tím se uživíte?
Špatně, takže dělám 

s manželem zahrady, tedy 
návrhy na tvorbu zahrad.
Je  tu  hodně  lidí,  kte-

ří  si  nechají  navrhnout 
zahradu?

V podstatě máme jen stálé 
zákazníky. Už moc nebereme 
nové, protože ti současní stále 
potřebují péči. Každý nemá 
zkušenost, jak zahradu ztvár-
nit. Ve výsledku dokážu lidem 
ušetřit spoustu peněz. Když 
jdou například do garden cent-
ra, tak si koupí věci, které jsou 
hezké teď, ale já dokážu udělat 
zahradu tak, aby byla hezká 
i do budoucna. 

Jak pracujete?
Nejdřív si to nafotím a začí-

nám modelací terénu. Lidi 
většinou neví, co chtějí. Já se 
ptám hlavně jaký chtějí mít 
ze zahrady pocit. Někdo chce 
upravenou, jedna lajna, jiný se 
chce na zahradě schovat, další 
se chce cítit útulně. Stačí mi ten 
pocit a navrhnu úpravu terénu, 
osázení rostlinami, péči. Hod-
ně ráda dělám zahrady, které 
jsou například na kraji lesa. 
Takové, které navazují na pří-
rodu, na krajinu. 
To děláte s manželem?
Já dělám tu uměleckou část, 

on dělá tu technickou. Já ale 
i hlídám bagristu, vysvět-
luju, kde má ubrat, kde při-
dat. Modeluji s ním krajinu, 
umisťuji do ní kameny. Nejdů-
ležitější je vymodelovat terén. 
Jsou  zahrady,  které 

zásadně neděláte?
Takové ty instantní zahrady, 

které mají být hotové dřív, 
než se zákazník vrátí z práce. 
To si lidi můžou udělat sami. 

Já dělám zahrady, které kve-
tou, voní. Teď jsou třeba tren-
dy dělat permakulturní, jedlé 
zahrady, které chutnají.
Děláte  ze  zahrad  hřbi-

tovy? 
Túje na zahradu nedávám. 

Kolumbárium si někdy dělají 
lidi sami. Když si nenechají 
poradit. A napadnou je akorát 
túje, protože z nich nepadá 
listí a to jim stačí. Pak mají na 
zahradě placku a kolem dokola 
túje jak na hřbitově.  
Chtějí mít lidi na zahra-

dách ovocné stromy?
Naši zákazníci ano. Populár-

ní jsou staré odrůdy a ve škol-
kách se čím dál častěji pěstují. 
Na zahradě by mělo být něco 
pro ptactvo, pro zvířata. 
To je trend?
Trendem je spíš přirozenost. 

Aby zahrada dokázala fungo-
vat sama. A ti lidé, kteří chtějí 
mrtvé věci jako túje, se na nás 
naštěstí neobrací. Na zahra-
dě má být strom, pod který 
si člověk sedne. Aby se tam 
nenadřel, ale aby ho zahrada 
nabila. 

Moc  nerozumím  tomu, 
proč  jste  šla  studovat 
strojní průmyslovku?

Šla jsem tam kvůli angličtině. 
Kvůli ničemu jinému. A oni mě 
vzali. Pak jsem sice čtyři roky 
rýsovala výkresy, ale po svém.  
Mám výbornou představivost, 
takže mně šly všechny pohledy 
ze shora, ze strany, zespodu. 
Učitelé z toho byli nadšení, 
proto tolerovali moje výtvarné 
pojetí technických výkresů.
Takže jste nedělala rov-

né přímky?
Nikdy. Kreslila jsem rukou, 

co jsem mohla. Ale vždycky 
se jim to líbilo. Na strojárně 
jsem měla svoje první výsta-
vy. To mi učitelé házeli šroub-
ky z dílen, kliky od dveří do 
tašky a říkali: „ty z toho něco 
vytvoříš, viď?“ Já jsem z toho 
výstavu udělala. Pro mě je dost 
často inspirací i to, co najdu na 
zemi.
Co jste naposledy našla 

na zemi?
Korálek. Dívám se například 

pod bagr, tam najdu dost věcí. 
Co mě osloví, tak to si beru 
a z toho tvořím. Mě ale baví 
nejen tvořit si sama pro sebe, 
ale inspirovat ostatní. 
Takže i učíte?
Ano, ukazuji lidem, jak malo-

vat, dospělým i dětem. Lidí se 
hlásí dost, ale nestíhám. 
Ateliér máte doma?
Celý byt používám jako ate-

liér. Ale vloni jsem dostala od 
manžela k Vánocům marin-
gotku. Tam si chci udělat ateli-
ér. Maringotka stojí ve Veselí 
a je na ní nápis Galerie. Malíři 
tomu ale neříkají maringotka, 
ale pojízdný malířský vůz. Teď 
je jeden vidět ve Špillarově 
galerii v Domažlicích. 
Vy  jste  se  z  Přeštic 

odstěhovala  pryč,  ale 
stále sem jezdíte.

Já se tady cítím doma, mám 
tady kořeny. Tak nějak půso-
bím v tom svém kraji, který 
mě přitahuje. Nemůžu to tady 
nechat napospas. 
Kdy  je  vaše  nejbližší 

výstava?
Od 12. ledna vystavuji v hos-

podě Zemanka v Milencích 
u Nýrska. Až půjdete na výlet, 
stavte se tam. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
LISTOPAD 2018 
Tel. 725 726 549

Rýsování nakřivo

Řekni túji ne! 

Hřbitovy, má láska

Nemůžu to nechat v Přešticích...

Znečištění komunikace 
strženými plakáty z pla-
kátovací  plochy  v  ulici 
Rybova

Dne 7. 11. 2018 v nočních 
hodinách bylo zjištěno znečiš-
tění komunikace ul. Rybovy 
v Přešticích poškozenými pla-
káty. Pomocí kamerového sys-
tému byl zjištěn vandal z Pří-
chovic, který po 21.00 hod. 
tyto plakáty strhl z plakátova-
cí plochy umístěné v uvedené 
ulici. Věc vyřešena pokutou 
v příkazním řízení.
Vzájemné  napadání 

osob u Přeštické Stodo-
ly

Dne 11. 11. 2018 po 3. hodi-
ně ranní zajišťovala hlídka 
MP společně s hlídkami Poli-
cie ČR narušení veřejného 
pořádku před provozovnou 
Přeštická Stodola v Nepomuc-
ké ulici v Přešticích. Došlo 
zde ke konfliktu mezi cizinci 
a místními občany, kteří se 
začali posilněni alkoholem 
vzájemně napadat. Na místě 
došlo ke zranění minimálně 
dvou osob, kdy jedna byla 
ošetřena záchrannou službou 
a převezena do FN v Plzni. Po 
zajištění veřejného pořádku si 
věc na místě převzala policie 
k dalšímu šetření.
Pátrání  po  muži,  kte-

rý  chtěl  údajně  spáchat 
sebevraždu

Dne 24. 11. 2018 ve 22.39 
hodin byla provedena spo-
lupráce s Policií ČR při hle-
dání muže z Příchovic, kte-
rý oznámil manželce, že jde 
spáchat sebevraždu. Strážníci 
i policisté provedli intenzivní 
pátrání v Příchovicích, Přešti-
cích i v jejich okolí. Ve 22.56 
hod. se údajný sebevrah vrátil 
domů. Ve věci provádí šetření 
PČR.

