
Plzeňský kraj, spolu s vý-
znamnými regionálními 
centry, dlouhodobě usiluje 
o zlepšení a posílení veřejné 
dopravní obslužnosti. Z tohoto 
důvodu letos vznikají ve čty-
řech městech na Plzeňsku tzv. 
přestupní uzly, které mají zlep-
šit napojení mezi autobusovou 
a železniční dopravou. Jedná 
se o města Přeštice, Nepomuk, 
Blovice a Nýřany, tedy města 
s největším počtem cestujících 
za den – okolo 900.

Konkrétně projekt přestup-
ního uzlu v Přešticích byl při-
pravován městem Přeštice ve 
spolupráci s Regionální rozvo-
jovou agenturou PK zhruba od 
roku 2017. Projektovou doku-
mentaci této dopravní stavby 

zpracovala klatovská projekč-
ní kancelář Macán Projekce 
DS s.r.o. a na jaře letošního 
roku vzešel z výběrového říze-
ní generální dodavatel stavby 
společnost Silnice Horšovský 
Týn, Colas a. s.

Stavba byla dokončena ke dni 
30. 9. 2019, slavnostně otevře-
na dne 5. 10. 2019 a její reali-

zací došlo ke zlepšení nevyho-
vujícího stavu infrastruktury 
autobusových zastávek v pro-
storu přednádraží železnič-
ní stanice Přeštice, včetně 
příjezdových a obslužných 
komunikací. Projekt komplet-
ně řeší prostor přednádraží 
a jeho součástí je např. devět 
moderních zastřešených auto-
busových zastávek, parkovací 
plochy s celkovou kapacitou 
72 parkovacích míst pro osob-
ní automobily a zastřešené sto-
jany s kapacitou 78 parkova-
cích míst pro jízdní kola, což 
by mělo ve výsledku přinést 
pohodlnou kombinaci různých 
způsobů cestování s cílem 
zvýšit podíl veřejné dopravy. 
Součástí stavby je též nový 

kruhový objezd a samozřejmě 
kompletní nasvícení celého 
prostoru.

Celková cena stavby činí  
27 321 280 korun. 
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V Přešticích dne 5. 10. 2019 byl slavnostně otevřen nový přestupní uzel za 27 milionů korun. Zhotovení dopravního uzlu přinese 
komfortnější přístup cestujících k vlakům, dále se zde nachází 72 parkovacích míst pro automobily, 9 nových zastávek, 78 parkova-
cích míst pro kola v zastřešeném boxu, zavěšení kol je v ČR unikátní.                                                            Text a foto Milan Janoch

Přeštice mají nově zrekonstruovaný přestupní uzel

Vážení čtenáři,
jak se máte? Posledních něko-

lik dní nám spíše připomnělo 
léto, ačkoliv podle kalendáře 
je už podzim, že? Ale asi se 
nehněváte.

Město však, nehledě na 
počasí, nyní musí předložit 
rozpočet na rok 2020. Připra-
vujeme řadu projektů, z toho 
i některé, co se letos nepoda-
řilo zahájit nebo uskutečnit. 
Například ,,Modrý dům“. Pro 
potřeby města Přeštic a také 
pro jeho další obce máme 
v plánu například rozšíření 
vodojemu před Žerovicemi 
za 10 mil.; opravu vodovodu 
a kanalizace za dalších 10 mil.; 
kompletní rekonstrukci ,,Mod-
rého domu“ skoro za 100 mil. 
(využijeme současné příznivé 
úvěrové podmínky); stavbu 
parkoviště Na Chmelnicích 
za 9 mil.; výměnu další části 
veřejného osvětlení za 9 mil. 
Další finanční prostředky si 
vyžádají výkupy pozemků pro 
obchvat města. Příznivci přeš-
tického fotbalu jistě ocení šes-
timilionový příspěvek města 
na vybudování hřiště s umělou 
trávou, které si určitě zaslouží 
nejen naši divizní hráči.

Pokud jste si ony miliony 
sečetli, dostali jste ohromné 
číslo. Část se však vrátí na 
dotacích, které se vždy snaží-
me využít, ale i tak to asi bude 
rekord města. Máme, bohu-
dík, naspořeno z minulých 
let. Návrh rozpočtu už finanč-
ní odbor předal finančnímu 
výboru zastupitelstva města. 
Poté bude posouzen a projed-
nán se samotnými zastupiteli 
před závěrečným schválením. 
Rozpočet bude schvalovat 
zastupitelstvo 12. 12. 2019. 
Srdečně vás zvu.

V současné době všichni 
pociťujeme nepříjemné omeze-
ní pohybu po ulicích a chodní-
cích kvůli výkopům. Musíme 
to vydržet. ČEZ a T-Mobile 
nám za to odstraní drátoví ve 
městě a zavede superrychlý 
internet.

V závěru mi dovolte podě-
kovat všem, kteří se zaslouži-
li o zajištění důstojných 
oslav 101. výročí vzniku naší 
republiky. Využijte i nyní pří-
ležitosti k návštěvě výstavy 
,,Dobrých 100 aneb nejlepší 
okamžiky 100 let naší republi-
ky“. Je umístěna v Centru J. Á. 
Komenského v Rebcově ulici 
(Kristián). Bude otevřena až 
do 28. 1. 2020.

Čeká nás rovněž 30. výročí 
LISTOPADU 1989. Určitě 
stojí za to uctít tuto událost 
návštěvou vzpomínky na výro-
čí na Masarykově náměstí dne 
17. 11. 2019, a zaposlouchat se 
do zvuku všech našich zvonů 
přesně v 17.11 hodin.

Pokračování na str. 4 

Jak  jste  se 
dostal do Lu- 
žan?

V polovině 
osmdesátých 
let dělal kaste-

lána na Kuksu můj kamarád. 
Mně i přítelkyni se to líbilo, 
tak jsme chodili na památ-
kový ústav a snažili jsme se 
získat místo na nějakém zám-

ku. Jenže můj kádrový profil 
nebyl vhodný na státní zámek, 
tak nás doporučili na zámek 
v Lužanech, který patřil hláv-
kově nadaci. Tam nás vzali.
Lidem z nadace nevadil 

váš kádrový profil?
Zřejmě ne. Já jsem se s vede-

ním moc nevídal, nejezdili 
tam často. Faktem ale je, že 
i v době normalizace nadace 
pořád existovala, byla to tako-
vá zvláštní výjimka. 

Co  jste  dělal  na  zám-
ku?

Já údržbáře, partnerka měla 
vysokou školu, takže oficiál-
ně byla kastelánem ona. Je to 
maličký zámek, ale moc pěk-
ný. Hlavní zajímavostí určitě 
je, že se tam sjížděli tehdejší 
významní umělci – Vrchlický, 
Sládek, Dvořák, taky se tam 
hraje Dvořákova mše každý 
rok. 

Pokračování na str. 2

Zveme Vás 
na výstavu

 #NEZAPOMEŇME
„Vzpomínky pamětníků

na Listopad 1989
v Přešticích a Plzni“ 

od 6. 11. 2019 
V BUDOVĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
V PŘEŠTICÍCH, 

HUSOVA UL. 465, PŘEŠTICE

Výstava potrvá 
do konce roku 2019.



Dokončení ze str. 1
Za  vás  se  tam  sjížděl 

kdo?
Jednoho dne se tam objevil 

kvůli stromům v parku člo-
věk, který pracoval na život-
ním prostředí. Tak jsem se 
seznámil se Standou Duchkem 
z Příchovic a přes něj pak se 
skupinou ochránců přírody, 
kteří jeli na stejné vlně jako 
já. V té době začal táta vydá-
vat ilegální Lidové noviny, já 
přivezl balík do Lužan a ti lidé 
si to brali a půjčovali dál. Tak-
hle jsem těmi svými „agenty“ 
obsáhl oblast od Karlových 
Varů až po České Budějovice.  
To na vás nepřišla Stát-

ní bezpečnost?
Vím, že mezi námi byl poli-

cejní informátor, ale byl to 
člověk slušný, nic zajímavého 
neřekl. Tak jsme vydrželi až 
do konce roku 1989. Na mě 
vedla Státní bezpečnost spis od 
roku 1972, nikdy za mnou ale 
v Lužanech nebyli. Měli tam 
svého člověka, který sledoval 
moje návštěvy, ale nikam mě 
netahali. 
Jezdil tam za vámi v té 

době váš otec nebo bratr?
Bratr tam jezdil často, tomu 

se tam líbilo. Táta tam byl tak 
dvakrát.
V  té  době  byl  zámek 

přístupný veřejnosti?
Jistě. My jsme se do toho 

s partnerkou pustili, zved-
li jsme návštěvnost třikrát. 
Kromě údržbářské práce jsem 
prováděl turisty, katalogizoval 
sbírkové předměty, dokonce 
jsem opravil i jižní hodiny, 
které dvacet let nešly. Kdy-
bych chvíli trénoval, tak ještě 
teď udělám prohlídku. 

Kolik vás tam pracovalo?
My dva, z vesnice chodily 

dvě sudetské Němky na úklid 
přes sezónu a na prázdniny 
jsme najímali průvodkyně. 
Jedna z nich se stala později 
moji ženou.

Měl  jste  nějaký  vztah 
k Přešticím? 

Já jsem až v Lužanech 
z archivních materiálů zjistil, 
že můj pradědeček byl stavitel 
a prováděl Hlávkovi na zám-
ku v Lužanech nějaké úpra-
vy. Bydlel v Přešticích s mojí 
prababičkou. Takže jsem začal 
chodit do přeštického kostela, 
skamarádil se s farářem, se 
Standou Duchkem jsem udě-
lali dost solidní partu. Jinak 
ale jižní Plzeňsko bylo, nech-
ci říct komunistické, ale lidi 
byli režimu vděční a nějakým 
způsobem oddaní, takže měli 
pocit, že je to správně.
Máte pro to nějaké vy-

světlení?
Asi to bylo i tím, že tu bylo 

dost náplavy. Nevím, jak je to 
možné, ale hodně lidí přišlo 
odněkud. Nebyli to staroused-
líci. 
V Lužanech věděli, z ja-

ké jste rodiny?
Myslím, že to řada lidí vědě-

la. Já moc nechodil do hospo-
dy, byl jsem tam snad dvakrát, 
ale musím říct, že se ke mně 
chovali velmi slušně. Starost-
ka věděla, co jsem zač, byly to 
takové kradmé pohledy jako 
„my víme“. 

Měl jste cestovní pas? 

Neměl. Ten mi nedali. Ani 
do východního Německa nebo 
do Maďarska jsem nemohl.  
Teprve v létě 1989 se něco 
stalo a komunisti mě pustili do 
Holandska. Byla to pikantní 
historka. Záminkou byly právě 
motýly v holandském muzeu, 
ale jel jsem tam za Karlem 
Schwarzenbergem kvůli tiskař-
ským strojům. Jeli jsme Ško-
dou 100, řídil Standa Duchek 
a já se musel naučit nazpaměť 
všechny adresy a čísla, kdy-
by nás na hranici šacovali. 
Jenže nakonec si nás skoro ani 
nevšimli, ale my jsme stejně 
po Holandsku kličkovali jako 
v Bondovce. Furt jsme měli 
pocit, že nám je Státní bez-
pečnost a její agenti v patách. 
Dopadlo to ale dobře, i s tím 

Karlem jsme se v noci sešli.
A jak to bylo s těmi mo-

týly? 
Já je chytal skoro pořád. Měl 

jsem obrovskou sbírku, ale jen 
československou kvůli tomu 
pasu. Teprve po revoluci jsem 
začal cestovat po světě a chy-
tat motýly všude možně. Od 
Kuby, přes Jižní Ameriku, 
Balkán až po Turecko. Prodá-
val jsem je právě obchodníkovi 
do Holandska. Jenže pak přišla 
nabídka, abych šel k Havlovi 
na Pražský hrad, takže bylo po 
chytání.  Neměl jsem vůbec 
na nic čas, o motýly se musíte 
starat.
Vy  jste  choval  motýly 

doma?
To ne, ale musíte se starat 

o sbírku. I když jsou vypre-
parovaní, potřebují pravi-
delně desinfikovat. Já jich 
měl třicet tisíc v několika 
skříních! Jenže mi došlo, že 
už to nezvládnu, tak jsem 
celou sbírku prodal do muzea 
v Bonnu. A začal jsem sbírat 
kameny. 
Vy  jste  něco  věděl 

o kamenech?
Ne. Já se ty věci vždycky 

naučím. Teď už jich mám taky 

dvacet tisíc, a to je sbírám 
necelých dvacet let.  

Vrátím se  ještě k době 
před Lužanami, kdy jste 
na  Slovensku  pásl  jalo-
vice.  Tam  za  vámi  byl 
někdy Václav Havel?