Střípky měsíce
listopadu 2018

 6. 11. nahlášeno obtěžování 
chodců na chodníku Masary-
kova nám. v Přešticích dětmi, 
které měly vylévat na prochá-
zející vodu, řešeno s rodiči 
dětí napomenutím
 15. a 23. 11. v odpoled-
ních hodinách bylo provádě-
no v Přešticích usměrňování 
dopravy při zjištěných doprav-
ních nehodách z důvodu 
ohrožení bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu: 
1) v ul. Hlávkova při srážce 
vozidla s motorkářem, nehoda 
se zraněním a 2) v Městském 
parku na Tř. 1. máje, kde došlo 
k poškození bočního okna 
osobního vozidla kamenem, 
který odlétl od sekačky při 
údržbě parku

Poškození okna kamenem na 
Tř. 1. máje.

 17. 11. nahlášeno znečiště-
ní komunikace odpadem před 
vraty sběrného dvora v Přešti-
cích, pomocí kamerového sys-
tému zjištěn přestupce, který 
byl vyřešen v příkazním řízení
 23. 11. ve 21.40 hod. řešila 
hlídka oznámení na basket-
balové hřiště, kde docházelo 
k porušení provozního řádu 
– tři mladí hráči byli z místa 
vykázáni
 24. 11. v 19.00 hod. byla 
hlídka MP vyslána operačním 
důstojníkem PČR provést kon-
trolu řidiče BMW, který jede 
od Kucín směrem na Přeštice 
velmi agresivní jízdou, řidič 
zastaven u obce Skočice, věc 
předána policii k dalšímu 
opatření, a dále po 20.00 hod. 
zjištěno na Masarykově nám. 
v Přešticích narušení veřejného 
pořádku skupinkou hostů míst-
ní restaurace, kteří se vzájemně 
snažili vyvolat konflikt, situace 
na místě strážníky uklidněna, 
hosté z místa vykázáni
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích dopravních nehod:
1) Tř. 1. máje – řidič náklad-
ního vozidla nedodržel jízdu 
v jízdních pruzích a došlo ke 
střetu s osobním vozidlem
2) ul. Husova – poškození 
zaparkovaného vozidla, řidič 
– pachatel z místa ujel
3) Masarykovo nám. – nacou-
vání do lampy veřejného osvět-
lení před budovou KKC – řidič 
dodávky předán na MěÚ
 provedeny besedy v mateř-
ských školách v ulicích Dukel-
ská a Gagarinova na téma: 
Nebezpečí na ulici a zatoulaní 
psi
 na území města proveden 
výjezd na volně pobíhajícího 
psa – majitel řešen pro porušení 
obecně závazné vyhlášky města
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice Zastáv-
ka – 60 km/hod. a v ul. Nepo-
mucká – 70 km/hod.

Bc. Pavel Hošťálek
– vedoucí strážník



ZLATÁ SVATBA manželů ŠOBROVÝCH

PODĚKOVÁNÍ
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 oslavila

paní 

Zdeňka SÝKOROVÁ

2. polovina listopadu a 1. polovina prosince

ÚMRTÍ (listopad)

Gabriela BENDOVÁ
Josef VELÍŠEK
Josef FOŘT
Božena VAŇKOVÁ
Jan HASÁK
Josef JAROLÍM
Antonie ŠÚŠOVÁ

(1939) 
(1932)
(1949)
(1931)
(1960)
(1950) – Skočice
(1932)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní Anna NĚMEČKOVÁ
 paní 

Božena REITSPIESOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Je tomu již 50 let, kdy si v Přešticích řekli své ANO manželé

Ludvík a Božena Šobrovi
z Přeštic a vykročili tak 7. prosince 1968 na svoji společnou 

cestu životem. Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření 
Vašeho sňatku Vám, vážení manželé Šobrovi, přejeme, abyste 
společně užívali krásy života v kruhu svých nejbližších. Všechny 
příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

Dne 27. listopadu 2018 jsme se napo-
sledy rozloučili s panem 

Josefem Jarolímem
ze Skočic,

dlouholetým starostou SDH Skočice. 
Děkujeme čestné stráži dobrovolných 
hasičů ze Skočic a ostatním přítomným 
hasičům, kamarádům, známým i obča-
nům Skočic, kteří pana Jarolíma spo-

lečně s námi, za zvuku hasičské sirény, vyprovodili na posled-
ní cestu. Poděkování patří i Pohřební službě Všetečka a syn za 
důstojné vypravení pohřbu.

  Děkujeme. Rodina Jarolímova.  

Carmina koncertovala
nejen doma

Ve druhé polovině roku 2018 
zavítal ženský pěvecký sbor 
Carmina na zajímavá a roz-
manitá místa. Na začátku září 
si zazpíval na srazu rodáků 
ve Pteníně. Na konci října se 
uskutečnila plánovaná ná-
vštěva Regensburgu, tamější 
mužský pěvecký sbor připravil 
prohlídku starobylého města, 
ale i koncert.

Už za dva dny si Carminky 
užily večer v KKC Přeštice 
nazvaný Zastaveníčko s Car-
minou, na kterém pokřtily svůj 
nový kalendář. Večerem pro-
vázel dlouholetý kamarád Erik 
Bezdíček a diváci si mohli užít 
písničky, převleky, vtip a poe-
zii nevšedního dne. S nápadem 
nafotit členky sboru na zajíma-
vých místech Přešticka a jeho 
okolí přišla Ilona Votavová. 
Ve spolupráci s fotografkou 
Janou Freieslebenovou vznik-
lo dílo, ze kterého přímo čiší 
láska, úcta i respekt ke kraji, 
kde žijeme.

Carminky nechyběly ani  
28. 10. v Přešticích při slav-
nostním sázení lípy a písněmi 
oslavily výročí vzniku repub-
liky.

Adventní koncerty zahá-
jil sbor už v neděli 25. 11. 
v Předenicích, zazněly sklad-
by vánoční i tradiční koledy. 
Na klavír citlivě doprovázela 
slečna Nikola Kalinová, na 

kytary zkušeně hrály Martina 
Fornouzová a Jana Babická, 
na baskytaru pohotově „tvr-
dil muziku“ Viktor Duchek. 
Sbor řídila sbormistryně Jana 
Valentová. Podobný program 
zazněl v pátek 30. 11. v Boro-
vech i v neděli 2. 12. na zámku 
v Příchovicích. Další dva kon-
certy se konaly ve spolupráci 
se společností Omnium, která 
pozvala Carminu do Klatov do 
kostela sv. Martina v sobotu  
8. 12. a do Vřeskovic v pátek 
14. 12. Mezitím si sbor zazpí-
val ve středu 12. 12. na přeš-
tickém náměstí.

V pondělí 17. 12. se Car-
minky rozjely do Prahy kon-
certovat se skupinou Rangers 
– Plavci v Divadle Broadway. 
Na pódiu se skupina střídala 
s různými hosty, jako napří-
klad s Petrou Černockou nebo 
Karlem Kahovcem.

Na konci roku nemohl chybět 
hraný a zpívaný Živý betlém 
v neděli 23. 12. ani tradiční 
koncert České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie  
26. 12. Obě vystoupení patří už 
neodmyslitelně k přeštickým 
vánočním akcím a užívají si ho 
posluchači i Carminky s hosty.

Přejeme všem do nového 
roku 2019 pevné zdraví.

Vladimíra Straková
Carmina Přeštice

Halloween ve školce
První listopadový den se ote-

vřela pomyslná brána do straši-
delné zahrady mateřské školy 
Gagarinova. Malé čarodějni-
ce, kostlivci, duchové a další 
nadpřirozené bytosti se sešli 
u hradu Bílé paní, která ne- 
existuje? A co když tam byla… 
Po společné písničce z filmové 
pohádkové komedie „Ať žijí 
duchové“ jsme se vydali po 
svíčkami osvětlené stezce za 
halloweenskými strašidly. Pro 
děti byla připravena stanoviš-
tě s různými úkoly. Mohli jste 
vidět čaroděje, jak jede na kolo-
běžce, ducha, jak se snaží skóro-
vat do branky, nebo pavoučici, 
která musí přejít lavičku s míč-
kem na lžičce a mnohé další… 
Ty snaživější a šikovnější z nás 

připravili tematické a chuťově 
skvostné dobroty k čaji a kávě. 
Na závěr na všechny čekalo 
obrovské překvapení. Zahra-
du osvítil žár z ohnivé show. 
Holky a kluci si odnesli kromě 
pamlsků a pamětní upomínky 
hlavně krasočarovné vzpomín-
ky na odpoledne.

Děkujeme paní ředitel-
ce, paním učitelkám, paním 
kuchařkám a všem, kteří se na 
přípravě podíleli.

Děkujeme za vyčarování 
úsměvu na tváři našich nej-
menších.

Děkujeme naší „Gagarince“ 
– za to, jaká je!

Jitka Erbenová
ředitelka mateřské školy

Gagarinova Přeštice

Děti popřály koledou
seniorům v DPS Přeštice

V úterý 18. 12. 2018 opět 
jako každým rokem navští-
vily děti z pěveckého krouž-
ku Skaláček při ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice seniory 
v DPS Přeštice. Děti potě-
šily „babičky a dědečky“ 
českými koledami a nejednu 
vánoční písničku si zazpíva-
li společně. O Vánocích je 
setkání obou generací dale-
ko emotivnější, což umoc-
nilo i vzájemné předání 

dárků, které vyrobily děti 
ze školní družiny pod vede-
ním pí vychovatelek Pavlí-
ny Kmochové a Štěpánky 
Bauerové. Odměnou pro děti 
byly sladkosti, které si děti 
vždy rády odnesou. Tímto 
děkujeme a přejeme senio-
rům a pečovatelkám v DPS 
Přeštice hlavně hodně zdraví 
v novém roce 2019!

Mgr. Naďa Květoňová
Skaláček

Předprodej 
od 7. 1. 2019. 
www.kzprestice.cz
nebo TIC Přeštice
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Přeštické národní obrození
na stránkách Květů

Květy, 13. 8. 1844:
„Také naše městečko 

počíná se buditi ze sna, 
v kterém až posud vězelo. 
Několik pravých vlastenců 
to již také posléz docílilo, 
že se již i u nás divadlo 
hráti může; obzvláště při-
spíval pan G. P. mnoho 
k divadlu. Již v prázdni-
nách minulého roku pro-
vozovali naše ochotníci ve 
prospěch chudého ústavu 
´Rohovina Čtverrohého´, 
´Veselohru na mostě´ atd. 
Letos o velikonocech pro-
vozovali ´Čecha a Němce´ 
a byli velikou pochvalou 
od obecenstva poctěni.  
P. P–dt deklamoval ´Moje 
přání´ od Fr. Rubeše, 
a velmi dobře si počínal. 
Dne 28. května provozo-
val se zde ´Divotvorný 
klobouk´, mládež opět 
velmi dobře úlohy své 
provedla a u obecenstva 
velké pochvaly došla.“

Soudě podle reportáží 
z Květů, počátky národ-
ního obrození v Přešticích 
se datují do roku 1843 
a spočívají na zdejším 
ochotnickém divadle, 
kde se provozovaly české 
hry, povětšinou komedie. 
Zmíněné hry z repertoá-
ru přeštických ochotníků 
napsal Václav Kliment 
Klicpera (1792–1859). 
Divadlo se hrálo v sálu 
hostince U Černého orla 
na Pohořku vedle panské-
ho dvora.

Květy, 19. 9. 1844:
„Dne 1. září byl zde 

taneční ples držán, který 
nám velmi mnoho radosti 
způsobil. Plzeňská hudeb-
ní společnost městských 
střelců výborně hrála. Ze 
všech stran zněl hovor 
český a český zpěv. P. L. 
zpíval s velikou pochva-
lou: ´Kde domov můj´. 

Také národní písně byly 
zpívány, které hudba mis-
trně provázela.“

Květy, 1. 2. 1847:
„Za příkladem větších 

a menších měst vlasti 
naší zřídili jsme také my 
pod záštitou našeho pana 
právního Jakuba Loukoty 
dne 25. října 1846 českou 
besedu, a nemejlím-li se, 
první to v klatovském kraji. 
Byla to četná, ráz domác-
nosti nesoucí schůzka, při 
které nás výtečný umělec 
p. Schindlöcker, kapelní 
mistr klatovských měst-
ských střelců, koncertem 
na violončel, pak panna 
Grögerova s panem Lud. 
Havlíčkem deklamacemi 
´Tři doby´ od Jablon-
ského, ´Kterou bych rád 
a kterého bych neráda´ 
srdečně obveselili. Jelikož 
první beseda obliby došla, 
připravili jsme na den  
10. ledna 1847 druhou 
besedu, která ještě četněji 
od našich přespolních zná-
mých a spoluvřelých přá-
tel naší národnosti nav-
štívena byla a o které se 
vyvinování našeho národ-
ního života ještě skvěleji 
objevilo. Hudebníci c. k. 
5. batalionu myslivecké-
ho, nejvíce Moravané, 
hráli ku všeobecné spo-
kojenosti oblíbené kusy, 
panna Vilemína Havlíčko-
va přednášela s ušlechti-
lou něžností a roztomilou 
skromností báseň ´Slavné 
ráno´ od Boženy Němcové, 
pozývavší spolu duchem 
nadšeným ženy a panny 
k blahoplodnému působe-
ní, p. Karel Duhan vyznal 
s vřelým citem a s oprav-
dovým vědomím síly 
mužské, že je Čech, panna 
Grögerova, kteráž naším 
besedám svým ochotným 
výstupem v první besedě 
dráhu takořka proklesti-
la: zpívala hlasem libo-
zvučným písně: ´Vlasten-
kám´ od Čacké a ´Domow 

pravé lásky´ od Picka, p. 
Jan Knorr četl zřetelně 
a s náležitým nazvuková-
ním humoristický článek: 
´Komu není z hůry dáno, 
v hapatyce nekoupí´, 
a později nám zapěly čis-
tou láskou k drahé vlasti 
planoucí panny Jiříčko-
vic na všeobecnou žádost 
dvě prostomilé národní 
písně velmi jemně a líbez-
ně, přislíbivše spolu, že 
budoucně s průvodem 
fortepiana z písní našich 
´těch sladkých tónů´ opět 
něco přednesou, nač se 
také o příští besedě, kte-
rou na měsíc květen b. r. 
chystáme, srdečně těšíme. 
F. S. Lambl.“