Havel tam nebyl nikdy, 
i v tom disentu byly různé sku-
piny. Já ani nikdy nepodepsal 
Chartu 77, měl jsem i na řadu 
věcí jiný názor.  Jalovice jsem 
pásl na Slovensku tři sezóny 
a na třech místech. Tam po 
mně šla Státní bezpečnost víc 
než později v Lužanech. Začí-
nal jsem na středním Sloven-
sku a skončil úplně na východě 
za Košicemi. Přišel předseda 
družstva, omluvil se, že za ním 

přišli tajní, že mě musí propus-
tit, ale hned mi dal tip na jiné 
družstvo a tam mě zase vzali.
Bydlel  jste  v  marin-

gotkách?
Na Velké Fatře jsme měli 

dřevěnou salaš a na těch dvou 
dalších místech, na Vtáčníku 
a v Kecerovcích, maringotku.  
Nebyl  jste  tam  příliš 

izolovaný od všeho toho 
pražského dění? 

Ani ne. Jezdili tam za mnou 
různí přátelé, disidenti, taky 
bratr Honza. Tomu se tam 
hodně líbilo, takže jednu sezó-
nu tam pásl taky.  Můj otec 
dostal od Viléma Prečana 
(exilový vydavatel a politolog 
– pozn. red) velmi silný tran-
zistorák a dal mi ho do hor, 
takže já denně poslouchal hlas 
Ameriky. Kamarádi mi vozili 
knížky, samizdat, z kazeťáku 
hrála Marta Kubišová. My tam 
žili svobodně.
Co  jste  dělal  na 

Pražském hradě? 
Měl jsem na starost ochranu 

Václava Havla. Dával jsem 
dohromady tým, učili jsme 
se od západních služeb. Já ho 
před revolucí osobně neznal, 
viděl jsem ho dvakrát letmo. 

Takže jsem Havla poznal 
důvěrně až na Hradě, tam jsme 
trávili spoustu času spolu. 
Tykali jste si?
Na veřejnosti vykali, v sou-

kromí tykali. On chtěl být čas-
to bez ochranky, takže jsem 
s ním byl jen já.

Jaký jste měl z Václava 
Havla pocit?

To je těžká otázka. Byl to 
určitě statečný člověk, myslím 
si to od té doby, kdy nás chtěli 
v Bratislavě zmlátit nacionalis-
té. Tam došlo opravdu k velmi 
nebezpečné situaci, kdy to hro-
zilo velký průšvihem, a to jsem 
tenkrát na ochranku křičel do 
vysílačky: „První střílím já!“   
Vy jste byl ozbrojený?
Měl jsem sice „modrou 

knížku“ (neschopen vojen-
ské služby – pozn. red), ale 
po nástupu k ochrance jsem 
dostal zbraň. S Havlem to 
nebylo snadné, on nám pořád 
utíkal. V Belgii zdrhnul do 
nejhorší námořnické hospo-
dy, policie se mohla zbláznit. 
Byl nedisciplinovaný, podle 
mě to ale byla trošku divadel-
ní póza. Takzvaně neměl rád 
ochranku, ale zároveň mu to 
tak trošku dělalo dobře. Třeba 
jsme šli do divadla Na zábra-
dlí a on si nepřál ochranku. 
Jenže to podle pravidel nejde, 
Havel ne Havel. Takže pokud 
chtěl bez ochranky, musel mi 
to podepsat. Takže já jsem 
měl stoh podepsaných papírů, 
ale ochranku jsem vždycky 
postavil, jen malou, skrytou, 
aby ji neviděl, ale aby tam 
byla. 
Když  se  ohlédnete  na 

vaše  zaměstnání  od 
pasení  jalovic  až  přes 
Havlovu  ochranku,  co 
z toho bylo nejhezčí?

Tak určitě ty jalovice. I proto, 
že jsme byli mladí, plní nadějí, 
že se něco změní.
Jakou má člověk nadě-

ji,  když  kouká  celý  den 
na jalovice?

Jste odříznutý od světa, kte-
rý se vám nelíbí. Stýkáte se 
s lidmi, se kterými si rozumíte. 
Neustále se posilujete v nadě-
ji, že se ten systém změní, že 
to takhle nemůže být do neko-
nečna. Příroda vás posiluje, ale 
musíte jí poslouchat. Když je 
na Velké Fatře čtyři dny mlha, 
vidíte na pár metrů a máte dvě 
stě jalovic na volno, to musíte 
sakra poslouchat přírodu. To 
posiluje a i z toho roste nadě-
je.
Jste Havlovec?  Zvítězí 

Pravda a láska?
Tak se do nedá říct. Já v roce 

1990 nevolil Občanské fórum, 
které podporovalo Havla. 
Já zažil Havla v humorných 
i těžkých situacích, kdy mu 
nebylo dobře. Jeho předsta-
vy byly na můj vkus příliš 
idealistické a zároveň ta jeho 
varování mi připadala zbyteč-
ně katastrofická. To není pro 
mě, takže pravda a láska ne. 
Nezvítězí.
Teď  z  vás  promluvil 

bývalý policista.
To ze mě promluvil člověk, 

který zná hodně přírodu. V té 
se dozvíte, že pravda a láska 
nezvítězí. Příroda je boj.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)
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Z Lužan za Železnou
oponu

Láska a pravda nad zlem a nenávistí... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
ZÁŘÍ 2019 
Tel. 725 726 549

Domorodé kořeny

Veselo na horách

Přestupky proti zákonu 
o odpadech 

Dne 2. 9. 2019 po 9.00 hod. 
oznámil místní občan, že v uli-
ci Veleslavínova v Přešticích 
nějaký muž vhodil do kontej-
neru na sklo komunální odpad 
a ještě byl na oznamovatele 
drzý. Pomocí svědka a kame-
rového záznamu byl vypátrán 
osmasedmdesátiletý muž ze 
Skočic, který byl řešen stráž-
níky pro přestupek proti odpa-
dovému hospodářství v pří-
kazním řízení.

Dne 6. 9. 2019 po 12.00 hod. 
byli strážníci přivoláni ke 
sběrnému dvoru v ul. Průmys-
lová v Přešticích, kde u plotu 
měl starší muž vyložit z vozi-
dla hromadu odpadu s tím, že 
později jej uklidí. Ohledáním 
místa byly nalezeny dokumen-
ty na konkrétní osobu a pomo-
cí kamerového systému bylo 
zjištěno vozidlo, kterým byl 
odpad přivezen. Jednalo se 
o čtyřiasedmdesátiletého muže 
od Švihova, který si skutečně 
odpad po sobě uklidil násle-
dující pracovní den, strážníky 
dále řešen v příkazním řízení. 

 Dopravní nehoda způ-
sobená  jízdou  pod  vli-
vem  alkoholu  na  Masa-
rykově nám. – podezření 
z trestného činu

Dne 3. 9. 2019 před 17. hod. 
zjistila hlídka MP na Masary-
kově nám. v Přešticích nabou-
rané vozidlo škoda a moto-
cykl jawa. Šetřením na místě 
a pomocí kamerového systému 
bylo zjištěno, že řidič vozidla 
přijíždějícího od autobuso-
vých zastávek nedal přednost 
malému motocyklu, který při-
jížděl ul. Rybova směrem na 
Klatovy a srazil z motocyklu 
seniora. Aniž by mu poskytl 
první pomoc, tak z místa neho-
dy odešel a ve vozidle nechal 
své příbuzné. Motocyklistovi 
byla strážníky poskytnuta prv-
ní pomoc, přivolány záchranná 
služba a hlídka PČR. Po chvíli 
se řidič vozidla vrátil s tím, že 
si byl pro doklady. Jednalo se 
o místního osmačtyřicetiletého 
muže, kterému bylo naměřeno 
v dechu 2,037 promile alkoho-
lu. Po příjezdu hlídky PČR byl 
řidič této předán pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu 
– „Ohrožení pod vlivem návy-
kové látky“.
Krádež  květin  ze  hřbi-

tova v Přešticích 
Dne 13. 9. 2019 byla místní 

ženou na MP oznámena krádež 
několika velkých květin z hro-
bu místního hřbitova. Pomocí 
kamerového systému byla vy-
pátrána čtyřiašedesátiletá že-
na z Příchovic, která dne 11. 9. 
2019 po 8. hodině přijela vozi-
dlem ke hřbitovu, kde odcizi-
la jednu velkou květinu, dala 
ji do vozidla a poté se vrátila 

pro druhou. Následně odjela 
směrem k bydlišti. Při podání 
vysvětlení na MP uvedla, že se 
jí ty květiny nelíbily, proto je 
odtud odvezla. Obviněná byla 
řešena pro přestupek proti 
majetku pokutou. 

Střípky měsíce
září 2019 

 1. 9. po půlnoci oznámeno 
rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou na KČT, po taneční 
zábavě zde byl prováděn úklid 
s písněmi znějícími z rádia, 
hudba vypnuta, řešeno v pří-
kazním řízení. Po 15. hodině 
oznámena propadlá komuni-
kace v ul. Tylova, na místě 
provedeno společně s hasiči 
označení místa a nahlášeno na 
hospodářský odbor MěÚ
 7. 9. v dopoledních hodinách 
proveden odtah vozidla citroën 
z parkoviště v ul. Rybova, kte-
ré tvořilo překážku silničního 
provozu – bránilo vjezdu do 
prostor dočasné autobusové 
zastávky vozidlům zajišťují-
cím hromadnou dopravu osob; 
po 23. hodině byla strážníky 
dávána první pomoc muži, 
který na Pivních slavnostech 
zkolaboval, na místo přivo-
lána záchranná služba, která 
jej převezla na vyšetření do 
nemocnice
 8. 9. od půlnoci až do čtvrté 
hodiny ranní byli „usměrňo-
váni“ návštěvníci hudebního 
klubu v ul. Krátká a Nepo-
mucká pro rušení nočního kli-
du z důvodu ukončení Pivních 
slavností, někteří byli řešeni 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku a občanskému soužití 
v příkazním řízení
 14. 9. po 21. h oznámeno 
možné pytláctví u rybníka 
v obci Přeštice-Zastávka, na 
místě zjištěni dva muži, kteří 
se prokázali jako správci ryb-
níka MO ČRS, kteří zde pro-
váděli kontrolu
 22. 9. po 21. h při hlídkové 
činnosti zjištěn značný hluk na 
Masarykově nám., tento pro-
váděl čtyřiadvacetiletý cizinec 
berlí, kterou tloukl do doprav-
ní značky, neboť se nemohl 
údajně spojit s nemocným 
otcem, proveden tel. dotaz na 
otce, který se synem již mlu-
vil a vše s ním vyřešil, cizinec 
byl vyřešen pokutou pro pokus 
o poškození dopravní značky
 30. 9. po 9.30. hod. vyjíždě-
la hlídka do obce Přeštice- 
-Zastávka na padlý strom přes 
cestu z důvodu silného větru, 
na místo přivoláni hasiči, kte-
ří strom odstranili – na místě 
usměrňována doprava; dále 
nahlášena poškozená doprav-
ní značka v ul. Komenského, 
pomocí kamerového systé-
mu zjištěno vozidlo, které do 
značky 29. 9. najelo – předáno 
MěÚ a PČR

Silnější vyhrává



JUBILEUM KARLA PEXIDRA

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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Marie KASLOVÁ
paní Eva BOUBERLOVÁ 
paní Anna MATÝSOVÁ
pan Václav ALTMAN

2. polovina července a 1. polovina srpna

ÚMRTÍ (září)

Anna MACHOVÁ
Josef GRÖSSL
Alenka ZAHÁLKOVÁ
Jaroslav KUBEŠ
Anna ČESÁKOVÁ
Jiřina ZAVADILOVÁ

(1950) 
(1951) 
(1938)
(1941)
(1935)
(1935)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní Anděla VOZKOVÁ 
paní Marie FOLTOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní

Věra MÜNSTEROVÁ
paní Marie VLČKOVÁ

(Žerovice)
paní Helena BEŠKOVÁ

Symboly obcí Přešticka
– Čižice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavil

pan

František MALAFA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 100. narozeninám

100. narozeniny oslavila

paní

Marie PIŠŤÁČKOVÁ

Muzikantský „Týden“
Václava Květoně

V sobotu jsem si zajel 
poslechnout pana Václava 
Květoně, který křtil své cédéč-
ko v Klatovech. Jelikož jsem 
pana Václava Květoně sly-
šel ještě jako žáka Základní 
umělecké školy v Přešticích, 
byl jsem zvědav, jak v muzi-
ce pokračuje. Hned v úvodu 
musím napsat, že nejde v jeho 
uměleckém růstu jen o krok 
dopředu, ale o pořádný skok.

Cédéčko obsahuje 7 skladeb, 
které jsou koncipovány do dnů 
v týdnu. Každý den je panem 
Květoněm vtipně uveden do 
konkrétní nálady, což skvěle 
koresponduje s hranou sklad-
bou. Pro umocnění nálady 
používá celou sadu saxofonů. 

V úterý sopránový, na pátek 
tenorový a v dalších skladbách 
altsaxofon. Celkový zážitek je 
umocněn kultivovaností a into-
nační čistotou. Při pozorném 
poslechu je také cítit smysl pro 
humor, což je v každé profe-
si velké plus, které se bohužel 
v současnosti ze společnosti 
vytrácí. Velmi sympatické také 
bylo, že pozval ke spolupráci 
svého učitele pana Bečváře. 
Musím také zdůraznit, že si 
všechny party doprovodných 
nástrojů nahrál Václav Květoň, 
což svědčí také o jeho instru-
mentální pohotovosti. Ce- 
lý večer byl pro posluchače 
opravdovým uměleckým zážit-
kem. Pokud toto CD s názvem 
The Week /Týden/ ještě nemá-
te, tak si pospěšte, neboť bude 
asi brzy pryč.