Dalším druhem spole-
čenských událostí, pořá-
daných k povzbuzení 
národního ducha, byly 
tzv. besedy. Jednalo se 
o setkání vlastenců a růz-
ných spolků, při nichž 
účastníci (většinou z řad 
bohatších měšťanů a míst-
ní inteligence) společně 
četli, hovořili o politické 
situaci, recitovali, hráli 
a zpívali samozřejmě čes-
ky. Úřední a soudní úřed-
ník přeštického statku 
Jakub Loukota byl synem 
významného přeštického 
učitele s titulem vzorné-
ho učitele Karla Louko-
ty. Měl záštitu nad první 
měšťanskou besedou, ko-
nanou v roce 1846. Jan 
Knor byl patrně totožný 
s Josefem Knorem (1787- 

-1877), dlouholetým 
městským účetním.

Květy, 26. 4. 1845:
„Velmi radostné zprá-

vy se ozývají skoro již 
ze všech míst naší české 
země o jich vlasteneckých 
činech. Již bylo i něco 
o Přešticích v loňských 
listech tohoto časopisu 
podotknuto, však mezi 
sprostým lidem totiž mezi 
řemeslníky se vloni ještě 
málo úkazů vlasteneckých 
vyskytlo. Nynějšího roku 
to jest již jináče. Několik 
zdejších řemeslníků drže-
jí Kwěty, Českou Včelu 
a české Noviny, a velmi 
si v českých listech a kni-
hách libují.“

Květy, 14. 1. 1847:
„Odbírají se tam dva 

výtisky Květů, Novin, 
Včely a Poutníka, nejvíce 
působením téhož p. Lamb-
la a postřihackého mistra 
pana Václava Kučery.“

Dalším pokrokem 
v národním obrození Přeš-
tic bylo čtení a odebírání 
vlasteneckých časopisů.

Květy, 13. 8. 1844:
„Musím také ještě podo-

tknouti, že někteří vlas-
timilové i knihovnu zde 
založiti hodlají, a to v brz-
kém čase.“

Květy, 14. 1. 1847:
„Zprávy vlastenské. 

V Přešticích byla na pod-
zim držána beseda, při 
které se i deklamovalo. 
Čistý výnos určen byl pro 
školní knihovnu.“

Květy, 1. 2. 1847:
„Jestliže však tyto veče-

ry (české besedy) někte-
rým hostům jen pro oka-
mžení potěšení působily, 
musíme vyznati, že nás 
i následky svými ustavič-
ně baví, neboť z čistého 
výnosu 102 zl. 10 kr. v. č. 

zakupují se knihy, na 
které zdejší, o vychování 
mládeže velezasloužilý 
pan děkan František Pav-
lík svým vlastním nákla-
dem pěknou skříň zho-
toviti dal, jsa pečlivým 
ochrancem naší knihovny. 
Tak již vidíme s velikým 
potěšením, jak dychtivé 
čtenárstvo k horlivému 
panu kaplanovi Josefovi 
Pekárkovi, jemužto vede-
ní knihovny odevzdáno 
jest, každodenně spě-
chá, knih sobě vypůjčuje 
takořka o závod se snaží, 
aby celou sbírku kněh 
k příjemným večerním 
zábavám pro ušlechtění 
srdce a vybroušení rozu-
mu co možná použilo. Kýž 
bychom ale našemu čte-
nárstvu mimo mléko také 
silnější potravy duševní 
poskytnouti a nejen zábav-
né povídky, nýbrž i nauč-
né spisy podati mohli! F. 
S. Lambl.“

V článcích Květů je 
zachycen rovněž počátek 
přeštického knihovnictví 
Už od roku 1844 je patrná 
snaha vybudovat českou 
veřejnou knihovnu, což 
se během čtyřicátých let 
povedlo zásluhou přeš-
tického děkana Františka 
Pavlíka (1827–1855), jeho 
kaplana Josefa Pekárka 
a F. S. Lambla v letech 
1846–1847. Knihovna 
fungovala na faře.

(neprošlo korekturou)

Také naše městečko
počíná se buditi
ze sna

V 1. polovině 19. století začíná do společnosti pronikat romantismus jako životní styl. Pod jeho vlivem a půso-
bením událostí pařížské červencové revoluce 1830 a polského listopadového povstání v roce 1831 se začínal pro-
bouzet liberálnější veřejný život a vlastenecký společenský ruch i v českých zemích. Že vlastenecky a společensky 
nezůstaly spát ani Přeštice, svědčí série reportáží z našeho města v tehdy velmi populárním časopise Květy. Jejich 
autorem  byl  mj.  František  Sudimír  Lambl,  přeštický  hospodářský  správce  a  hlavní  hybatel  národního  obrození 
v našem městě.

Byl zde taneční
ples držán

I knihovnu zde
založiti hodlají

Česká beseda, 
první to
v klatovském kraji

Velmi si v českých
listech a knihách
libují

Přeštický kaplan Josef 
Pekárek spolu s F. S. 
Lamblem, hlavní hybatel 
českého národního života 
v Přešticích.

Vilém Dušan Lambl, 
bratr přeštického správ-
ce F. S. Lambla, lékař, 
proslulý vědec, vlastenec, 
přítel a milenec Boženy 
Němcové.

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka
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Rozsvícením začalo
odpočítávání dnů do Vánoc

„Vánoční strom“ od Lucky 
Vondráčkové, závěrečné tóny 
a nastalo odpočítávání posled-
ních vteřin... a již se vánoční 
strom na přeštickém náměstí 
rozzářil. 

Ale to bychom „šli“ pro-
ti proudu času, odzadu. Vše 
vlastně začal hustý silný déšť. 
Ale jako by i svatý Petr tam 
nahoře chtěl vidět všechna 
vystoupení, tak raději uzavřel 
všechny dešťové kohouty. 
Prvé vystoupení patřilo dětem 

z mateřské školy Gagarinova, 
po nich s dalším pásmem pís-
niček a říkadel přišli malí „pří-
slušníci“ MŠ Dukelská. 

Dále vystoupil host z blízké 
Dolní Lukavice, školní soubor 
Lukaváček. Celé pásmo kul-
turních vystoupení zakončil 
Skaláček, pěvecký sbor místní 
školy Josefa Hlávky. Slavnost-
ní podvečer první adventní 
neděle zakončilo již zmíněné 
rozsvícení vánočního smrku 
v blízkém parku.              (šat)

Jako prvé při rozsvícení vánočního stromku s pásmem básni-
ček, říkadel, písniček vystoupily děti obou přeštických mateř-
ských škol.

Skalka ve skočické kapli
Čas předvánoční  připomněl 

také pěvecký soubor Skalka 
přeštické ZŠ. Jeho písničky 
zněly v prostorách skočické 
kapličky, které byly zaplněny 
tak, že by ono pověstné jablko 
nepropadlo. 

Koncert zahájila koleda 
„Nesem Vám noviny“, násle-
dovaly další písničky dívčího 
sboru za doprovodu varhan, 
dále podmalované tóny flétny, 
klarinetu či jasným zvukem 

obyčejného trianglu. Nečeka-
ným a nechtěným „zpestřením“ 
byl „výbuch“ hlavního osvětle-
ní, takže druhá část koncertu se 
konala v komorním osvětlení, 
téměř „při svíčkách“. 

Koncert Skalky doplnily děti 
skočické základní a mateř-
ské školy svými básničkami 
a říkadly. Závěrečnou „Naro-
dil se Kristus Pán“ již potichu 
doplňoval mnohohlasý divác-
ký sbor.                            (šat)

V komorním prostředí skočické kapličky se konal předvánoční 
koncert pěveckého sboru Skalka přeštické ZŠ.    Foto Petr Šatra 

Obec Buková má svoje sym-
boly od 11. května 2006.

Popis znaku:

Ve stříbrném štítě je červený 
latinský kříž do okrajů znaku. 
Ve středu znaku je postavený 
stříbrný meč se zlatým jílcem. 
Nad rameny dvě odvrácené 
zelené dračí hlavy s červe-
nými jazyky. Pod rameny 
vyrůstají dvě dvojice od sebe 

odkloněných zelených buko-
vých listů.

Popis vlajky:

Bílý list s červeným, zeleně 
lemovaným křížem. Ramena 
kříže jsou široká jednu čtvrtinu 
šířky listu, lem je široký jednu 
osminu šířky listu. V kříži je 
bílý meč se žlutým jílcem hro-
tem k vlajícímu okraji. Poměr 
šířky k délce listu je 2:3.

Ing. Jiří Běl

Symboly obcí Přešticka
– Buková

Děkujeme všem účinkujícím 
dětem, které se na své vystou-
pení velmi těšily a vytvořily 
tím úžasnou předvánoční nála-
du. Největším poděkováním za 
jejich pěvecké a hudební výkony 
byla hojná účast a potlesk všech 
diváků. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem rodičům za 
nerušený poslech, velký potlesk 
a tím podporu Vašich dětí 

v mimoškolních aktivitách. Za 
vybrané dobrovolné vstupné na- 
vštíví oba soubory plzeňské 
divadlo J. K. Tyla. Děkujeme 
Vám a těšíme se s Vámi zase 
v novém roce nejen o Váno-
cích.

Mgr. Naďa Květoňová
Skaláček

a Mgr. Vlasta Holá
Přeštické flétničky

Adventní čas v SVČ Sluneč-
nice Přeštice byl plný vánoční 
nálady a díky mnoha krásným 
akcím nám čas do Vánoc ute-
kl jako mávnutím kouzelného 
proutku.

Přípravy na Vánoce jsme 
zahájili akcí „Ladění se na 
Vánoce“. V neděli 25. listo-
padu k nám přišli rodiče s dět-
mi i jednotliví dospělí, aby si, 
pod laskavým dohledem paní 
Lucie Liberdové Dvořáko-
vé, vytvořili adventní věnce 
a vánoční dekorace. Všichni si 
mohli ozdobit skleněné ozdo-
by s Janou a Klárka dětem 
pomáhala odlévat vosk do sko-
řápkových lodiček nebo zdobit 
papírové věnce. V kuchyni to 
vonělo perníčky, které děti 
zdobily, a tvarohovými štola-
mi, které jejich maminky za 
mé malé pomoci upekly.

Jsme moc rádi, že si k nám 
před Vánoci našly cestu také 
dámy z Klubu seniorů při 
KKC Přeštice. Děti z kytaro-
vého kroužku jim předvedly, 
co všechno se, pod vedením 
pana Michala Tejčka, naučily. 
Na seniorky pak čekalo malé 
andělské tvoření. Velice  nás 
těší, že i přes jejich vyšší věk 
k nám docházejí, a do nového 
roku jim přejeme hodně zdraví.

Naše zařízení je otevřeno 
všem generacím, a proto jsme 

pozvali paní učitelky a děti 
z MŠ Dukelská Přeštice a při-
pravili pro ně výukový pro-
gram „Až přijde Ježíšek“, ve 
kterém jsme dětem přiblížili 
tradiční české zvyky.

Chtěli bychom upozornit na 
připravované akce. Na jed-
nodenní pololetní prázdniny 
připravujeme „Masopustní 
pečení ve Slunečnici“ a na 
jarní prázdniny chystáme pří-
městský tábor „Tajemství sta-
ré dámy“. Více se dozvíte na 
našich webových stránkách 
https://ddmprestice.cz/, ve vit- 
ríně u SVČ Slunečnice, na 
FB profilu: Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, p. o., 
rádi Vás uvítáme i osobně 
u nás ve Slunečnici anebo 
nám zavolejte na telefonní 
číslo: 379 304 910.

Rádi bychom poděkova-
li všem rodičům a sympati-
zantům našeho zařízení za 
jejich častokrát velmi krásnou 
a mnohdy nečekanou pomoc. 
Mouka, cukr či tuk na pečení, 
pracovní pláště pro kroužky 
Debrujáři a Laboratoř, plasti-
kové stavebnice lodí, krabice 
plná látek na tvoření a krmení 
pro zvířátka je jen malá část 
této pomoci, za kterou moc 
děkujeme.

Hana Hasáková
pedagog volného času

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

Dokončení ze str. 1
Všechny odbory a odděle-

ní mají jedno společné – nej-
vyššího nadřízeného, a tím 
je tajemník. Od 1. 1. 2019 
tu bude opět tajemnice. Ve 
výběrovém řízení uspěla a po 
schválení ředitelem krajského 
úřadu byla jmenována novou 
tajemnicí paní Ing. Zdeňka 
Alblová. Znáte ji nejspíše 
z našeho úřadu, kde již mnoho 
let vedla zejména personální 
agendu. Po rezignaci býva-
lého tajemníka Bc. Ondřeje 
Kokošky byla výkonem funk-

ce tajemníka pověřena a v této 
funkci obstála. Jsem si jistý, že 
tomu tak bude i nadále. Přeji jí 
hodně sil, pevné nervy a sho-
vívavost její rodiny, neboť se 
jedná o práci zodpovědnou 
a časově náročnou.

Již nyní se těším na přípravu 
svého dalšího sloupku, který 
se bude určitě týkat dokončení 
a zahájení provozu v několika 
budovách, které nedávno pro-
šly náročnou obnovou.

Přeji vám krásné zimní dny.
Mgr. Karel Naxera

starosta

SLOUPEK STAROSTY

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Muzeum Přeštice
1. 12. 2018 – 6. 1. 2019
Můj betlém
– výstava betlémů členů sdružení Betlemáři Plzeňska.
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 1. prosince 2018 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

Dokončení ze str. 1
Mělo by tam vzniknout mo-

derní coworkingové centrum 
pro komunitní činnost, před-
nášky, školení a podobné akce.