Na závěr bych rád popřál 
Václavu Květoňovi mno-
ho úspěchů ve studiu a hod-
ně inspirace pro další skvělé 
skladby.

Bedřich Zákostelecký
Přeštice

Popis znaku:
V červeno-modře sníženě 

děleném štítě nahoře vyrůsta-
jící zlatá lilie, na jejíž rame-
nech sedí dva přivrácení stří-
brní ptáčci s modrou zbrojí, 
dole stříbrný lamačský klín 
podložený dvěma zkřížený-
mi vztyčenými zlatými šípy 
s tupými hroty a s červeným 
opeřením.

Popis vlajky:
List tvoří tři vodorovné pru-

hy, žlutý, modrý a červený 
v poměru 1:2:1. V modrém 
pruhu bílý lamačský klín 
podložený dvěma zkříženými 
žlutými šípy s tupými hroty 
a s červeným opeřením. Poměr 
šířky k délce je 2:3.

Datum rozhodnutí je 29. květ- 
na 2007.

Ing. Jiří Běl

Dne 21. 11. 2019 uplyne rok, co nás na-
vždy opustil otec, manžel, dědeček, hasič, 
ale především kamarád, pan

Josef Jarolím.
Jménem rodiny, přátel a hasičů SDH Sko-

čice děkujeme všem těm, kteří si s námi na 
našeho Pepču vzpomenou.

Marie Jarolímová

Informace z Příchovic
V zasedací místnosti obecní-

ho úřadu se 5. října 2019 konal 
křest knihy kreseb Pohlazení 
duše paní Hany Matějovské 
z Příchovic. Za pěkné účasti 
jejích přátel, žáků a učitelek ze 
ZŠ v Přešticích se zde setkaly 
dvě výtvarnice. Tou druhou 
byla paní Jiřina Andrlíková, 
známá svým krásným betlé-
mem a pracemi ze dřeva. Znáte 
vesnici, která se může pochlu-
bit dvěma výtvarnicemi? Přeji 
oběma zdraví v jejich výtvar-
ném životě. Na fotografii vlevo 
paní Hana Matějovská, vpravo 
paní Jiřina Andrlíková.

Ing. Jiří Běl

„Říká se, že je takovým novodobým Leonardem.“

Kniha Karla Pexidra Vícov začíná slovy: „Přiznávám, že 
bývám občas stižen pokušením přemýšlet o věcech, o kterých se 
normálně nepřemýšlí. Vyplývají mi z toho někdy hloupé otázky. 
Otázky zdánlivě zbytečné a nesmyslné: například, kdy jsem začal 
žít.“ 

Filozofa a umělce Pexidra nadhozená otázka inspiruje k hle-
dání mnohovrstevnatých odpovědí. My se spokojíme s „úředně 
neomylnou“ odpovědí: 4. listopadu 1929. Prozrazuje, že slavný 
plzeňský občan a náš vícovský soused 

Karel Pexidr 
slaví devadesáté narozeniny. 

Jubilant se v životě zabýval a zabývá mnoha obory lidské čin-
nosti. Je právníkem, prozaikem, básníkem, překladatelem, držite-
lem ceny Bohumila Polana za literaturu (2007), významným 
plzeňským hudebním skladatelem, autorem desítky filozofických 
knih, vysokoškolským pedagogem, zakladatelem Hudební nada-
ce Karla Pexidra. Je ale rovněž milovníkem přírody, sběratelem 
motýlů, předsedou zemědělského družstva, tenistou a vášnivým 
myslivcem. A to jsme jistě nezmínili všechno. K významnému 
životnímu jubileu přejeme Karlu Pexidrovi pohodu a zdraví, ale 
rovněž tolik potřebný tvůrčí neklid a inspiraci.

Michal Tejček
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Přízemní výstavní sál:
14. 9. – 17. 11. 2019

Svět trpaslíků
Soubor cca 200 trpaslíků a skřítků, zapůjčených z Muzea města 
Ústí nad Labem, Muzea loutek v Plzni  a od sochaře a výtvarníka 
Kurta Gebauera. K výstavě je připraven pracovní list a herna 
pro děti a rodiče.

listopad 2019
 2. 11. 2019 
Přeštická osmička 2019   
Přeštická osmička: lesní kros 
kolem vrchu Střížov (Obec-
ňák) pro pořádné nadšence, 
trasa osm km, převýšení 200 
metrů, start a cíl Střelnice 
Zámosty.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
střelnice Zámosty 
Vstup: zdarma

 8.-14. 11. 2019 
Juniorfest 2019   
12. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu pro děti 
a mládež. Opět v pěti městech 
– Přeštice, Plzeň, Horšovský 
Týn, Domažlice a Dobřany.                    
Bohatý výběr filmových pro-
jekcí a pestrý doprovodný pro-
gram.
Místo konání: KKC Přeštice 

 15. 11. 2019 
Strašidelná cesta
pro malé
Hororová cesta
pro velké   
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: start – areál KČT 
Přeštice (loděnice)  
Pořadatel: Junák Přeštice ve 
spolupráci s Juniorfestem, z. s.

 17. 11. 2019 
Oslavy 
Lampionový průvod. 
Doprovodný program v Měst-
ském parku (country kapela, 
soutěž o nej lampion, ohnivý 
tanec).
Čas konání: 17.00 hodin – 
vzpomínkový pietní akt 
Místo konání:
Masarykovo náměstí 

 18. 11. 2019 
Můžu k tobě 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice

Představení zrušeno pro vel-
mi nízký počet prodaných 
vstupenek. Zakoupené vstu-
penky se vrací v Turistickém 
informačním centru. 

 24. 11. 2019 
Nedělní posezení
s Doubravankou  
K tanci i poslechu hraje decho-
vá kapela Doubravanka. 
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 26. 11. 2019 
One woman show 
– Halina Pawlowská
– Chuť do života
Pořad Haliny Pawlowské 
„Chuť do života“, aneb 
o vzrušení, lásce katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zaslu-
hují, abychom se jim společně 
smáli. A taky, pochopitelně, 
o jídle! Protože: všechno je 
putna, jen když nám chutná!
Během pořadu se nejen neu-
držíte smíchy, ale můžete si 
zakoupit a nechat podepsat 
knihu „Chuť do života“ nejčte-
nější současné autorky anebo 
si na památku odnést společ-
nou fotografii.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné:
290 Kč / 320 Kč na místě
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 28. 11. 2019 
Cavewoman
Mají muž a žena šanci přežít 
spolu na jedné planetě? Přijď-
te se podívat na ženu jeskyn-
ního muže, která o tom něco 
ví.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 395 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

Odměna z motivačního 
programu Elektrowinu a. s.

Společnost Elektrowin a. s. 
každým rokem umožňuje zís-
kat odměnu z Motivačního 
programu pro obce zapojené 
do systému zpětného odběru 
elektrozařízení. Jelikož obča-
né svědomitě nosí vysloužilé 
elektrospotřebiče do sběrného 
dvora, dosáhlo město Přeštice 
na odměnu za 2. čtvrtletí roku 
2019. 

Aktuálně ve sběrném dvoře 
chyběl pořádný rudl, který by 
pomohl obsluze SD při mani-
pulaci s objemnějšími a těžšími 
elektrospotřebiči, které vozíte. 
Rudl byl pořízen z odměny 
Motivačního programu v ceně 
1568 Kč a již nyní je využíván 
ve SD.

Město Přeštice děkuje přede-
vším Vám, občanům, za to, že 

vysloužilé elektrospotřebiče 
donesete do sběrného dvora.

Věříme, že budete i nadále 
třídit odpady a město Přeštice 
i v dalších letech dosáhne na 
odměny.

Seznámení občanů...
Dokončení ze str. 2

 v září provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) Pivní slavnosti v Přešticích
2) mezistátní fotbalové utkání 
u stadionu v Přešticích
3) Haydnovy hudební slavnos-
ti na Vícově
4) 25. a 26. 9. – besedy ve ško-
lách a v Městském parku ke 
Dni mobility – Den s MP
5) asistentem prevence kri-
minality provedeny kontroly 
všech pískovišť na území měs-
ta a místních obcí – nenalezen 
žádný infekční materiál
 na území města zjištěno zne-
čištění komunikací: Masaryko-
vo nám. – popeláři při vývozu 
popelnic, Nepomucká směr na 
obec Příchovice – od vozidel 
sekajících zemědělské plodiny 
– všechna znečištění komuni-
kací odstraněna znečišťovateli
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) Hlávkova – vloupání do 
objektu betonárky

2) dopravní nehoda na Masary-
kově nám. a dále v ul. Komen-
ského
3) Tř. 1. máje – krádež
 na území města nalezeno: 
na Masarykově nám. – klíče 
od vozidla, Plzeňská karta, 
osvědčení registrace vozidla, 
v ul. Mlýnská – mobilní tele-
fon, v ul. Nepomucká – osvěd-
čení registrace vozidla, v ul. 
Poděbradova – RZ od vozidla 
– předáno majitelům a na pří-
slušné odbory MěÚ
 provedeny výjezdy na čtyři 
volně pobíhající psy: 1x ZŠ 
Josefa Hlávky, 1x v obci Žero-
vice, 1x ul. Červenkova, 1x 
ul. Dukelská – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice-Zastáv-
ka – 70 a 78 km/h, Skočice  – 
– 67 km/h a v ul. Na Borech, kde 
je dovolená rychlost 30 km/h 
– 60 a 64 km/h. 

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Podkrovní výstavní sál:
18. 10. – 17. 11. 2019

Mikroregion Přešticko ve fotografii
Desátý, závěrečný ročník soutěže s prezentací vítězných sním-
ků všech ročníků, doplněný o samostatnou výstavu fotografií 
Vaška Živného. Od 9. do 17. listopadu bude součástí výstavy 
také soubor unikátních fotografií pořízených při renovaci Tóry 
z přeštické synagogy.

2.  11.  SO:  PLZEŇ  –  KŘI-
MICE
TRASA: kolem řeky Mže do 
Radčic, dále po cyklostezce 
do Křimic, kolem zámečku na 
oběd U Valdeků, do Skvrňan, 
kolem Vejprnického potoka 
na CAN.
(12 km)
9.  11.  SO:  PŘEŠTICE  – 
JINDŘÍN
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Kucíny – Radkovice 
– Jindřín – Horšice – Dolce 
– Radkovice – Příchovice – 
Přeštice
(16 km)
16.  11.  SO:  CHODSKÁ 
LHOTA – ORLOVICE
TRASA: Chodská Lhota – Na 
Šteflích – Orlovice – Hadrava 

– Bystřice – Nýrsko
(16 km)
13. 11. SO: HORNÍ BŘÍZA
TRASA: Horní Bříza – Česká 
Bříza – Drahotínský rybník 
– Dolany rozcestí – vodácké 
tábořiště MASH na Berounce 
– Chrást
(15 km)
30.  11.  SO:  Z  EJPOVIC 
DO STARÉHO PLZENCE
TRASA: Ejpovice – pohodni-
ce – Na Marfánku – hradiště 
– rotunda – Starý Plzenec
(12 km )

Programová  schůze  se 
koná  ve  čtvrtek  28.  11. 
2019  v  klubovně  hotelu 
SPORT.

Dokončení ze str. 1
Již 5. listopadu bude v budo-

vě MěÚ v Husově ulici 465 
představena výstava věnovaná 
LISTOPADU 1989 spojená 
s besedou s pamětníky.

K výše uvedeným souvislos-
tem připomínám, že Přeštice 
jsou jedním z 30 měst Pamě-
ti národa, která se připojila 

do projektu NEZAPOMEŇ-
ME, jehož cílem je uchovávat 
vzpomínky pamětníků pro dal-
ší generace.

Nenechte si prosím nic ujít. 
Jsme občany České republiky 
a važme si třicetileté svobody 
a demokracie!

Mgr. Karel Naxera
starosta

  2. 11. a 23. 11. 2019 od 17.00 hodin
ADDAMSOVA RODINA

Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Horor
USA, 2019, 87 min.

Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, 
která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. 

Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí 
v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou 
zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, 

že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

  2. 11. 2019 od 19.00 hodin
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2019, 128 min.

Od doby, kdy Sarah Connorová (Linda Hamilton) zabránila dnu 
zúčtování, změnila budoucnost a přepsala osud lidské rasy, 

uplynuly už více než dvě dekády. Zbrusu nový smrtící Terminátor, 
Rev-9 (Gabriel Luna), se vrací v čase, aby dohonil a zabil 

Dani Ramosovou (Natalia Reyes), která žije obyčejný život 
v Mexico City se svým bratrem (Diego Boneta) a otcem.

  3. 11. 2019 od 17.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie
Velká Británie / USA / Francie, 2019

Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují 
příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie... zatím co na 

nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, 
protože má plné ruce práce s geniálními nápady, jak si vystřelit 

z farmáře a rozčílit Bitzera.

  3. 11. 2019 od 19.00 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Komedie
Česko, 2019

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. 

Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá 
s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien 

(Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou 
neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast 

a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných.

  16. 11. a 22. 11. 2019 od 19.00 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Romantický / Komedie
Česko / Slovensko, 2019, 105 min.

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely 

(Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit 
advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému. 
Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě 

Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu 
nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových sportů Richard 
(Martin Dejdar) a druhým jeho bratr (Marek Němec), vážený člen 

horské služby, ale hlavně milovník žen a zábavy.

  22. 11. a 29. 11. 2019 od 17.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

Animovaný / Muzikál / Fantasy / Dobrodružný / 
/ Komedie / Rodinný

USA, 2019
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá 

a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, 
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává 

na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království 
se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku 

Ledové království 2 musí doufat, že je mocná dostatečně.

  23. 11. 2019 od 19.00 hodin
BITVA U MIDWAY

Akční / Drama / Historický / Válečný
USA / Čína, 2019, 138 min.

Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha 
(Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického 

námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom 
na pacifickém bojišti druhé světové války. Hvězdně obsazený film 

(Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Ed Skrein, 
Aaron Eckhart, Nick Jonas a další) působivě ukáže nejen pozadí 

konfliktu, ale zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy nebyla 
natočena tak velkolepě. Zároveň nám jednu z rozhodujících námořních 
bitev druhé světové války přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.

  29. 11. 2019 od 19.00 hodin
VLASTNÍCI

Komedie / Drama
Česko, 2019, 96 min.

Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek)
idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. 

Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením 
připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje 
řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno 

iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje 
svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem 

Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek.

  Od 8. do 14. 11. filmové projekce 
v rámci MFF Juniorfest 2019

Rezervace na www.juniorfest.cz
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12. ročník MFF Juniorfest 
je ve městě!
V minulém čísle jsme vás informovali o nadcháze-

jícím dvanáctém ročníku mezinárodního filmového 
festivalu Juniorfest. Pojďme si znovu připomenout 
základní informace: Juniorfest proběhne v termí-
nu od 8. do 14. listopadu 2019 nejen v Přešticích, 
ale i v dalších čtyřech městech Plzeňského kraje:  
Plzni,  Domažlicích,  Dobřanech  a  Horšovském 
Týně.  Festival  bude  slavnostně  zahájen  v  pátek 
8.  listopadu  ve  Velkém  sále  MKS  v  Domažlicích. 
Slavnostní zakončení, včetně vyhlášení vítězných 
snímků v jednotlivých soutěžních kategoriích, pro-
běhne  v  historických  prostorách  Erbovního  sálu 
Státního hradu a zámku Horšovský Týn ve čtvrtek 
14. listopadu.

„Zakončení je otevřené 
i široké veřejnosti, vstupenky 
na slavnostní večer si budou 
moci zájemci rezervovat na 
webových stránkách festiva-
lu,” sdělila ředitelka festivalu 
Judita Soukupová. Večera se 
účastní mnohé známé osob-
nosti ze světa českého a zahra-
ničního filmu. Ty však můžete 
potkat už i v průběhu festivalu, 
konkrétně například během 
předání Zlatých rafiček. Nej-
vyšší festivalové ocenění pře-
vezme Zdeněk Svěrák, který 
na počátku letošního října 
obdržel cenu Thálie za přínos 
českému divadlu. Druhým 
oceněným je Ondřej Vetchý. 
Pokud zavítáte i do ostat-
ních festivalových měst, pak 
je můžete potkat i zde. Zde-
něk Svěrák uvede v pondě-
lí 11. listopadu v plzeňském 
DEPO2015 snímek Obecná 
škola (1991), Ondřej Vetchý 
se setká s veřejností 14. listo-
padu v Domažlicích během 
projekce S čerty nejsou žerty 
(1985).

U festivalového programu 
v dalších městech ještě setrvá- 
me. Již v minulosti navští- 
vily festival mnohé zahranič-
ní herecké osobnosti, napří-
klad Kabir Bedi, představitel 
Sandokana (MFF Juniorfest 
2014), Pierre Brice známý 
svou postavou Vinnetoua 
(MFF Juniorfest 2009) či Inger 
Nilsson, kterou veřej-nost zná 
hlavně jako filmovou postavu 
Pipi Dlouhá punčocha (MFF 
Juniorfest 2010). Letošní 
ročník přiveze do plzeňské-
ho regionu opět světoznámá 
jména, přičemž jedno vskutku 
hollywoodské. V pátek 8. lis-
topadu v Domažlicích zahájí 
dvanáctý festivalový ročník 
hvězda amerického filmu, he-
rec známý především z kul-
tovního snímku Zelená míle 
(1999) David Morse. David 
Morse mimořádně během 
zahajovacího večera ve Vel-
kém sále domažlického Měst-
ského kulturního střediska 
převezme nejvyšší festivalové 

ocenění za celoživotní přínos 
světové kinematografii. Ome-
zený počet vstupenek na zaha-
jovací večer bude k dispozici 
prostřednictvím rezervačního 
systému dostupného na strán-
kách www.juniorfest.cz Šesta-
šedesátiletý herec během své-
ho pobytu na festivalu zavítá 
i do Dobřan a do Plzně, zde 
v multikině CineStar v sobotu 
9. listopadu od 19.30 hodin 
uvede snímek Zelená míle.

V neděli 10. listopadu nabíd-
ne přeštický program zábavné 
odpoledne pro rodiny s dětmi. 
Ve Velkém sále KKC si budou 
moci děti od 13.00 do 17.00 
hodin hravou formou připome-
nout oblíbené české pohádky. 
Jednotlivá stanoviště zastoupí 
pohádkové kostýmy a postavy 
dětských pohádkových hrdinů, 
hravé workshopy a dílničky. 
Návštěvníci se mohou těšit 
i na koncert dua Dubnička– 
–Lahoda.

Vstupenky na jednotlivé pro-
jekce stojí 60 Kč a hradit je lze 
pouze v hotovosti. Pro zakou-
pení vstupenek lze využít festi-
valové pokladny v KKC Přeš-
tice. Webové stránky www.ju- 
niorfest.cz umožňují rezer-
vaci vstupenek. Ty je nutné 
si vyzvednout nejpozději 15 
minut před konáním projekce 
či doprovodné akce. Komplet-
ní program festivalu nalezne-
te na dalších stránkách těchto 
novin.

Ing. Radka Šámalová 
PR & Press service 

Revolution Train 
– výsledky dotazníkového šetření

Město Přeštice obdrželo od 
nadačního fondu Nové Česko 
velmi podrobně zpracované 
výsledky sběru dat provede-
ného 11. června 2019 v Pro-
tidrogovém vlaku, který nav-
štívili žáci 2. stupně ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice. Sběr dat při-
nesl řadu poznatků pro rodiče 

i pedagogy a vytváří základ 
pro budoucí systematickou 
práci v oblasti užívání návy-
kových látek a pro realizaci 
návazných programů. Na pří-
pravě návazných programů již 
vedení základní školy s pra-
covníky Protidrogového vlaku 
pracuje.

Materiál je k dispozici pro širokou veřejnost na webu města: 
https://www.prestice-mesto.cz/mesto/aktuality-zpravy/revo-
lution-train-vysledky-sberu-dat-249cs.html

Zázračná Tóra z Přeštic
Divy se dějí a jednoho tako-

vé jsme byli svědky 12. dubna 
letošního roku. Přijeli hosté 
z westminsterské synagogy 
v Londýně, asi desetičlenná 
delegace v čele s rabínem Tho-
masem Salamonem. Návštěva 
byla ohlášená, představitelé 
města nachystaní, pohoštění 
také, konferenční sál Kulturní-
ho a komunitního centra čekal, 
až židovští hosté dorazí a začne 
dohodnutý program. Westmin-
sterská synagoga v Londýně 
vlastní několik set svitků Tóry, 
pěti knih Mojžíšových, který-
mi začíná Bible a které mají 
Židé nejvíce v úctě. Tyto svit-
ky pocházejí z Čech a Moravy, 
byly zabaveny nacisty za dru-
hé světové války, po ní skonči-
ly v Židovském muzeu v Praze 
a odtud byly státem prodá-
ny do Londýna. Zde slouží 
k tomu, aby byly opatrovány 
a propůjčovány synagogám po 
celém světě, kde je místní věří-
cí užívají při bohoslužbách. 
Čtrnáct z těchto Tór pochází 
ze synagogy z Přeštic a z okol-
ních židovských komunit. Pro-
to už před osmi lety židovští 
přátelé z Londýna navštívili 
Přeštice, aby se setkali s míst-
ními evangelíky, kteří od roku 
1948 sloužili své bohoslužby 
v bývalé přeštické synagoze, 
než byla v roce 1974 zbourá-
na, a aby navštívili místa spo-
jená s životem jejich souvěrců, 
jejichž posvátné knihy opa-
trují. I letos se Westminsterští 
zastavili v Přešticích, aby zno-
vu pozdravili zástupce města 
a evangelické církve a pomod-
lili se u památníku obětí druhé 
světové války a holokaustu na 
náměstí.

Dva přeštické svitky Tóry 
se dostaly i do města Sha-
ron ve státě Massachusetts 
v USA, každý do jedné z cel-
kem sedmi místních synagog, 
aniž by to o sobě jejich před-
stavitelé věděli. I to je samo 
o sobě podivuhodná náhoda. 
Mimochodem, samotné jmé-
no města odkazuje na krajinu 
v severním Izraeli. Kdo by si 
při tom nevzpomněl na milen-
ku z Šalamounovy Písně písní, 
které říkali Růže šáronská... 
Dvě dámy z Sharonu se letos 
na jaře vydaly přes oceán, aby 
v doprovodu Julia Müllera ze 
společnosti Toledot viděly 
na vlastní oči město, odkud 
pocházejí posvátné texty jejich 
synagogy. A považte, dora-
zily 12. dubna 2019 téměř 
ve stejnou hodinu jako Židé 
z Westminsteru. Může to být 
náhoda, ale určitě je to zázrak. 
A Tóra, jejíž svitky svedly 
dohromady Čechy z Přeštic, 
Angličany z Londýna a Ame-
ričany z Massachusetts, koná 
evidentně divy i dnes.

Zmíněný Julius Müller ote-
vřel na konci září v klatovské 
knihovně výstavu Svitek Tóry 
z Přeštic, nový domov za oceá- 
nem. Jedná se o soubor čtr-
nácti fotografií paní Sheily 
Pallay ze Sharonu, která foti-
la pouť přeštického svitku 
ze Sharonu restaurátorskou 
dílnou rabiho Kevina Halea. 
Restaurování Tóry je jednak 
odborná, jednak rituální práce 
s přísnými pravidly. To vše je 
možné zhlédnout na výstavě, 
která nyní zavítá i do Přeštic, 
do Domu historie Přešticka  
8. až 17. listopadu 2019.

Michal Tejček

Vzpomínky třicet let staré
V rámci pořadu „Osobnosti 

na slovíčko“, který připravilo 
KKC Přeštice spolu s místním 
Domem historie Přešticka, 
zavítal do Přeštic polistopado-
vý ministr vnitra Jan Ruml. 

V úvodu povídal o svých 
rodinných vazbách na Přeštice: 
„Maminku mého otce si vzal 
František Ruml. Tatínek nás 
pak sem vozil, ukazoval místa, 
kde žila babička. A také bratr 
Jiří dělal na zámku v blízkých 
Lužanech kastelána, odtud 
a z té doby mám na Přešticku 
hodně známých.“ 

Brzy se však hovor stočil 
na revoluční dobu před třiceti 
roky, Jan Ruml povídal i o his-
torii Charty 77. „Byla to straš-
ně hektická doba, doba, kdy se 
přepisovaly dějiny,“ vracel se 
ve vzpomínkách. „Praha byla 
centrem dění, celá revoluce 
začala vlastně z ničeho, část 
studentského průvodu z Alber-
tova se odklonila na Národní 
třídu, kde došlo k již známému 
masakru ze strany policej-
ních složek. Ale úplné počátky 

znamenal již Palachův týden 
v lednu stejného roku.“ 

Velice zajímavý je jeho 
názor na současnost: „Pryč je 
euforie z listopadu. Očekávání 
je pryč, lidé jsou politikou zne-
chuceni. Chceme jen výhody, 
být svobodní, ale již neumíme 
a nechceme převzít zodpověd-
nost za své jednání, své činy. 
Nesmíme být lhostejní k okolí, 
sami k sobě.“                   (šat) 

Zelohraní
„Šla Nanynka do zelí; Kdo 

vzal zelí?“ Tyto dvě písničky 
se staly ústředním motivem na 
společné akci pro děti a rodiče 
na zahradě naší mateřské ško-
ly. Počasí 17. října bylo jak na 
objednávku, celým hravým 
odpolednem nás provázelo 
sluníčko a modré nebe bez 
mráčku. Při vstupu na zahra-
du všechny uvítala „zelobrá-
na“, zahrada byla vyzdobe-
na výtvarnými pracemi dětí, 
zelný raut U zajíce, který pro 
všechny připravily nápadité 
a šikovné maminky, byl stále 
v obležení.