Pátý kostelní zvon už je odli-
tý a čeká ve skladu. Je jenom 
otázkou času, kdy se pověsí 

do zvonice. Podle informací 
Přeštických novin to záleží na 
postoji katolické církve. To 
naopak evangelíci už mají jas-
no a v březnu otevřou rekon-
struovaný stacionář Kristián. 
Společenský a kulturní život 
obci obohatí jako obvykle 
Dům historie Přešticka, který 
připravil řadu akcí. V lednu 
začíná výstavou 100 let elek-

třiny v západních Čechách 
a třeba v létě zvou historici na 
výstavu gramofonů.

A ještě pár střípků: ke konci 
roku zavřela oblíbená restau-
race Dirty Harry Burger. Nao-
pak velké plány mají noví pro-
vozovatelé Přeštické Stodoly. 
Všem čtenářům přejí Přeštické 
noviny šťastný nový rok 2019.  
                                         (red)

Jak se Přeštice změní v roce 2019

Až zazvoní

leden 2019
 17. 1. 2019 
POHÁDKY POD ŘÍPEM
Divadlo Evy Hruškové
a Jana Preučila
Školní predstavení.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč

 19. 1. 2019 
Zbývá příběh náš
– muzikál
Divadelní spolek Kolofantí 
uvedou muzikál Zbývá příběh 
náš.
Libreto – Martin Volf, písnič-
ky – Znouzectnost.
Čas konání: 19.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč

 26. 1. 2019 
Hasičský ples
K tanci a poslechu zahraje 
kapela Mejdan music.
Bohatá tombola, půlnoční pře-
kvapení, občerstvení zajištěno.
Čas konání: 19.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: 150 Kč

Soutěž o nej 
vánoční cukroví
Výsledky: 

PRACNY 
1. místo – Hana Konopíková 
2. místo – Anna Turečková 
3. místo – Karel Pánovec 

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 
1. místo – Hana Konopíková 
2. místo – Jana Boušová 
3. místo – Diakonie Můj 1+0 

PERNÍČKY 
1. místo – Jana Boušová 
2. místo – Anna Turečková 
3. místo – Martina Samuelová 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
Anna Turečková



Rok 2018 byl ve znamení 
dvou velkých akcí, které byly 
dlouhodobě připravovány. 
První z nich bylo vydání knihy 
autorky paní Věry Kokoškové 
S pádlem v ruce, s řekou v srd-
ci!, kterou jsme ve spolupráci 
s pamětníky připravovali více 
než 3 roky. Především díky 
Plzeňskému kraji, soukromým 
firmám a fyzickým osobám 
konečně dostaly vzpomínky 
přeštických vodáků od roku 
1926 do dneška tiskovou for-
mu. Další velkou akcí bylo 
Jarní setkání turistů Plzeňského 
kraje v Přešticích v měsíci dub-
nu. Během této akce navštívilo 
město, jeho památky a památ-
ky v okolích obcí kolem 400 
stovek turistů z celého kraje. 
Tradičními akcemi obou oddí-
lů bylo Otevírání řeky, pořá-
dání Českého poháru vodáků 
Plzeňského a Karlovarského 
kraje v eskymování, předprázd-
ninová akce Z lavic rovnou do 
pirátského či Zavírání řeky 
– všechny tyto akce byly pořá-
dány také pro veřejnost. Pře-
devším dětští členové oddílu 
měli možnost se zúčastnit sou-
středění na Jarní Otavě, vodác-
kého putovního tábora na řece 
Ohři, či pěšího putování kolem 
Filipovy Hutě. Vedle pravidel-
ného tréninku na vodě byla 
dozajista zajímavostí i jízda 
na dračí lodi Pilsner Dragons. 

Naši členové se jako každo-
ročně pomáhali starat o pro-
voz naučné stezky a brusliště 
či podporovali další spolky či 
osoby při pořádání akcí přímo 
u přeštické loděnice. Děkuje-
me společnosti IAC Group, 
městu Přeštice, MŠMT, KČT 
a Asociaci TOM, kteří nám 
pomáhali udržet výdaje za pro-
voz a obnovu vodáckého mate-
riálu v rozumných číslech.

Přejeme všem klidnou plav-
bu v novém roce 2019!

KČT, odbor Úhlava
TOM, 20902 Úhlava

Dagmar Švihlová
a Hanka Žambůrková
(neprošlo korekturou)
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

Místní poplatky 2019
Milí občané,
pravidelně touto dobou Vás 

informujeme o změnách týka-
jících se místních poplatků.

Vzhledem k připravované 
změně evropské legislati-
vy o odpadech a zvyšujících 
se nákladech na odstranění 
komunálního odpadu, se výše 
místního poplatku za sběr 
a svoz komunálního odpadu 
dotkne i obyvatel města a jeho 
místních částí. 

Již několik let se cena svozu 
komunálního odpadu ve výši 
500 Kč za osobu/rok neměnila 
směrem dolů, ale ani směrem 
nahoru, i když můžeme s jisto-
tou říci, že město své občany 
dlouhodobě dotuje. Příkladem 
může být i výpočet skutečných 
nákladů na sběr a svoz netří-
děného komunálního odpa-
du za rok 2017, kdy náklady 
činily na osobu 730 Kč ročně.  
Nejen z tohoto důvodu schvá-
lili zastupitelé města Přeštice 
ve čtvrtek 13. 12. 2018 navý-
šení místního poplatku za sběr 
a svoz komunálního odpadu na 
600 Kč/rok za osobu s trvalým 
pobytem. Navýšení se týká 
i chatařů a občanů využívají-
cích jednorázové známky či 
pytle. Pro srozumitelnější pře-
hled je níže uvedena tabulka.

Jak už bylo výše zmíněno, 
hlavním důvodem pro změnu 
částky poplatku je přijetí revi-

ze čtyř směrnic v oblasti odpa-
dového hospodářství v květnu 
2018 Evropskou radou. Kon-
krétně se jedná o čtyři směr-
nice, které upravují odpadové 
hospodářství od komunálního 
odpadu přes elektrospotřebi-
če až po autovraky. Základ-
ní myšlenka nové směrnice 
o odpadech je založena na tří-
děném sběru. V našem městě 
je zatím možnost třídit plasto-
vé, papírové, kartónové a skle-
něné obaly. Určitě jste si také 
všimli nádob na elektroodpad 
či oděvy a velmi dobré ohlasy 
má přistavení velkokapacitních 
kontejnerů na bioodpad v urči-
tých částech města. Určitě nyní 
stojí za zmínku, že každým 
rokem, dle statistik, občané 
města vytřídí více odpadu a za 
to Vám patří velké poděková-
ní. Na oplátku se město pokusí 
postupně zlepšovat podmínky 
k třídění odpadu. V plánu je 
zajištění nádob na domácí bio- 
odpad a plechové obaly.

Místní poplatky, tj. poplatek 
za komunální odpad a poplatek 
ze psů, pro rok 2019 se začí-
nají vybírat od 9. ledna 2019. 
Poplatky je možné uhradit 
hotově nebo kartou v poklad-
ně MěÚ Přeštice, Husova 465. 
Poplatek za odpady je splatný 
nejpozději do 28. února 2019.

BcA. Jana Karásková
MěÚ Přeštice

Mezinárodní kuchyně
v Horšicích
Už i v naší školní jídelně 

v Základní škole a Mateřské 
škole Horšice vaříme meziná-
rodní kuchyni. Inspirací nám 
byly jiné školní jídelny, které 
recepty mezinárodní kuchy-
ně již delší dobu zařazují do 
svých jídelníčků. Odhodláva-
ly jsme se delší dobu, ale pře-
svědčilo nás množství člán-
ků, psaných v nejrůznějších 
zpravodajích, vycházejících 
pro školní jídelny. Jídelny 
zde uváděly své úspěchy se 
zařazením pokrmů z různých 
zemí světa. Tak jsme se i my 
rozhodly v tomto školním 
roce nabídnout našim stráv-
níkům trochu té vůně jiných 
zemí. Samozřejmě zde byly 
i obavy, zda děti tyto pokrmy 
přijmou a budou dny meziná-
rodní kuchyně pro ně zajíma-
vé. Proto jsme od září začaly 
zvolna. Každý měsíc máme 
jeden týden, ze kterého si 
vybereme dva dny, které patří 

mezinárodní kuchyni. V září 
to byla kuchyně německá, 
v říjnu italská a v listopadu 
rakouská. Naši strávníci měli 
možnost ochutnat například 
německý eintopf, italské 
gnocchi di spinaci, wiener 
schnitzel podávaný v Rakous-
ku a další speciality. Obavy 
se rozplynuly! Děti se už na 
dny mezinárodní kuchyně těší 
a častují nás dotazy, jakou 
kuchyni jim opět nabídneme. 
Budeme tedy v tomto duchu 
pokračovat nadále. V dalších 
měsících vyzkoušíme kuchy-
ni slovenskou, řeckou a mož-
ná i trochu exotiky z indické 
kuchyně. Určitě však nechce-
me zapomenout na naši tra-
diční českou kuchyni, kterou 
jsme zařadily v prosinci.

Přejeme nám odvahu a spo-
kojené strávníky!

Za školní jídelnu
Magdalena Skálová

a Lenka Černá

V zemi perského lva
V pátek 7. prosince se v klu-

bovně v Dolní Lukavici usku-
tečnila druhá cestovatelská 
přednáška. Tentokrát měl 
Slávek Honzík na programu  
Írán, dříve Persii. Povídání pod 
názvem „V zemi perského lva“ 
se neslo v podobném duchu 
jako první setkání 2. listopadu.  

Přednášející vyprávěl své 
zážitky z cest a promítal 
k tomu fotografie. 

Přítomní viděli např. zají-
mavý interiér mešity, íránské 
ženy, tamní jídlo, seznámili se 
s íránskými zvyky a kulturou.  
Součástí přednášky byla malá 
výstavka různých předmětů – 
peněz, kašmírových šátků, so-
šek. Přednáška opět přilákala 
velký počet diváků a budeme 
se 18. ledna těšit na viděnou 
– tématem bude Peru.

 Eva Horová

5. 1. SO: STRAMCHYNĚ
TRASA: Švihov – Červené 
Poříčí – výstup na Stramchy-
ni
12.  1.  SO:  Z  PLZNĚ  DO 
ČERNIC
TRASA: Plzeň-Zastávka  – 
NS údolím Radbuzy – vrch 
Homolka – NS údolím Úsla-
vy – Hradiště – Radobyčice 
– Černice – pivovar Purk-
mistr
(13 km)

19.  1.  SO:  ZE  ŠVIHOVA 
DO KLATOV
TRASA: Švihov – Vosí – Toč-
ník – Štěpánovice – Klatovský 
bor – Klatovy
(15 km)
26.  1.  SO:  PŘEŠTICE  – 
ČERNÁ SKÁLA
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Radkovice – Černá 
skála – Zálesí – Příchovice 
– Přeštice
(14 km)

Literárně-hudební
odpoledne

V neděli 9. prosince v plzeň-
ském kostelíku U Ježíška 
vystoupil hudební soubor 
Dé Domhnaigh pod vedením 
Mgr. Evy Šustrové a Bc. Li-
buše Telešnukové. Literárně 
program doplnila Mgr. Eva 
Horová, zastupitelka a autor-
ka básnické sbírky Luka-
vické snění, která recitovala 

své verše s tématem adventu 
a Vánoc. K příjemné atmo-
sféře přispěl také malebný 
interiér kostela s vánoční 
výzdobou a betlémem. Všem 
se líbilo a odcházeli domů 
příjemně adventně naladěni. 
Děkujeme za pozvání na pěk-
ný pořad.

Jaroslava Regnerová

  5. 1. a 6. 1. 2019 od 19.00 hodin 
UTOP SE, NEBO PLAV

Komedie
 Francie, 2018, 122 min.

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, 
který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání 

(ano, máme na mysli mužské akvabely), netuší, že v amatérském družstvu najde 
nejen přátele, ale i novou chuť do života. Komedie nejen o tom, jak dlouho 

musíte zadržet dech, abyste přežili život.
  6. 1. a 11. 1. 2019 od 17.00 hodin 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Animovaný / Dobrodružný / Komedie

Rusko, 2018, 87 min.
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, 
a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se 
mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může 
zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda.

  11. 1. 2019 od 19.00 hodin 
CENA ZA ŠTĚSTÍ

Drama
Česko, 2019, 92 min.

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, 
a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se 
mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může 
zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda.

  12. 1. 2019 od 17.00 hodin 
MARY POPPINS SE VRACÍ

Rodinný / Fantasy / Muzikál
USA, 2018, 130 min.

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně 
(v období, ve kterém se odehrávají i původní knihy) a předlohou mu bylo 

dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé z původního 
filmu, Michal (Ben Whishaw) a Jana (Emily Mortimer), už dospělé. 

V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen 
(Julie Walters). Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině 

Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins.
  13. 1. 2019 od 19.00 hodin 

ZNOVU VE HŘE
Komedie / Romantický

USA, 2018, 98 min.
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné 
obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v místním supermarketu a marně čeká 

na povýšení, protože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský diplom. Vše se 
rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří, 
Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím ale její nesnáze nekončí.

  20. 1. 2019 od 17.00 hodin 
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

Animovaný / Komedie / Rodinný
USA / Indie, 2018, 90 min.

Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. 
Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád 

společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým 
a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. 

Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, 
žije na severním pólu a musí se stát vůdcem.
  20. 1. 2019 od 19.00 hodin 

ROBIN HOOD
Akční / Dobrodružný
USA, 2018, 117 min.

Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých 
výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx) 

povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční
podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie 

i nadčasové romantiky.
  27. 1. a 31. 1. 2019 od 17.00 hodin 

OVEČKY A VLCI
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie

Rusko, 2018, 80 min.
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až 

do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, 
aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. 

Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce. 
Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?

  27. 1. 2019 od 19.00 hodin 
NARUŠITEL

Drama
Česko, 2019, 90 min.

Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou 
lásku k létání přináší do kin film Narušitel. Život armádních letců

 socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích 
a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti 

a jejích udavačů.
  31. 1. 2019 od 19.00 hodin 

ŽENY V BĚHU
Komedie

Česko, 2019, 93 min.
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně 

rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 

na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.
 Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají 

tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán.

KINO – LEDEN

Shrnutí činnosti vodáků
TOM Úhlava a KČT Úhlava

Pevné zdraví, klid, 
spokojenost 
a mnoho úspěchů 
v roce 2019
přejí žáci a zaměstnanci 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice.
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Sokol v Dolní Lukavici 
oslaví 100 let

Vznik Sokola 
v Dolní Luka-
vici se datuje 
rokem 1919. Dne 

12. ledna 1919 byla staros-
tou obce Josefem Regnerem, 
svolána schůze přátel Soko-
la, aby se zjistilo, byly-li by 
v Dolní Lukavici podmínky 
k založení této jednoty. Pod-
mínky byly dobré, proto byl 
zvolen přípravný výbor. Dne 
27. února 1919 byly připrave-
ny sokolské stanovy a zadány 
ke schválení. Prvním starostou 
byl zvolen Jan Křen, náměst-
kem Josef Regner, jednatelem 
Václav Kouřim, náčelníkem 
Václav Šmerák, vzdělavate-
lem Jan Křen. Již krátce po 
svém založení Sokol čítal 
mnoho členů a následující-
ho roku se dokonce lukavičtí 
sokolové zúčastnili VII. sletu 
v Praze na Letné. V roce 1920 
zakoupili panské kasino od 
hraběte Schönborna (dnešní 
sokolovnu), která byla v roce 

1923 elektrifikována. Využí-
vali nejen sokolovny, ale 
také venkovního cvičiště. Při 
Sokolu fungoval také drama-
tický odbor, který poslední 
divadlo zahrál v roce 1964. 
Za II. světové války byla čin-
nost Sokola zakázána a fun-
goval zde sportovní klub. 
S nástupem komunistického 
režimu se slety přejmenova-
ly na spartakiády. I lukavické 
ženy a muži několikrát jeli do 
Prahy cvičit na Strahov. Muži 
na Strahově cvičili v letech 
1960, 1965, 1980 a 1985 
a ženy v letech 1965, 1975, 
1980 a 1985. V roce 1990 
již spartakiáda nebyla, proto 
ji lukavické ženy předvedly 
v sokolovně při Akademii. 
TJ Sokol funguje dodnes. Má 
fotbalový, nohejbalový oddíl 
a fotbalovou přípravku pro 
děti.

Mgr. Eva Horová 
Kulturni komise 

OÚ Dolní Lukavice 

Oslavy 100 let budou
pokračovat i v červnu

V souvislosti s kulatým jubi-
leem TJ Sokol (nástupnické 
organizace) spolu s dalšími 
aktivisty připravujeme vzpo-
mínku a oslavu této významné 
události. V sobotu 15. června 
2019 se v areálu sokolovny 
uskuteční setkání bývalých 
„sokolů“, současných členů 
Tělovýchovné jednoty Sokol 
Dolní Lukavice a sportov-
ců i občanů všech generací. 
Připravujeme celodenní pro-
gram. Slavnostní zahájení, 
seznámení s historií Sokola 
v DL, ocenění významných 

členů, výstavu kronik a foto-
grafií, autogramiádu připravo-
vané publikace „100 let spor-
tu v Dolní Lukavici“, kterou 
píše Mgr. Eva Horová, ukáz-
ku sportovních a kulturních 
vystoupení, odpolední pose-
zení u dechové hudby, pro-
gram pro děti, večerní taneč-
ní zábavu a další překvapení. 
Doprovodný program bude po 
celý víkend. Přesný program 
oznámíme v květnu.

Za výbor TJ Sokol
Dolní Lukavice
Pavel Hajžman

Pestrý podzim na fotbalovém stadionu 
v Přešticích

Podzimní část sezóny 
2018/2019 zahájila většina 
našich týmů prvními zápasy již 
během srpna. Muži A sehráli 
kromě mistrovských utkání 
divize mužů i utkání v rámci 
předkola a 1. kola MOL Cupu 
s týmy FK Meteor Praha a TJ 
Jiskra Domažlice. V srpnu na 
náš stadion zavítaly i juniorské 
týmy, a to FC Viktoria Plzeň 
a SK Dynamo České Budějo-
vice, které zde odehrály své 
mistrovské utkání 1. juniorské 
ligy. Překvapení během léta 
čekalo na naše dorostence, 
kteří měli tu čest si v rámci 
interního školení trenérů mlá-
dežnických reprezentací ČR, 
které se konalo v Přešticích, 
zatrénovat pod taktovkou např. 
Luboše Kozla, Jana Suchopár-
ka, Radka Bejbla, Antonína 
Baráka, Petra Kouby, Václa-
va Kotala, Václava Mrázka 
a dalších. V září a v listopadu 
využila náš fotbalový stánek 
pro odehrání mládežnické 
UEFA Youth Ligue FC Vik-
toria Plzeň. V Přešticích jsme 
tedy uvítali týmy dorostenců 
CSKA MOSKVA a REALU 
Madrid. O obě tato utkání byl 
veliký zájem z řad diváků a tak 
mladé Viktoriány povzbuzoval 
plný přeštický stadion. Tře-
tí utkání UEFA Youth Ligue 
mezi FC Viktoria Plzeň a AS 
Řím bylo z rozhodnutí UEFA 
přeloženo z našeho stadionu 
do Plzně, Luční ul., na UMT.

V červnu byl našemu klu-
bu udělen status Sportovního 
střediska mládeže OFS pro 
soutěžní ročníky 2018/2020. 
V rámci Střediska zde probí-
hají od září tzv. Regionální 

tréninky. V sezóně 2018/2019 
jsou to tréninky pro roční-
ky 2006 a 2007, které vedou 
zkušení trenéři s licencí A. 
Tréninků se účastní nejen naši 
hráči, ale i hráči z jiných klu-
bů Plzně-jihu. Vybraní hráči 
poté reprezentují OFS Plzeň- 
-jih na krajských turnajích 
KFS Plzeň.

V rámci svých soutěží se 
naše týmy umístily po podzim-
ní části na těchto místech:

Muži A – Fortuna Divize 
5. místo, muži B – I. B třída 
5. místo, starší dorost – Česká 

divize dorostu 9. místo, mladší 
dorost – Česká divize dorostu 
11. místo, starší žáci – Krajský 
přebor starších žáků 9. místo, 
mladší žáci A – Krajský přebor 
mladších žáků 8. místo, mladší 
žáci B – Městský přebor mlad-
ších žáků Plzeň-město 4. mís-
to a Okresní přebor mladších 
žáků Plzeň-jih 2. místo, starší 
přípravka – Městský přebor 
starších přípravek 2. místo 
a mladší přípravka – Okresní 
přebor Plzeň-jih 3. místo.

Závěrem chceme poděko-
vat hráčům a jejich realizač-

ním týmům za předvedené 
výkony a popřát jim hodně 
fotbalových úspěchů v jarní 
části sezóny. Také děkuje-
me všem, kteří se podíleli na 
průběhu podzimní části sezó-
ny 2018/2019 a popřát nejen 
jim, ale i Vám všem v novém 
roce hodně štěstí a zdraví. 
A zároveň Vás zveme na jar-
ní část sezóny, která začíná 
již na začátku března 2019.

Za fotbalový oddíl
TJ Přeštice

Zdeňka Frančíková