Děti se zájmem pozorova-
ly krouhání zelí na „cetlíku“, 
vyzkoušely si skoro zapome-
nuté šlapání zelí v kadečce 
nebo používání tlouku. Ochut-
návaly zelí kyselé či hlávkové, 
červené nebo čínské, koulely 
zelené míče po lavičce, kres-
lily zelí.

Plánované akci předcházely 
různé vzdělávací a hravé čin-
nosti s dětmi, kde nechybělo 
obyčejné zelí. Ale jednou se 
stalo, že se zelí ztratilo. Kdo ho 
vzal? Kočka není v podezření, 
ta si potichu uloví myšku, pes 
má radši játra nebo voňavou 
kost, králík rád chroupá slad-

kou mrkev. Kdo to tedy byl? 
Děti společně s rodiči plnily 
úkoly u jednotlivých stanovišť 
se zvířátky, až došly k zelnému 
poli, kde si na zelí pochutná-
val zajíc. Tady na děti čekala 
poslední disciplína. Kolečkem 
projet slalomovou dráhu, vzít 
hlávku zelí, odnést ji na jinou 
část zahrady a položit za hlavu 
housenky z hlávky zelí a růz-
né zeleniny. A tak vznikla na 
zahradě několik metrů dlou-
há housenka. A aby bylo zelí 
využito beze zbytku, zelnou 
housenku jsme za několik dní 
věnovali do plzeňské zoo pro 
zvířata.

Děkuji všem rodičům za 
příjemně strávené odpoled-
ne, maminkám a babičkám za 
zelné dobroty a všem zaměst-
nancům školky za výbornou 
spolupráci.

Jitka Erbenová
ředitelka

MŠ Gagarinova Přeštice

Provoz Městského úřadu Přeštice
a pokladen MěÚ Přeštice
na přelomu roku 2019/2020

V pondělí 23. 12. 2019 je sta-
novena provozní doba Měst-
ského úřadu Přeštice do 13.00 
hodin, úřední hodiny od 7.30 
hodin do 12.00 hodin.

V pátek 27. 12. 2019 je Měst-
ský úřad Přeštice uzavřen.

Poslední úřední den MěÚ 
Přeštice v roce 2019 je stano-
ven na pondělí 30. 12. 2019 do 
17.30 hodin.

V úterý 31. 12. 2019 je stano-
vena provozní doba Městského 
úřadu Přeštice do 13.00 hodin, 
není úřední den.

Ve čtvrtek 2. 1. 2020 jsou 
zrušeny úřední hodiny na 
pracovišti občanské průkazy 
a cestovní doklady a na evi-
denci řidičů a registraci vozidel 
z důvodu uzavření pokladen.

Provoz pokladen
MěÚ Přeštice:

V úterý 31. 12. 2019 v 10.00 
hodin – uzavření pokladen, 
včetně dopravních agend OSD.

Ve čtvrtek 2. 1. 2020 od 13.00 
hodin – otevření pokladen.

Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice MěÚ Přeštice
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 5. 10. 2019 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát
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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.

Listopad 1989 v Přešticích
V těchto dnech vrcholí oslavy listopadových událostí 1989, které odstartovaly změnu režimu, vedly k pádu komu-

nistické totalitní moci a k nástupu zřízení vyznávajícího svobodu a demokracii. V Přešticích neměly události tak 
dramatický spád jako v Praze, nicméně i v našem městě se nakonec odehrála sametová revoluce.

Pád režimu si nelze 
představit bez těch, kteří 
proti  němu pracovali, ať 
už v disentu, či ve sku-
pinách, jež se snažily být 
více méně nezávislé na 
režimní politice. Takovou 
skupinou na Přešticku 
byli dobrovolní ochránci 
přírody ze spolku Aktiv, 
založeném tehdejším in-
spektorem ochrany pří-
rody při ONV Plzeň-jih 
Stanislavem Duchkem. 
O jejich činnosti a napo-
jení na tehdejšího kastelá-
na na zámku v Lužanech 
Jiřího Rumla, jenž zde 
distribuoval ilegální Li-
dové noviny, vydávané 
Rumlovým otcem, se 
dočtete v hlavním roz-
hovoru tohoto čísla PN 
a na aktuálně probíhající 
výstavě Paměti národa 
v prostorách přeštického 
městského úřadu. Je tře-
ba připomenout i činnost 
tehdejšího přeštického 
děkana P. Františka Kap-
lánka a jeho slavnostní 
mši v přeštickém kostele, 
slouženou u příležitosti 
svatořečení Anežky Čes-
ké, při níž se zpívala čes-
ká hymna, i některá jeho 
kázání. Za P. Kaplánkem 
do Přeštic jezdil i Jiří 
Ruml.

Po násilně rozehnané 
demonstraci na Národní 
třídě 17. listopadu 1989 
vzniklo stávkové hnutí 
a bylo založeno Občanské 
fórum nejprve v pražském 
Činoherním klubu a poté 
postupně i na dalších mís-
tech republiky. V Přešti-
cích se jádro budoucího 
OF scházelo v restauraci 

U Brčků, kde se rodily 
plány na místní revolu-
ci. Od Brčků se politické 
aktivity následně přenesly 
do vinárny Vingl. Vede-
ní vzniklého OF se ujal 
Jan Roháč, který doká-
zal jeho činnost účinně 
vést a koordinovat, stal 
se lídrem OF v Přešti-
cích a na jižním Plzeňsku 
a zprostředkoval kontakt 
s vedením OF v Praze. 
Další vedoucí osobností 
byl Oldřich Váca. Orga-
nizovali debatní kroužky 
na náměstí kolem kašny, 
vylepovali plakáty po 
městě i na venkově. Vedli 
jednání s tehdejším vede-
ním přeštického městské-
ho národního výboru.

Jako po celé republice 
i v Přešticích začala 27. 
listopadu dvouhodinová 
generální stávka. Přestože 
ONV a MěstNV Přeštice 
veřejnými plakáty vyzý-
valy občany, aby se stáv-
ky nezúčastnili, nebyly 
vyslyšeny. Improvizova-
nou tribunou na náměstí 
byl tehdy valník od trak-
toru, přistavený v mís-
tech, kde stávala socha 
Masaryka. Jak dodává 
kronika přeštického Soko-

la: „V Přešticích jsme 
se zúčastnili stávky na 
náměstí ve 12.00 hod., kte-
rá proběhla v celé repub-
lice dne 27. 11. 1989. Tím 
byl dán základ i ke zno-
vuobnovení České obce 
sokolské a sokolských 
jednot.“ Generální stávka 
byla vnímána jako bod 
obratu a začátek demokra-
tizačního procesu.

V týdeníku Nový život, 
který vydával Okresní 
výbor KSČ a Okresní 
národní výbor Plzeň-jih, 
vycházel vždy ve středu. 
První krátká reakce na 
listopadové demonstrace 
a stávky byla otištěna ve 
středu 22. 11. 1989 v rub-
rice Po uzávěrce. Teh-
dy i později šlo zejména 
o reakce, dopisy a rezo-
luce členských organizací 
KSČ a různých pracov-
ních kolektivů, vesměs 
vyzývajících ke klidu 
a rozvaze. Dodnes mírně 
mrazí ze Stanoviska Lido-
vých milicí okresu Plzeň- 
-jih, otištěného 29. 11. 
v témže periodiku, které 
končí slovy: „Soudruzi, 
žádáme o rázná opatření 
proti všem těm, kteří ruší 
klid a pořádek. Není nut-
né se jich obávat. Dělnic-
ká třída dá takovým opat-
řením podporu.“ Nutno 
si uvědomit, že šlo sice 
o lidové, ale ozbrojené 
složky dělnické třídy.

„Dne 8. ledna 1990 
se sešli u kulatého stolu 
zástupci politických stran, 
nově vzniklého Občan-

ského fóra vedeného 
Oldřichem Vácou a Ja-
nem Roháčem, zástupci 
vysokoškoláků, Místní 
organizace Socialistické-
ho svazu mládeže a rady 
Městského národního 
výboru Přeštice. Z toho-
to zasedání byl napsán 
desetistránkový zápis, se 
kterým se mohli sezná-
mit všichni občané Přeš-
tic. Přeštice prožívaly 
svoji malou revoluci... 
Následovalo plenární za-
sedání MěstNV 16. ledna 
1990 v sokolovně za velké 
účasti občanů. I na tomto 
zasedání došlo ke střetům 
mezi předsedou MěstNV 
Václavem Herýkem a jeho 
místopředsedou p. Šilha-
vým a zástupci OF a obča-
ny. OF vytýkalo MěstNV 
malou ochotu a bylo zne-
pokojeno postojem před-
stavitelů města. Na druhé 
straně se zástupci města 
hájili nutností dodržování 
stále platných zákonných 
předpisů, jakož i dohod, 
které byly určeny u kula-
tého stolu 8. ledna. Násle-
dovaly mítinky OF v sále 
Střediskového kulturního 
zařízení.“ Tolik přeštická 
městská kronika.

„Jedním z důsledků 
mnoha změn byly i změ-
ny názvů ulic a náměstí 
v našem městě. Od 1. led-
na 1990 byla ulice Žda-
novova přejmenována na 
Husovu, od 1. února 1990 
byly přejmenovány další 
– Gottwaldova na Hláv-
kovu, Hakenova na Palac-
kého, Nejedlého sady na 
Rebcovu ul., tř. A. Zá- 
potockého na Rybovu, 
Ruská na Nepomuckou, 
park V. I. Lenina na Park 
kosmonautů, Gottwaldovo 
náměstí na Masarykovo, 
Čechurovo nám. na Hav-
líčkovo, část ulice 5. května 

přejmenována na Javořic-
kého.“ Slova přeštického 
kronikáře doplňuje vzpo-
mínka Jiřího Siegla, otiš-
těná v PN před deseti 
lety. Se spolupracovní-
ky tehdejšího Okresního 
podniku služeb se zúčast-
nili v Přešticích generál-
ní stávky 27. listopadu 
1989. Po ní napsal žádost 
předsedovi MěstNV 
o okamžité přejmenová-
ní Gottwaldova náměs-
tí a Gottwaldovy ulice 
na Masarykovo náměstí 
a Hlávkovu ulici a Žda-
novovy ul. na původní 
Francouzskou. Jelikož se 
nic nedělo, nechal v pod-
niku nové cedule vyrobit 
a na Štědrý den ráno jimi 
nahradili dosavadní názvy 
ulic.

První polistopadové 
volby do Sněmovny li-
du a Sněmovny národů 
Federálního shromáždě-
ní a do České národní 
rady v červnu 1990 měly 
v Přešticích téměř 99% 
účast. Vyhrálo v nich OF 
s celkově kolem 60 % 
hlasů, druzí byli komunis-

té s průměrně 17 % hla-
sů. V listopadu 1990 pak 
proběhly první komunální 
volby. OF v nich získalo 
63,6 % hlasů a 15 mandá-
tů, KSČ 26,8 % a 7 man-
dátů a Československá 
strana lidová 6,9 % hlasů 
a 2 mandáty. V prosinci 
byl starostou města zvolen 
Vladimír Benda, kandidát 
OF. Zástupcem starosty 
byl zvolen Ing. Jan Ko-
rec, jeden ze zakladatelů 
OF v Přešticích, a tajem-
níkem MVDr. František 
Sikyta. Až do této doby 
vedl město předlistopado-
vý předseda MěstNV.

Předlistopadové
aktivity

Generální stávka

Listopad v Přešticích

Reakce režimu

Lednová jednání OF
a NV

Přejmenovávání ulic

„V listopadu padá
listí – a komunisti...“

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka
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Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

Se Sokolem na kopečky
a s draky na luka

Asi každý, 
kdo si na sobotu  
5. října napláno-
val výšlap v rám-

ci projektu „SE SOKOLEM 
NA KOPEČKY“, od časného 
rána s napětím sledoval poča-
sí. Celá předcházející noc pro-
pršela a ještě kolem 8. hodiny 
ranní si s námi počasí doslova 
zahrávalo, krátké intervaly bez 
deště usilovně střídaly dešťo-
vé přeháňky. Ani teploměr 
nesignalizoval příliš příznivou 
situaci a také vítr o sobě dával 
znát.

Přesto se v přeštické sokolov-
ně sešel hojný počet zájemců 
o podzimní turistickou akci 
České obce sokolské určenou 
nejen členům Sokola, ale také 
veřejnosti. Letos ji v rámci naší 
župy pořádala Sokolská župa 
Šumavská společně s Tělocvič-
nou jednotou Sokol Přeštice. 
Cílem výpravy byla Lužanská 
hora zvaná Taneček. Na základ-
ně – v naší sokolovně – se 
k výstupu zaregistrovali nejen 
místní, ale přijeli také sokolové 
z dalších tělocvičných jednot 
župy včetně svých rodinných 
příslušníků, nejmladší účastník 
byl dokonce vezen v kočárku. 
Nejpočetněji byly zastoupeny 
Domažlice – 36 osob, z Přeštic 
se nás vypravilo 28, 19 osob 
přijelo ze Sušice, 15 z Klatov, 
1 účastník dorazil ze Strážova 
a 1 z Janovic.

O úvodní slovo a přivítá-
ní přítomných účastníků se 
postaral bratr Jindřich Scho-
vanec, starosta Sokolské župy 
Šumavské. Následně sestra 
Naďa Květoňová seznámi-
la zaregistrované s možnými 
trasami. Několik přeštických 
sokolů zamířilo ze sokolov-
ny přes Příchovice a Zelenou 
Horu přímo ke „kopečku“, 
tedy k Lužanské hoře. Po pro-
vedení zápisu do – v pořadí již 
deváté – „Vrcholové knihy“, 
malém občerstvení, krátkém 
odpočinku a zdokumentování 
fotoaparátem jsme pro návrat 
na základnu zvolili trasu přes 
Lužany, podél řeky na přícho-
vický Ostrov a dále z Příchovic 
ke sv. Vojtěchu v Ticholovci, 

celá trasa vydala na více než 
17 km. „Přespolní“ účastníci 
využili možnosti prohlédnout 
si lužanský zámek. Do Lužan 
se s ohledem na počasí sice 
vydali autobusem, avšak po 
prohlídce zámku a jeho oko-
lí již své kroky v doprovodu 
některých přeštických sokolů 
namířili k Tanečku, odkud se 
pak většina z nich rozhodla 
zavítat také ke sv. Vojtěchovi.

Všichni účastníci pochodu 
obdrželi po návratu na základ-
nu Pamětní list a měli mož-
nost se v sokolovně občerstvit 
– zahřát se čajem či kávou a na 
ohni si opéct buřta. Akce se 
navzdory rannímu špatnému 
počasí vydařila a všichni pří-
tomní z řad sokolů i veřejnosti 
si užili prima den s přátelskou 
atmosférou.

V neděli 13. října se konala 
tradiční podzimní akce přeš-
tického Sokola – DRAKIÁ-
DA. Zalétat si s draky přišlo 
v doprovodu svých rodičů či 
prarodičů 66 dětí. Každý dět-
ský majitel draka byl označe-
ním zápěstí papírovou páskou 
s pořadovým číslem zaregis-
trován a obdržel malého perní-
kového dráčka.

Den to byl spíš letní než 
podzimní, sluníčko vydatně 
hřálo a jen chvilkami slabě 
pofukoval vítr. Zdálo se tedy, 
že draci k nebi vůbec nevylét-
nou. Přesto se většinu podaři-
lo dostat do výšky a nakonec 
se jich nad luky za Loděnicí 
vznášel pěkný počet. Za řekou 
poletovali různobarevní draci 
velcí i malí, někteří koupení, 
jiní doma vyrobení a porota je 
všechny bedlivě sledovala, aby 
pak majitele NEJ draků mohla 
odměnit. Drobnou odměnu 
získaly také všechny děti, jež 
přišly soutěžit s draky domá-
cí výroby. Absolutní vítězství 
a tudíž hlavní cenu, dort ve 
tvaru DRAKA věnovaný Cuk-
rárnou V Háječku, si odnesl 
Lukášek Ludvík s krásným 
– rovněž doma vyrobeným 
– drakem PAT a MAT.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Projekt
PŘEŠTICE – PŘESTUPNÍ UZEL
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007538
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu byla výstavba přestupního terminálu – autobusového 
nádraží a výstavba parkovacích systémů P+R, K+R a B+R v prostoru 
přednádraží železniční stanice Přeštice.

Dokončení ze str. 1
Projekt je spolufinancován 

Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, 
prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu, Výzva č. 50 Udržitelná 
doprava – Integrované projekty 
ITI dotací v předpokládané vý- 
ši 11 766 100,50 korun. Dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje na 
úhradu neuznatelných nákladů 
činí 5 620 033 Kč.

V blízké budoucnosti dojde 
v celém prostoru přednádraží 
k instalaci dohledových ka-

mer, které by měly přispět ke 
zvýšení bezpečnosti cestují-
cích, ochraně jejich majetku 
(zaparkovaných aut a kol) 
a v neposlední řadě sloužit 
jako prevence případného 
vandalismu.

Projekt rekonstrukce přeš-
tického přestupního uzlu by 
měl být jeden z řady projektů, 
jimiž se město Přeštice snaží 
o revitalizaci veřejných pro-
stranství.

Ing. Jan Wiesner
vedoucí oddělení

rozvoje města

Přeštice mají nově...
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Přeštické kroniky jsou již zdigitalizované: http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-pj/prestice
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Pomozte zapálit další 
„svíčku“

Během roku jsou mnohé 
hroby neupravené, jen večer 
tu a tam září svíčka, nyní na 
svatodušní svátky jsou naopak 
hřbitovy „nazdobené“ a září do 
tmy stovkami svíček, když lidé 
tak vzpomínají na své blízké. 
Jen málo jsou vidět ztmavlá 
místa. Třeba v Přešticích tato 
místa dále mizí. 

Spolek pro záchranu histo-
rických památek Přešticka se 
o hroby snaží starat. „Vlast-
ně vše začalo asi před dvěma 
roky nabídkou na péči o hrob 
význačné herečky Anny Jelín-
kové,“ přibližuje celý projekt 
předseda Spolku Michal Tej-
ček. „Spolek se toho chopil, 
začal o hrob pečovat. A byla to 
vlastně další zajímavá činnost. 
Mapování význačných  hrobů 
na přeštickém hřbitově je ale 
akce dlouhodobá, která začala 
Karlem Hlávkou v padesátých 
letech a pokračovala činností 
Věry Kokoškové mj. při tvorbě 
brožury o osobnostech Přeš-
tic. Nyní tato práce dostává 
novou podobu.“ Spolku se 
po dohodě s městem podařilo 
zastavit likvidaci význačněj-
ších starých hrobů, které nikdo 
neplatil. 

Na „starém“ hřbitově se po- 
dařilo zmapovat většinu míst  
a došlo k řadě zajímavých nále-
zů. „Ať již se jedná o památky 
na rody z Přeštic, význačné 
osoby, starosty, učitele, nebo 

také na příslušníky řemesl-
ných rodin. Mnohá jména se 
ve městě vyskytují dodnes.“ 

Spolek se snaží tyto hro-
by zachránit a vítá i pomoc 
veřejnosti. „Spolek se dnes 
stará o šest hrobů,“ přibližuje 
přání Michal Tejček, „a rádi 
bychom, kdyby se našli další 
obětavci a zájemci o historii 
města, ochotní ´adoptovat si´ 
starý opuštěný hrob. Je s tím 
spojena jen drobná finanční 
zátěž. Je nutno hradit popla-
tek městu za hrobové místo. To 
činí asi sto korun ročně.“ 

Tuto výpověď o jedné části 
činnosti Spolku pro záchranu 
historických památek Přeštic-
ka je možno brát i jako jakýsi 
apel na občany Přeštic či okolí, 
aby se zamysleli nad vztahem 
ke svému městu a zda právě 
tato forma pomoci není pro ně 
tou vhodnou. Každá pomoc 
na starém přeštickém hřbito-
vě přispěje k jeho záchraně, 
aby i dalším generacím zůstal 
zachován ve své tiché kráse. 

„Budeme rádi za každé-
ho, kdo bude chtít pomoci,“ 
zakončujeme s Michalem 
Tejčkem svatodušní rozjímání, 
„kontaktní e-mailová adresa 
je spolekprestice@seznam.cz 
či se případný zájemce může 
zastavit v Domě historie Přeš-
ticka. Určitě mu dáme dosta-
tek informací.“ 

(šat)

Podkroví plné fotografií
V podkroví Domu historie 

Přešticka byla otevřena další 
výstava. Tentokráte návštěv-
níky čeká  dokonce dvojitá.  
Jednak jsou to nejlepší oce-
něné fotografie ze soutěže 
„Přešticko ve fotografii“ všech 
konaných ročníků. Organizá-
torem spolu s Domem historie 
byl Mikroregion Přešticko. 
Bohužel to byl poslední ročník, 
když soutěž byla pro minimál-
ní zájem autorů ukončena. 

Společně vystavuje i úspěš-
ný autor mnoha oceněných 
fotografií Václav Živný. Ten 
se mimo soutěžních fotek 
prezentuje asi šesti desítkami 
dalších. Všechny jsou typické 
snahou o zachycení okamžiku, 

krásy či zajímavosti, která za 
chvíli mizí. 

„Moje takové krédo je: chceš- 
-li něco změnit, tak to změň. 
Tak jsem asi před deseti roky 
naráz přestal kouřit a naopak 
začal fotit,“ přibližuje svůj 
zrod fotografa. Sám podotýká, 
že všechny jeho menší fotky 
z vlastního archivu jsou uděla-
né mobilem. „Ten mám stále 
po ruce, ale pokud jdu do-
opravdy fotit, tak samozřejmě 
s plným vybavením.“ 

Má tři základní myšlenky 
– zaprvé když fotí, zadruhé 
když fotky dělá a zatřetí když 
se fotky líbí. A podle reakce 
návštěvníků se mu je určitě 
podařilo naplnit.               (šat)

Americká návštěva
V sobotu 28. září se do Dol-

ní Lukavice po stopách svých 
předků vydala Katherine Tuc-
ker (rozená Kennard) se svou 
sestrou Elizabeth Kennard. 
Na dlouhé cestě je z rodného 
Ohia doprovázeli jejich part-
neři Mark a Patrick. Oslovili 
nás v souvislosti s doplněním 
informací o svých otcích, kteří 
nás osvobozovali. Od května 
do září 1945 pobyli na luka-
vickém zámku. Plukovník 
Frank Kennard (1922-2014) 
vstoupil do americké armády 
v roce 1943. Poručík Kennard, 
absolvent Yale University, byl 
poslán do Anglie, kde se při-
pravoval na den „D“. Ve svém 
deníku uvedl: „Dne 6. června 
1944 jsme se v 9.30 hod. vylo-
dili na pláži Omaha v Norman-
dii. Naše cesta vedla nahoru 
na útesy, kde byla německá 
děla. U Pointe du Hoc došlo 
k ostré střelbě. Dva dny jsme 
se bránili německým protiúto-
kům, než přišla pomoc.“ Jeho 
bratr kapitán William Kennard 
(1919-2013) létal na letounu 
Piper L4 a doručoval do Plzně 
Američanům poštu.

Přivítali jsme je společně 
s panem starostou Vítězslavem 
Opálkou, který jim za obec 
Dolní Lukavice předal publika-
ce o historii obce a propagační 
předměty. Na jejich přání jsme 
jim ukázali místní památky. 
Obdivovali kostel bez věže, 
školu s halloweenskou výzdo-
bou, vyfotili se u pomníku 
padlých u desky umístěné při 
výročí 50 let od osvobození 
(1945-1995). Jelikož je zaujal 

příběh od Ing. Jaroslava Kasla 
„Američan“, zavedli jsme je až 
k místu posledního odpočinku 
Johna Shobeye (1919-2003), 
vojáka americké jednotky 
Rangers, na lukavický hřbitov. 
Jejich pozornosti však neunikl 
ani židovský hřbitov, který se 
zájmem prozkoumali. Cestou 
zpět také s nadšením nahlíželi 
do zahrad s rozkvetlými 
záhony jiřin. Návštěvu Dolní 
Lukavice zakončili na luka-
vickém zámku. V průjezdu je 
přivítala paní Viktorie Vever-
ková-Duphenieux. Poskytla 
jim informace o svých před-
cích, provedla 1. patrem zám-
ku a umožnila nahlédnout do 
kaple. Po procházce v zámec-
kém parku se s námi rozlou-
čili. Líbilo se jim tu a chtěli 
by se sem v budoucnu vrátit. 
Velice si jejich návštěvy váží-
me!

Mgr. Eva Horová

Výlet do podzimního lesa
Podzimní období přináší 

mnoho možností a příležitos-
tí na obohacování vzděláva-
cí nabídky pro děti. Jedním 
z plánovaných projektů v naší 
školce bylo hravou a zajíma-
vou formou seznámit děti se 
životem v lese, s jeho obyva-
teli, zákonitostmi.

Myslivecký spolek Přeštice 
ve spolupráci s Lesní správou 
Přeštice tak pro děti připravily 
naučně poznávací dopoledne 
v Obecním lese.

Děti se na základě prožitku 
seznamovaly s jehličnatými 
a listnatými stromy, rozlišovaly 
podzimní plody, na vlastní oči 
uviděly zajíce pronásledované-
ho loveckým psem. Vnímaly 
vůni lesa i šustot suchého listí, 
v mlhavém oparu poznávaly 
barvy podzimního padajícího 
listí, zaposlouchaly se do tiché-
ho zpěvu lesních ptáků, sbíraly 
šišky, zajímavé větve, mech 

a dokonce nacházely houby. 
Děti měly možnost si prohléd-
nout různé druhy paroží i brou-
ka kůrovce a škody, které na 
stromech napáchal.

Myslivci jim poutavým a při-
měřeným vyprávěním přiblí-
žili, jaká zvířata žijí v našich 
lesích, jak se o ně myslivci sta-
rají i jak mohou děti pomáhat 
a les chránit.

Děti vnímaly les vše-
mi smysly a do školky si 
odvážely nejen mnoho doj-
mů, ale i plnou krabici darů 
lesa, které budeme využívat 
k tvoření a k další vzdělávací 
práci.

Děkujeme všem myslivcům 
za perfektně připravené dopo-
ledne v podzimním lese a těší-
me se na další spolupráci.

Jitka Erbenová
ředitelka

MŠ Gagarinova Přeštice



Den pro rodinu – jsme rádi 
součástí takové akce. Děti 
i dospělí si u našeho stánku 
mohli vyzkoušet Beebota, 
Ozobota – chytré „hračky“, 
které si školky, školy a další 
organizace věnující se dětem 
mohou zapůjčit v naší Půjčov-
ně pomůcek a her.

O tom, že matematika nemu-
sí být vážná věc se přesvěd-
čily paní učitelky i děti na 
workshopu pořádaném v rám-
ci projektu. Velmi zábavné 
„hraní s číslíčky“ dalo moz-
kovým kapacitám účastníků 
i pěkně zabrat.

Říjnová celodenní návštěva 
pedagogů z Přešticka a Blo-
vicka v pražské Základní 
škole Kunratice zahrnovala 
mimo jiné představení kon-
cepce školy, prohlídku školy 
i přítomnost ve vyučovacích 
blocích včetně následné refle-
xe s pedagogy. Bylo možno 
zhlédnout párovou výuku, 
výuku venku, čtenářské dílny, 
hodiny matematiky i dějepisu.

V zapojených školách 
a školkách probíhají také pří-
rodovědné workshopy. Při 
workshopu „Tvoříme Kni-
hu stromů“ se děti formou 
hry dozví, jak se strom vyvíjí 
a proměňuje během ročních 
období, a seznámí se se stro-
my na zahradě školky, vytvoří 
frotáž kůry, přidají list a plod 
stromu a společně tak vytvoří 
Knihu stromů.

… a co přinese listopad?
Metody kritického myšle-

ní a jejich využití ve výuce 
– středa 6. listopadu 2019 od 
14.00 do 16.30 hod.

Další z oblíbených setká-
ní zástupců mateřských škol 
„Povídání u kafíčka“ v pátek 
8. listopadu 2019.

Workshop ve spolupráci se 
Spolkem Ametyst „Povídání 

o chlebu“ středa 13. listo-
padu 2019 od 15.30 hod. na 
Prusinách (Nebílovy).

Přednášky pro rodiče přímo 
ve vaší mateřské škole s lek-
torkou Ivou Freslovou – Hra-
nice a rituály ve výchově –  
4. 11. v Dolní Lukavici, 18. 
listopadu v Borovech.

Animační workshop pro 
děti i dospělé v pondělí 11. 
listopadu 2019 od 14.00 do 
18.00 hod. KKC Přeštice.

MAP II přináší ovšem mno-
hem více, podívejte se na naše 
webové stránky www.mas-
aktivios.cz/MAPII najdete 
nás i na www.facebook.com/
masaktivios1 nebo nám napiš-
te či zavolejte.

Za realizační tým: 
Mgr. Martina Hanzlíková, 

hlavní manažer projektu, 
tel. 721 759 772, 

e-mail: info@mas-aktivios.cz

Název projektu: Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání II 
Blovice a Přeštice, reg. č. pro-
jektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0009133

 | 11PŘEŠTICKÉ NOVINY | LISTOPAD

Hlášení o petici
V posledních týdnech se 

množí otázky o osudu petice, 
která vznikla v srpnu v Přešti-
cích a jejíž petiční výbor jsem 
zastupoval. Pokusím se zde na 
omezeném prostoru PN podat 
aspoň základní informaci.

Poslední měsíce jsme se bavi-
li s mnohými přáteli, spoluob-
čany o situaci na trhu práce, 
o nárůstu počtu agenturních 
pracovníků na území Přeštic 
a o stavbě nových výrobních 
kapacit. Protože jsme čas-
to slýchali, že tu novou halu 
podobného typu nikdo ne- 
chce, a přesto se má jedna 
další stavět a nikdo s tím nic 
nedělá, rozhodli jsme se s tím 
něco udělat my.

Na základě Oznámení zámě-
ru „Průmyslový park Přeštice 
II” ze dne 25. 7. 2019 v rámci 
zjišťovacího řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb, o posuzování 
vlivů na životní prostředí, se 
mohla veřejnost poprvé sezná-
mit s projektem, pro který měs-
to v lednu 2018 developerské 
firmě Accolade své pozemky 
v rozvojové zóně smluvně 
zarezervovalo. Zveřejněný 
skutečný rozsah a podrobněj-
ší specifikace provozu, jeho 
nároky na dopravní obslužnost, 
předpokládaná zaměstnanecká 
struktura, dopady stavby na 
životní prostředí a další nega-
tivní aspekty projektu vyvolaly 
u části obyvatel pochopitelnou 
vlnu nesouhlasu.

V reakci na probíhající pro-
cesy vedoucí k uskutečnění 
tohoto záměru sepsali jsme 
s dvěma dalšími členy petiční-
ho výboru text petice ve znění: 
“My, níže podepsaní občané 
města Přeštic a okolních obcí 
odmítáme výstavbu dalších 
velkých průmyslových hal na 

území katastru města Přeš-
tic. Zejména odmítáme záměr 
výstavby haly firmy Accolade. 
Vyzýváme všechny kompetent-
ní orgány, zejména zastupitele, 
radu, místostarostu a starostu 
Přeštic, aby učinili veškeré 
kroky, aby této výstavbě zabrá-
nili. Touto peticí vyjadřujeme 
svou vůli jako občané, obyva-
telé a voliči.”

Text petice byl záměrně kon-
cipován stručně a obecně, pro-
tože každý signatář mohl a měl 
trochu jiné osobní důvody, ale 
cíl byl u všech stejný – nestav-
me teď nové haly. Podrobné 
důvody, které nás jako petič-
ní výbor vedly k této aktivitě, 
jsou dohledatelné prostřednic-
tvím webu a bohužel zde na 
ně není místo. O potřebě sta-
vět u nás nové haly se dá dis-
kutovat. Osobně mám pocit, 
že nám v Přešticích dokonce 
nějaké chybějí. Nová více-
účelová hala a případně pla-
vecká. O nové výrobní hale se 
dá pochybovat a je na místě 
přesvědčit občany, v čem bude 
pro Přeštice přínosem, protože 
na základě zkušeností z jiných 
regionů Plzeňského kraje vidí-
me převážně negativa.

Nespoléhali jsme se ovšem jen 
na petici, zároveň jsme podali 
naše vyjádření ke zjišťovacímu 
řízení EIA, posuzující dopady 
projektu na životní prostředí. 
Petice samotná se šířila velmi 
živelně a během tří týdnů se 
nám (a to i velkou zásluhou 
a aktivitou mnoha dobrovol-
níků i živnostníků, kteří sami 
organizovali podpisy ve svých 
provozovnách a kterým touto 
cestou ještě jednou děkujeme) 
podařilo nasbírat úctyhodných 
1124 podpisů, z nichž 914 tvo-
řily podpisy z Přeštic, Žerovic, 

Skočic a Zastávky a drtivou 
většinu ostatních pak obyva-
telé blízkých obcí. Den poté, 
co jsem odevzdal petici na 
radnici, krajský úřad oznámil 
stažení projednávaného pro-
jektu developerem ještě před 
závěrem řízení.

Přestože se nám nepodařilo 
mezi narychlo organizova-
nými kroky dát dohromady 
ucelenější text do Přeštických 
novin a většinu informací 
jsme byli nuceni šířit pouze 
prostřednictvím sociálních 
sítí, petice a naše úsilí upou-
taly zájem i dalších regionál-
ních médií. Podrobnější argu-
mentaci jsme si připravili na 
jednání Zastupitelstva, které 
se konalo 19. 9. a kterého se 
zúčastnili zástupci develo-
perské společnosti Accolade. 
Z řad zastupitelů i veřejnos-
ti zaznělo směrem k těmto 
zástupcům mnoho otázek. Po 
místy vášnivé diskuzi se ZM 
rozhodlo využít možnosti 
smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní vypovědět. Jsem pře-
svědčen, že město k tomuto 
kroku přistoupilo i díky počtu 
signatářů petice, kteří tak jas-
ně vyjádřili svoji vůli a přání, 
kam by mělo město v budouc-
nu směřovat.

ZM ovšem věc řeší svým usne-
sením velmi šalamounsky. Byť 
se podařilo smlouvu vypovědět, 
zároveň ZM umožnilo podání 
přepracovaného projektu s tím, 
že město o něm chce dále jed-
nat. Developer totiž na jednání 
deklaroval, že jeho zájem o pro-
jekt i pozemky trvá a že hodlá 
14. 10. podat nové Oznámení 
ke zjišťovacímu řízení EIA. 
Tak i učinil a dne 18. 10. bylo 
zahájeno nové zjišťovací řízení 
k upravenému záměru.

Pestrý říjen s MAPem



Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice informuje

Na začátku října jsme se 
zúčastnili oblíbené akce 
„Křížem krážem Přešticemi“. 
Příchozí si mohli prohlédnout 
prostory naší nově zrekonstru-
ované „Dvojky“ (Slunečnice 
II.) a nešetřili slovy chvály na 
stavbu a moderní vybavení. 
V dílně bylo možno sledovat 
prezentaci fotografií z prů-
běhu přestavby, laboratoř se 
proměnila na tvořivou dílnu 
a obdiv sklízela i naše zvířátka 
v jednotlivých kójích v chova-
telské části.

Do 45 kroužků jsme v letoš-
ním školním roce přijali přes 
470 přihlášek, z toho 50 dětí 
(batolata, děti z mateřských 
škol), 400 žáků základních 
škol a 23 dospělých účastníků. 
Vzrůstající zájem o kroužky 
nás velice těší, stejně tak jako 
nárůst externích spolupracovní-
ků, kteří jsou ochotni předávat 
své dovednosti a znalosti další 
generaci. A protože dobrých  
lektorů stále ještě není dost, 
rádi mezi sebou uvítáme další 
nadšené spolupracovníky.

Ráda bych krátce předsta-
vila činnost kroužku „SVČ 
Přeštice v akci/Fotograf“, 
který v letošním roce vede 
paní fotografka Zdeňka Giert-
lová. Do kroužku jsme letos 
pořídili starší digitální zrca-
dlovky, se kterými se děti učí 
pracovat. Své fotografie pak 
zpracovávají v grafickém pro-
gramu Zoner Photo Studio. 
Práci a pokroky dětí můžete 
sledovat na našem FB profilu 
„Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice, p. o.“ ane-
bo na webových stránkách: 
https://slunecniceprestice.cz/

V sobotu 23. listopadu 
zveme rodiče, prarodiče 
i tetičky a strýčky s dětmi  
na veřejné krmení, které se 
koná ve „Dvojce“ od 14.00 
do 16.00 hodin. Ve stejný 
den, tedy v sobotu 23. 11. od 
14.00 do 18.00 hodin budou 
v „Jedničce“ (hlavní budova 
Slunečnice) Deskohry pro 
starší a dospělé.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Skaláček a Přeštické 
flétničky v Praze

Žáci z pěveckého kroužku 
Skaláček a hudebního krouž-
ku Přeštické flétničky vyjeli 
za odměnu do Prahy. V úterý  
15. října 2019 navštívili 
Divadlo Spejbla a Hurvínka 
v Praze, představení Past na 
Hurvínka. V divadle se moh-
li vyfotografovat se známými 
postavičkami a prohlédnout 
si další loutky. Po úžasném 
zážitku z divadla jsme se pře-
sunuli na Náplavku pod Vyše-
hrad na kotvící loď – iQport. 
Zde mladí muzikanti navštívili 
v prostorách lodi interaktivní 
scénický a zábavní park, kde 
se hravou formou dozvěděli 
informace o vodním světě, 
astrologii, anatomii atd. Ocit-
li se v prostorech optických 
klamů, v nahrávacím studiu, 
v televizním studiu, povída-
li si s roboty a vyzkoušeli si 
plavbu na Titaniku nebo se 
ocitli v jiném virtuálním svě-
tě. Jedním slovem si den pěk-
ně užili a tím naplnili i slovo 
“odměna“. Výlet jsme dětem 
uspořádali za finanční pro-
středky získané z dobrovolné-
ho vstupného na koncerty, na 
kterých dětské sbory v minu-
lém školním roce vystupo-
valy. Tímto patří poděková-

ní všem našim příznivcům 
a posluchačům.

Naďa Květoňová
Vlasta Holá

ZŠ J. Hlávky Přeštice

„Paní učitelky to naplánova-
ly suprově. Hned první zážitek 
byl, že jsme vyjeli viktorián-
ským autobusem. V iQportu 
jsou roboti a suprový věci. 
Byla jsem hodně spokojená.“

Anežka Ticháčková, 4. A
„Neuvěřitelné zážitky, kte-

ré zažijete pouze v iQportu. 
Fantastické místo překypují-
cí vědou, technikou a hlavně 
zábavou – virtuální realita, 
různé simulátory a optické 
klamy. Určitě doporučuji.“

Kateřina Zoubková, 3. B
„V divadle i na lodi se mi to 

moc líbilo. Super byla virtuál-
ní realita, motorky atd. Diva-
dlo S+H bylo také super.“

Michaela Samuelová, 6. E
„Byl tam X-box, na kterém 

jsme mohli hrát různé hry 
i tancovat, mohli jsme si zku-
sit horskou dráhu nebo sjíždět 
kanál na lodi nebo skákat 
s padákem. Také jsme zaži-
li, jaké to bylo být v Titaniku, 
když se potápěl.“

Martin Mrskoš, 4. A
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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/ 

Přeštický turnaj starších
přípravek – 15. ročník

V sobotu 28. 9. 2019 se 
uskutečnil na fotbalovém sta-
dionu pod záštitou pana Jiřího 
Papeže již 15. ročník Přeštické-
ho turnaje starších přípravek. 
Turnaje se zúčastnilo sedm 
mužstev z plzeňského regionu. 
Po zápasech v základních sku-
pinách se hrála utkání o umís-
tění.

Semifinále:
Nepomuk - Přeštice 0:1
Klatovy - Blovice 2:4

O 5. místo: 
Senco - Chotěšov 8:4

O 3. místo:
Nepomuk - Klatovy 3:2

Finále:
Přeštice - Blovice 0:10

Celkové pořadí:
1. TJ Sokol Blovice
2. TJ Přeštice z. s.
3. FK Nepomuk z. s.
4. SK Klatovy 1898
5. SK Senco Doubravka
6. TJ Chotěšov
7. TJ Sokol Město Touškov

Individuální ceny:
Nejlepší brankář:

Dominik Kovář / FK Nepo-
muk

Nejlepší střelec:
Michal Kavalíř / TJ Sokol 
Blovice

Nejlepší hráč:
Dominik Zsiga / SK Klatovy 
1989

MISS SYMPATIE:
Linda Volframová / TJ Sokol 
Město Touškov

Ceny předávali Pavel Hor-
váth, Karel Rada – bývalí 
reprezentanti ČR, Karel Naxera 
– starosta města Přeštice, Aleš 
Chadima – předseda předsta-
venstva generálního partnera 
turnaje firmy EPLcond a. s. 
a Jiří Papež – ředitel turnaje.

Velké poděkování patří spon-
zorům turnaje: EPLcond a. s., 
Město Přeštice, Lesy ČR 
a Stand by energy s. r. o.

Martin Knopf

Ceny předávali zprava: Pavel Horváth, Karel Rada – bývalí 
reprezentanti ČR, Aleš Chadima – majitel firmy EPLcond a. s, 
Karel Naxera – starosta města Přeštice.

Domácí mužstvo Přeštic – 2. místo. 

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.

Dokončení ze str. 11
K další diskuzi nad budouc-

ností rozvojové průmyslo-
vé zóny bych rád za petiční 
výbor zdůraznil, že nechce-
me bojkotovat rozvoj výroby 
a podnikání na území města. 
Ale že k takové zástavbě musí 
docházet na základě předem 
daných a jasných regulativů 
a informací o tom, jak má být 
rozvojové území vymezené 
územním plánem pro průmysl 
(o ploše více než 20 ha) řešeno 
jako celek a jak bude umož-
něno jeho postupné a přiro-
zené naplňování jednotlivými 
projekty přiměřeného měřítka 
a s přirozenou vazbou na měs-
to a jeho limity. Ale především 
by rozvoj průmyslové zóny 
našeho města měl reflektovat 
aktuální trendy a strategie stá-
tu, kdy novelou zákona o stát-
ních pobídkách minulý měsíc 
zazněl jasný signál, že stát již 

nadále nebude podporovat 
podobné projekty “montoven”. 
Ale naopak budou podporová-
ny projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, které vytvoří pra-
covní místa také pro odbor-
ně vzdělané lidi, kterých, jak 
víme, není v Přešticích málo 
a dnes musí za prací dojíždět.

Ve vyrozumění o prošetření 
petice, které mi bylo zasláno 
4. 10. 2019, stojí, že záležitosti 
případného prodeje dotčených 
pozemků jsou plně v kom-
petenci zastupitelstva města. 
Petiční výbor a naši zastupitelé 
tedy budou situaci dále moni-
torovat, nový záměr opět při-
pomínkovat a prostřednictvím 
svých infokanálů informovat 
veřejnost. Pokud máte zájem 
o více informací, naleznete je 
prostřednictvím našeho webu 
a facebookového profilu.

za petiční výbor
Martin Rybár

Hlášení o petici

Poslání projektu:
Poskytnutí pomoci, podpory a péče seniorům se sníženou soběstačností 
a poskytování osobní asistence nad rámec možností a provozní doby 

Pečovatelské služby Přeštice

Služby, které nabízíme:
 pomoc a podpora v péči o vlastní osobu (oblékání, svlékání, hygiena)

 pomoc při osobní hygieně 
 pomoc při zajištění stravy (příprava, nákup jídla, podání stravy

 pečování v době náhlé neinfekční nemoci
 pečování v nepřítomnosti pečujících osob

 asistenční činnosti – služba na zavolání, 
obsluha nesoběstačných pacientů

Časový rozsah: pracovní dny
pondělí–pátek: 7.30-19.00 hodin – dle domluvy

Rozvoj nabídky sociálních služeb na území města Přeštice vznikl 
za podpory Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost, 

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011944

KONTAKTY: Mgr. Martina Míšková, ředitelka KKC Přeštice
Tel. 723 831 343, e-mail: miskova@prestice-mesto.cz

Služba se poskytuje bezplatně.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
nabízí služby 

v oblasti poskytování sociální pomoci 
ve správním území města Přeštice

„Doplňková činnost Pečovatelské služby Přeštice
 a osobní asistence“

Název projektu: 
Rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice

Pracoviště: Komunitní centrum, Masarykovo náměstí 311, 
334 01 Přeštice

Seniorská obálka
Město Přeštice se pro naše 

občany připojilo k distribuci 
Seniorské obálky, jenž je sou-
částí projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou 
úroveň Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Záštitou 
nad osvětovou kampaní byl 
pověřen Mgr. Karel Naxe-
ra, starosta města Přeštice.  
Seniorská obálka, také I.C.E. 
karta, je tiskopis, který může 
napomoci seniorům v jejich 
tísni a ohrožení života, kdy 
seniora mohou postihnout náh-
lé zdravotní potíže, musí volat 
záchrannou pomoc a nedokáže 
odpovídat na položené otázky 
záchranářů. V kartě jsou vypl-
něny základní údaje o nemo-
cech, alergiích, lécích, včetně 
jejich dávkování, jméno prak-
tického lékaře a kontakty na 
blízké osoby. Po vyplnění se 
složí a buď vloží do průhledné 

obálky nebo se nechá samo-
statně a umístí se na viditel-
ném místě v bytě – na dveřích 
lednice nebo vnitřní straně 
vchodových dveří. Údaje na 
kartě by měly být pravidel-
ně aktualizovány. Již nyní je 
možné si tiskopis „Seniorská 
obálka“ vyzvednout:
– na podatelně Městského úřa-
du v Přešticích, Husova 465
- u vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městské-
ho úřadu Přeštice
– u vedoucí Pečovatelské služ-
by Přeštice,
– v Informačním centru Přeš-
tice
– tiskopis bude možné vytisk-
nout na webových stránkách 
města Přeštice
– k dispozici bude i v Přeštic-
kých novinách (leden 2020)

Zdeňka Bártová, DiS.
OSVZ MěÚ Přeštice
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Společnost ČEZ vyhlašuje každoročně akci pro své zaměstnance, kdy prostřednictvím 
Nadace ČEZ rozděluje různým neziskovým organizacím finanční granty na činnost. Jednou 
z podmínek udělení grantu je celoroční dobrovolné bezplatné zapojení do činnosti organizace 
zaměstnance, který grant navrhl. Letos finanční příspěvek obdržel oddíl národní házené na 
návrh a prostřednictvím zaměstnance ČEZu a také dlouholetého jednatele oddílu Stanislava 
Zadražila. Grant ve výši 30 000 Kč bude využit na nákup sportovního vybavení pro doroste-
necká družstva. Na snímku šek přebírá předseda oddílu národní házené Rudolf Lang (vlevo) 
právě od zaměstnance ČEZu Stanislava Zadražila (vpravo).                                             (šat) 

Z Přeštic až na mistrovství světa
Ti, kteří pečlivě četli seznam cyklistických reprezentantů na mistrovství světa 

v anglickém Yorkshiru, objevili Přeštičákům jedno velice známé jméno. V juni-
orské kategorii startovala Kristýna Burlová, odchovankyně přeštického cyklis-
tického oddílu COPR, nyní v dresu pražské Dukly.

Z  COPRu  rovnou  do 
Prahy  –  nebo  byly  ještě 
další mezioddíly?

Ne, nebyly. Z COPRu jsem 
šla v roce 2017 do Dukly 
Praha. Jezdila jsem předtím 
s plzeňským oddílem pana 
Václava Nováka hodně na drá-
hové a silniční závody a právě 
tam si mě všimli.
Tím jsi vlastně odpově-

děla co jezdíš?
Věnuji se dráhové a silniční 

cyklistice, přesněji vytrvalec-
kým disciplínám.
Nominace  samozřej-

mě  musí  být  podložena 
výsledky.  Můžeš  vyjme-
novat  ty  největší,  kte-
rými  sis  „řekla“  o  repre 
dres?

Letos jsem vyhrála všechny 
silniční české poháry (nejvyš-
ší soutěž v ČR), na kterých 
jsem startovala. Díky tomu 
jsem byla vybrána na silniční 
mistrovství Evropy v holand-
ském Alkmaaru. Tam jsem 
jela jak časovku, kde jsem 
skončila na 16. místě, tak 
hromadný závod. Měla jsem 
z Češek nejlepší umístění, 
a tím jsem se nominovala i na 

mistrovství světa do anglické-
ho Yorkshiru.

Kristýna ještě zapomněla 
dodat, že je čtyřnásobnou mis-
tryní ČR na dráze a pokořila 
národní juniorský rekord ve 
stíhacím závodě na 2 km.
Na Mistrovství světa jsi 

jela pouze časovku?
V Yorkshiru jsme startovaly 

pouze dvě Češky v kategorii 
juniorek, v časovce i hromad-
ném závodě. Ten měřil 93 km, 
tím pádem to byl zatím jeden 
z mých nejdelších závodů. 
Jsi spokojená s výsled-

kem?
Abych se přiznala, nejsem. 

Časovka se mi opravdu neje-
la dobře. Týden před odletem 
jsem prodělala lehké nachla-

zení. A bylo to ještě znát. 
Vůbec jsem se nemohla dostat 
do toho správného tempa. Na 
hromadný závod jsem již byla 
připravená velmi dobře, i jsem 
se tak cítila. Bohužel mě na 
čtyřicátém kilometru závo-
du postihl těžký pád a pak už 
jsem nebyla schopná se dostat 
zpátky do hlavní skupiny. Na 
druhou stranu jsem v kategorii 
juniorek prvním rokem a můj 

hlavní cíl sezony bylo dráho-
vé mistrovství Evropy začát-
kem července v Belgii. Tam  
jsem skončila pátá v olympij-
ském omniu. Dále jsem velice 
spokojená se 16. místem 
z časovky na silničním mis-
trovství Evropy. V srpnu jsem 
startovala dokonce i na mis-
trovství světa juniorů na dráze 
v Německu. Byla to opravdu 
náročná a dlouhá sezona.  Tak 
jsem ráda, že i na jejím kon-
ci jsem byla schopná alespoň 
v Anglii startovat. 
Jaké  máš  plány,  asi 

to  nebude  olympiáda 
v Tokiu, ale ta další?

Příští rok ještě zůstávám 
v juniorské kategorii. A vzhle-
dem k tomu, že jsem byla na 
všech vrcholných juniorských 
akcích už letos, tak jsem měla 
možnost nasbírat hrozně moc 
zkušeností se světovou cyk-
listikou. A ty příští rok urči-
tě využiji. Takže moje cíle 
v příštím roce? Opět jet na 
všechny tyhle velké akce, zase 
se budu nejvíc soustředit na 
dráhovou Evropu. Samozřej-
mě bych chtěla přivézt co nej-
lepší výsledek. A co bude dál? 
To uvidíme. Pak už postoupím 
o kategorii výše, mezi ženy. 
Moc ráda bych se dostala 
někam do zahraničního týmu, 
ale prozatím chci dál kombi-
novat silnici a dráhu na co nej-
vyšší úrovni. 

Petr Šatra

Kristýna Burlová při jednom z mezinárodních závodů na dráze.     Foto archiv Kristýny Burlové

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice


