
Optické připojení je v sou-
časnosti nejspolehlivější a nej-
rychlejší přístup k internetu. 
Jeho přednosti budou moci 
nově využívat i obyvatelé 
Přeštic. Operátor T-Mobile 
totiž letos na podzim zahájí 
výstavbu optické sítě právě 
v Přešticích.

Město Přeštice má svo-
ji vlastní optickou síť, která 
slouží především pro interní 
potřeby, například propojení 
městských objektů či kamero-
vý systém. Nyní však budou 
moci výhody „optiky“ poznat 
také občané Přeštic. Během 

letošního podzimu začne  
T-Mobile s pokládkou optic-
kých kabelů. Síť o celkové dél-
ce téměř 30 kilometrů zahrnuje 
nejen hlavní rozvody po celém 
městě, ale především možnost 
zřízení přípojek pro jednotlivé 
rodinné domy, bytovky, pane-
láky, ale i pro firmy.

Výkopové práce budou probí-
hat postupně v několika etapách 
a přesný harmonogram bude 
znám během následujících týd-
nů. Informace o něm najdete na 
webových stránkách města.

Možná si řeknete proč chtít 
optický kabel domů, když už 

máte třeba klasickou telefonní 
linku? Optická vlákna nabí-
zejí v porovnání s běžným 
kovovým kabelem mnohem 
stabilnější připojení k inter-
netu, které je několikanásob-
ně rychlejší, a to až 1 Gb za 
vteřinu. Ani wi-fi připojení 
na takové rychlosti nestačí 
a optika má oproti wi-fi také 
výhodu vysoké bezpečnosti 
provozu.

Optika si dokáže poradit 
s více službami najednou. 
Současně lze nejen surfovat po 
internetu, ale i sledovat digi-
tální televizi s programy v té 

nejvyšší HD kvalitě. Nemusíte 
tak ani řešit vypnutí pozemní-

ho televizního vysílání DVB-T 
a přechod na DVB-T2. 

Jak jste se 
v Přešticích 
dostal ke 
skákání na 
kole?

Když nám bylo kolem dese-
tilet, sledovali jsme starší, jak 
si staví velké skoky. Mohli 
jsme se jen dívat, jezdit nám 
nikdo nedovolil. Takže jsme 

tam chodili tajně. Pak jsme 
si začali stavět vlastní skoky, 
a když starší kluci viděli, že 
nám to jde, tak nás vzali pod 
svoje křídla.
To bylo ve vnitroblo-

ku?
Ne. Ještě na staré dráze na 

Střelnici. I když je pravda, že 
jsme chvíli jezdili i ve vnitro-
bloku. Úplně první skoky jsme 
měli v lomu za nádražím, tam 
jsme zkoušeli první triky.

Jak vypadal ten první 
skok? 

Čtyřicet centimetrů vysoká 
lavice, kde je odraz, metrová 
rovinka a dopad.
Co vás na skákání tak 

uchvátilo?
Svoboda. Vezmu si sluchát-

ka, nemusím nic řešit a jdu 
skákat nahoru dolů. Když jsem 
ve vzduchu, musím se soustře-
dit a na nic nemyslím.
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věnoval starosta prakticky 
celý petici proti výstavbě haly 
společnosti Accolade. Sluší 
se konstatovat, že zastupitel-
stvo města na svém posled-
ním zasedání 19. 9. jedno-
myslně schválilo odstoupení 
od smlouvy se společností 
Accolade a mohu potvrdit, že 
od smlouvy již město odstou-
pilo. Zastupitelstvo však 
umožnilo společnosti upravit 
a upřesnit projekt tak, aby 
odpovídal budoucímu reálné-
mu provozu. Ten pak mohou 
odeslat na krajský odbor 
životního prostředí a požádat 
o posouzení vlivu na životní 
prostředí. Město má i nadále 
zájem o rozvoj této průmys-
lové zóny a bude dále jednat 
nejen s tímto zájemcem, ale 
i s případným budoucím pro-
vozovatelem o podmínkách 
pokračování projektu.

Ve chvíli, kdy čtete tyto 
řádky, je stavba Integrované-
ho Dopravního Uzlu (IDU) 
již zdárně dokončena. Tomu 
předcházel výkup pozem-
ků od Českých drah, který 
trval více než rok. Jednalo se 
o stavbu rozsáhlou a kompli-
kovanou souběhem s několika 
dalšími stavbami. Chci proto 
poděkovat všem, kteří se při-
činili o zdárný průběh stavby 
a také všem, kteří vydrželi 
nutné provizorium a budou se 
smiřovat s novinkami. Nyní 
již máme důstojné a vybave-
né „nádraží“. Vzniklo funkč-
ní a příjemné veřejného pro-
stranství, kde bylo hodně 
pamatováno na pohodlí, ale 
také na bezpečnost. Věřím, 
že nám bude dobře a dlouho 
sloužit. U příležitosti Dne pro 
rodinu 5. 10. bude jedním ze 
stanovišť také IDU, kde se ve 
13.00 hod. uskuteční slav-
nostní otevření.

V září proběhla avizovaná 
schůzka se zástupci Ředi-
telství silnic a dálnic, na níž 
nám předali geometrické 
plány pro výkupy či směny 
parcel potřebných k výstavbě 
obchvatu Přeštic. Od chvíle, 
kdy bude vydáno územní roz-
hodnutí a nabyde právní moci, 
může město začít s klidným 
svědomím vykupovat pozem-
ky. Územní řízení bylo zahá-
jeno před pár dny, přičemž 
na konci října bude ústní pro-
jednání, kdy budeme mít pří-
ležitost setkat se s účastníky 
řízení, získat kontakty a začít 
jednat. 
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Na Přeštických pivních slavnostech dne 7. září 2019 bylo největším tahákem vystoupení zpěvačky Marty Jandové a též finalisty 
pořadu The Voice Jakuba Moulise.                                                                                                           Text (red), foto Milan Janoch

Pietní akt 

ke 101. výročí
vzniku republiky 

28. 10. 2019
od 15.00 hodin 

Masarykovo náměstí 
Přeštice 

Doprovod: 
Dechový kvintet

ZUŠ Přeštice

MFF Juniorfest
2019 

Preštice – Plzeň – Dobřany
– Domažlice

– Horšovský Týn 

8.-14. 11. 2019 
Bohatý výběr filmových projekcí 
a pestrý doprovodný program.

Sledujte 

www.juniorfest.cz 
nebo fb stránky.

T-Mobile přinese do Přeštic superrychlou optickou síť
Česká republika potřebuje vysokorychlostní internet jak přeštické prasátko drbání    .
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Kolik vás tenkrát začí-

nalo?
Byli jsme celkem velká 

parta, kolem osmi kluků, ale 
zůstal jsem jen já. Ostatní zmi-
zeli. Někdo si koupil motorku, 
někdo začal posilovat, někdo 
má rodinu.
Jako první Čech jste 

skočil na horském kole 
dvojité salto. Jak jste se 
připravoval?

Léta dřiny. Dneska máme 
v hale odraz a za ním je obrov-
ská krabice s molitanem, do 
které padáme. Je to celkem 
bezpečné, jen na mě nesmí 
spadnout kolo, nebo já na 
kolo. Dřív když jsme skákali 
natvrdo, tak jsme si uděla-
li měkčí dopad tak, že jsme 
nakopali hlínu a nakypřili 
terén. Nebo jsme naházeli na 
dráhu mulčovací kůru. Když 
se na tom rozmlátíte, aspoň to 
tolik nebolí. Teď už máme na 
dopadu dokonce nafukovací 
plachtu.
To vám musel jít tělo-

cvik?
Na ten jsem na konci základ-

ní školy nechodil, byl jsem 
uvolněný.  Už tehdy jsem měl 
dost úrazů a zkrátka mě to 
nebavilo.

Úrazy z kola?
Všechny do jednoho. Nej-

těžší jsem měl před dvěma 
lety v Ústí nad Orlicí, kdy mě 
kluci na závodech vyhecovali, 
abych udělal právě to dvojité 
salto. Nechal jsem se ukecat, 
jenže někdo posunul odraz 
a já o tom nevěděl. Najel jsem 
na skok malou rychlostí, salto 
jsem nedotočil a spadl přímo 
na hlavu z nějakých pěti met-
rů. Kolo spadlo na mě a já se 
probudil na operačním sále. 
Druhý den mi doktoři řekli, že 
mám utrhnutou čelist. K tomu 
zlomenou klíční kost, nara-
ženou krční páteř, zlomenou 
ruku a zlomený nos. Čelist mi 
spravili plastikou, měl jsem 
nějakých třicet osm stehů. 
Jaká máte předchozí 

zranění?
Jediné, co jsem snad neměl 

zlomenou, je pravá noha. 
Musím zaklepat, od toho vel-
kého průšvihu se mi nic nesta-
lo. 
Nikdy vás nenapadlo, 

když jste se tolikrát roz-
bil, že to nemá cenu?

Ne. Co bych dělal jiného?
Jiný sport.
Zahraju si rád s kluky fotbal 

nebo basket, v zimě hokej, 
rád zajdu na snowboard, ale 
skákání je moje. To mi nikdo 
nevezme.
V čem je fígl, že 

dokážete skočit dvojité 
salto?

Většinou mi říkají, že jsem 
bezmozek.
To znamená, že moc 

riskujete?
Ostatní to berou jako risková-

ní, ale když stojím na rozjezdu, 
tak si třikrát v hlavě promítnu, 
jak to udělám. Vím, jak poje-
du na odraz, jak se ve vzduchu 
otočím a jak dopadnu. Ono to 
vypadá, že jsem bezmozek, ale 
přesně vím, co a kdy udělám. 
Jak mám pohybovat řídítky, 
jak se naklonit, mám to pro-
myšlené. Jinak to nejde.
Co na to říká maminka?
Nemá námitky.

I když jste se tolikrát 
rozmlátil?

Mám v ní obrovskou podpo-
ru. Lepší jezdit na kole a rozbít 
si hubu, než sedět ve skatepar-
ku a fetovat.

Měl jste nějakého tre-
néra?

To ne. Ale když někdo uměl 
lepší triky, tak jsem ho pozo-
roval a on mi poradil. Komu-
nita skokanů je spíše rodinná. 
Každý z nás, kdo skáče, je 
takový samouk. Teď zkouším 
salto dozadu a protočení rámu 
kolem své osy, udělám salto, 
držím řídítka a rám se otočí 
o 360 stupňů.

Má vaše kolo brzdu?
Někdo má, někdo ne. Já tře-

ba brzdu mám, protože salto 
dopředu bez brzdy neumím.
Co stojí takové kolo?
Ojeté kolo sériové výroby 

třeba jen patnáct tisíc. Já mám 
kolo poskládané díl po dílu, 
takže vyšlo zhruba na šedesát 
tisíc. To je taková střední třída. 
Celoodpružená kola na sjezdy 
stojí dvakrát, třikrát tolik, ale 
jsou jezdci, co mají kola za 
čtvrt milionu korun.
Kde teď trénujete?
Když se tady rozpadla parta, 

našel jsem novou v Plzni. Tam 
je právě ta hala s molitanem. 
Až tam jsem se naučil pořádné 
triky. V zimě jezdíme do haly 
kousek do Německa, tam mají 
parádní skoky.

Podobné skoky budu-
jete na Prioru v Přešti-
cích?

Já bych chtěl, aby to byl nej-
větší bikepark v západních 
Čechách. Jenže nejsou lidi ani 
peníze. Jde to pomalu.
Co to tedy bude, když 

ne největší bikepark?

Aspoň největší dirtové skoky 
v západních Čechách. To jsou 
závodní triky, na to bych chtěl 
postavit pořádné skoky. To je 
třeba nájezd s odrazem, za ním 
šestimetrová díra a pak prudký 
přímý dopad. Při tom děláme 
salta, otočky a tak. Teď je tam 
vybudovaný step up, což je 
tréninkový skok do kůry, jenže 
kůra není, tak si nakypříme hlí-
nu.Plus máme hotovou střední 
lajnu, jak pro pokročilé, tak 
pro začátečníky. Na pravé stra-
ně jsou skoky a po levé straně 
je dráha s boulemi a lávkami, 
aby to mohly sjet i malé děti. 
Ty tam trénují často.
Může tam přijet kdoko-

li?

Jasně. Žádné omezení není. 
Stavíme tam totiž i pumptrack. 
Ten bude přímo nahoře na té 
skládce.
Je to dost z ruky, na 

kole tam děti po silnici 
nepustím. 

Snad je v plánu cyklostez-
ka, ale jestli to vyjde, to je ve 
hvězdách. Dá se tam dojet přes 
most, pak na Střelnici a kolem 
střelnice nahoru je cesta.
Všiml jsem si, že pořád 

na něčem jezdíte. Když 
ne na kole, tak na skatu 
nebo koloběžce.

Pěšky skoro vůbec necho-
dím, baví mě jezdit na koleč-
kách. Na skateboardu dělám 
jen pár triků, na koloběžce 
poskakuju. Neustále se snažím 
být v pohybu.

Jak jste se dostal 
k tomu, že provozuje-
te hospody v Roupově? 
Jste obráběč, dostudo-
val jste v Plzni doprav-
ku.

Potřeboval jsem jít někam 
na školu. Strojárna mně přišla 
dobrá, tak jsem šel na obráběče 

kovů, i když jsem vůbec nevě-
děl, co to je. Tam se mě zepta-
li, jestli chci být soustružník 
nebo frézař a já odpověděl, že 
nevím, co to je, ať mě někam 
přiřadí.
To si museli ťukat na 

hlavu, když vás tam 
viděli?

Kdo v patnácti letech přesně 
víc, co chce dělat?  Takže jsem 
se vyučil soustružníkem, ale 
šel jsem dělat na frézu. Frézo-
val jsem na CNC stroji v Kni-
hách u Vodokrt.
Tam jste moc dlouho 

nevydržel?
Ničilo mě to pravidelné vstá-

vání a představa, že za deset let 
budu zase vstávat v 5.20 hodin 
a v 6.00 hodin budu u stroje. To 
mě užíralo. Navíc jsem chtěl 
jezdit na závody, jenže to při 
takové práci moc nešlo, dovo-
lená je jen čtrnáct dnů v kuse. 
To není můj styl života. Práce 
to byla jinak dobrá, měl jsem 
dost času na čtení.
To se dá při té práci 

číst?
Jasně, zapnu stroj a mám 

čas. Časem se člověk naučí 
hlídat stroj ušima podle zvu-
ku. Věděl jsem, že po dvou 
hodinách musím stroj zastavit, 
zkontrolovat, vyměnit plátky 
a znovu pustit. Pak si můžu 
dvacet minut číst a furt dokola. 
Za tři dny jsem přečetl knížku, 
obvykle něco z psychologie, to 
mě zajímá.
Co vás na psychologii 

zajímá?
Třeba jak se lidí chytře zeptat 

na to, na co nechtějí odpově-
dět. Nebo aby mi dali to, co mi 
dát nechtějí. Jak je správným 
způsobem ovlivnit. Nebo jak 
je namotivovat, třeba kamará-
dy, kteří nechtějí na kolo. Teď 
vím jak na ně.

Proto jste začal studo-
vat marketink na Vyšší 
odborné škole?

To ne. Já jsem se hlásil na 
Západočeské univerzitě na 
psychologii, ale nevzali mě. 
Tak jsem šel na VOŠku. Chtěl 
jsem potkat nové lidi, zdoko-
nalit se v angličtině, nechtěl 
jsem si platit kurzy, ve škole je 
to zdarma.
Proč jste si vybral zrov-

na marketing?
Bylo tam volno, a spousta 

holek (smích). Vážně.  Seděl 
jsem na chodbě a koukal kolem 
sebe. Nejvíc holek šlo na jednu 
stranu, tak jsem šel taky a on 
to byl marketink. Příští rok to 
zkusím zase na psychologii.
Zpátky k té hospo-

dě v Roupově. Co vás 
k tomu vedlo?

Prostě mi to přišlo jako dob-
rý nápad. Přišel kamarád, že 
je volná. Tak jsme zavolali 
do Roupova, domluvili a šli 
do toho. Na otvíračku při-
šlo strašně moc lidí a nám se 
pokazilo víc věcí, než jsme 
čekali. Jednoduše jsme to neu-
měli, neměli jsme ponětí, co 
to obnáší. Neuměl jsem točit 
pivo, narazit sud, neznal jsem 
ceny, nic. Kamarád nevěděl 
o moc víc. Byl to křest ohněm, 
ale časem jsme se chytli. 
Jak vás může uživit 

hospoda v Roupově, 
kam chodí pár lidí?  

Uživí. Dělám různé zábavy, 
do toho catering.

Dokončení na str. 5
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Hospodský
na koloběžce

Nebaví mě dělat pořád dokola...

Skoky na Prioru

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

Salto mortale

Výtržnictví v Měst-
ském parku – podezření 
z trestného činu

Dne 1. 8. 2019 po 21. hod. 
byli strážníci přivoláni na 
žádost PČR do Městské-
ho parku na dva muže, kteří 
měli u bytovek v ul. Rybo-
va poškodit skleněné výplně 
oken a střílet ze zbraně. Dva-
cetiletý mladík z Přeštic byl 
zadržen hlídkou PČR v ul. 
Husova v Přešticích a devate-
náctiletý mladík z Horšic, byd-
lící v Přešticích, byl strážníky 
nalezen v Městském parku 
a předán PČR k dalšímu opat-
ření. Provedeným šetřením 
bylo zjištěno, že podnapilý 
mladík (1,96 promile alkoholu 
v dechu), zadržený policisty, 
rozbil rukama v bytovce okna 
vedoucí do sklepů a v parku 
střílel plynovou pistolí. Jelikož 
z obou rukou krvácel, byla na 
místo přivolána záchranná služ-
ba, která jej společně s policisty 
převezla na ošetření do nemoc-
nice a dále na celu předběžné-
ho zadržení. Tento mladík je 
podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu – „Výtržnictví“.

Jízda pod vlivem 
alkoholu a opakovaný 
zákaz řízení v Přešticích 
– podezření z několika 
trestných činů

Dne 15. 8. 2019 před 19. 
hod. bylo hlídce oznámeno, 
že v Přešticích za KČT jezdí 
po louce vozidlo VW, které 
zde poškozuje travinu. Stráž-
níci spatřili vyjíždět uvedené 
vozidlo od zahrádek směrem 
od Příchovic a řidič byl zasta-
ven v Přešticích v ul. Nepo-
mucká u stavebnin. Řidič, 
ze kterého byl značně cítit 
alkohol, předložil při kontrole 
pouze občanský průkaz, řidič-
ský průkaz údajně zapomněl 
doma. Devětadvacetiletý řidič 
z Radkovic se na výzvu stráž-
níků odmítl podrobit dechové 
zkoušce a žádal příjezd PČR. 
Řidič však výzvě strážníků, 
aby vyčkal na místě do pří-
jezdu hlídky PČR, nevyhověl 
a s vozidlem se pokusil ujet. 
Strážníky byl zastaven po 
100 metrech a byly použity 
donucovací prostředky, neboť 
svým jednáním mohl ohro-
zit jiné účastníky silničního 
provozu. Po příjezdu hlídky 
PČR byl řidič této předán pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu – „Ohrožení pod vli-
vem návykové látky a Maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání“, neboť řidič měl 
v dechu 2,34 promile alkoholu 
a byl mu vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Pomocí 
městského kamerového systé-
mu bylo dále zjištěno, že tento 
řidič opět porušuje zákaz říze-
ní, neboť dne 24. 8. 2019 opa-
kovaně řídil motorové vozidlo 
na území města Přeštice. Věc 
předána PČR pro podezře-
ní z trestného činu „Maření 

výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání“.
Vypátrání cizince po-

dezřelého ze spáchání 
trestného činu na území 
ČR

Dne  21. 8. 2019 předali 
policisté hlídkám MP popis 
vozidla, ve kterém má jezdit 
cizinec, hledaný v ČR pro 
podezření z trestného činu 
„Neoprávněné nakládání 
s osobními údaji“. Dne 23. 8. 
2019 ve 14.44 hod. spatřili 
strážníci uvedené vozidlo na 
Masarykově náměstí v Přeš-
ticích. Provedenou kontrolou 
byl zjištěn a zadržen hleda-
ný sedmapadesátiletý muž 
z Ukrajiny, procházející pát-
racími evidencemi PČR. Na 
místo se dostavili policisté, 
kteří si hledaného převzali 
k dalšímu opatření.
Opakovaný únik zví-

řat v zájmovém chovu 
v zahrádkářské kolonii 
za řekou v Přešticích

V měsíci srpnu 2019 byl pro-
věřován únik zvířat v zahrád-
kářské kolonii za řekou 
v Přešticích, ke kterému mělo 
docházet opakovaně i v měsí-
ci dubnu 2019. Zde měli čtyři 
psi opakovaně unikat z jedné 
ze zahrádek a ohrožovat na 
cestě místní občany. Ačko-
li byla majitelka těchto psů 
strážníky vyzvána, aby řád-
ně zabezpečila svůj pozemek 
proti úniku psů, neprovedla 
tato zabezpečení řádně, neboť 
psi stále ze zahrady unikali. 
Devětašedesátiletá majitel-
ka psů z Přeštic je podezřelá 
z přestupku dle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání. 
Podezření z přestupku bylo 
oznámeno k dořešení na 
správní orgán MěÚ v Přešti-
cích.

Střípky měsíce 
srpna 2019

 2. 8. po 22. hod. oznámeno 
rušení nočního klidu ohňostro-
jem v ul. Nepomucká, na místě 
zjištěno, že věc již řešila PČR
 4. 8. po 20. hodině zjistila 
hlídka skupinku šesti osob, 
které v Městském parku zne-
čisťovaly veřejné prostranství 
a požívaly alkoholické nápoje, 
ač je to zde zakázáno, osoby 
vyřešeny v příkazním řízení, 
nepořádek si po sobě uklidily 
a z místa byly vykázány; dne 
5. 8. v 17.30 hod. opět zjištěny 
osoby popíjející alkohol v par-
ku, jednalo se o dva cizince, 
ti byli vyřešeni pro porušení 
obecně závazné vyhlášky měs-
ta v příkazním řízení a z místa 
vykázáni
 6. 8. po 9. hod. výjezd na 
osobu do ul. U Parku, která 
zde měla sledovat domy a být 
podezřelá z možného vykrádá-
ní domů, jednalo se o muže od 
Litoměřic, muž u sebe neměl 
věci pocházející z možné trest-
né činnosti a neprocházel pát-
racími evidencemi PČR, nejed-
nalo se ani o osobu zájmovou; 
v 16.49 hod. výjezd na cizince 
do prostoru KČT v ul. Mlýn-
ská, který zde měl narušovat 
veřejný pořádek křikem, jed-
nalo se o podnapilého muže 
z Lotyšska, který byl umrav-
něn a odešel na ubytovnu

Pokračování na str. 5

Samouk

Španělský sen



Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

BLAHOPŘÁNÍ KE 100. NAROZENINÁM

ZLATÁ SVATBA manželů ŠRAJEROVÝCH

PODĚKOVÁNÍ

Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Jiří HODAN
pan Václav TAIŠL

paní Marie VOLÁKOVÁ
pan Karel HOFMAN
paní Marie JÍLKOVÁ

(Skočice)

2. polovina června a 1. polovina července

ÚMRTÍ (srpen)

Anna ALBLOVÁ
Josef ŠRÁMEK
Marie HÁJKOVÁ
František BEROUŠEK

(1933) 
(1936) 
(1928)
(1932)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní 

Milena TOMÍŠKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil

pan
František ANDRLÍK

Symboly obcí Přešticka
– Horšice

Znak vychá-
zí z původ-
ního znaku 
rodu Horšic-
kých (potom-
ci majitele) 

a znaku Henigarů. V levé 
polovině jsou tři koule ze zna-
ků Henigarů, koule mohou 
znázorňovat lásku, přírodu 
a moudrost. V pravé polovi-
ně jsou symboly vrcholů lesů 
a kopců, převzato ze znaku 
Horšických. V současné době 
mohou znamenat také tři obce: 
Horšice, Újezd a Vitoň. Upro-

střed je zlatý kůl, znázorňují-
cí Zlatý potok, který protéká 
Horšicemi. Příchovický potok 
je až od soutoku s potokem, 
přitékajícím od Újezda. 

Platnost symbolů je od 18. 12. 
2000 a udělil ji předseda 
Poslanecké sněmovny Václav 
Klaus, budoucí prezident ČR.

Ing. Jiří Běl

Chtěl bych prostřednictvím těchto pár řádků poděkovat přeštic-
kým házenkářům za podporu a peněžitou částku, kterou věnovali 
na pomoc při léčbě mého sedmiletého vnuka, který bojuje s vel-
mi zákeřnou nemocí. Mnohokrát děkujeme. 

Jan Adámek, Kubík se sestřičkou Leonkou,
rodiči a celou rodinou. 

„Život je boj. Tak bojuj až do vítězství!“

Dne 15. srpna tomu bylo prá-
vě 50 let, kdy si v Přešticích 
řekli své ANO manželé

Jaroslav a Hana Šrajerovi
z Přeštic 

a vykročili tak na svoji spo-
lečnou cestu životem. Při pří-
ležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, 
vážení manželé Šrajerovi, přejeme hodně krásných společně 
prožitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily

paní
Věra MAŇHOVÁ

paní Marie KOWALSKÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 97. narozeninám

97. narozeniny oslavil

pan
Miloslav HRUBÝ

Město Přeštice zve zájemce 
na setkání koordinačního týmu a pracovních skupin 

strategického plánování k přípravě 
3. aktualizace Strategického rozvojového 

plánu města, 
které se bude konat ve čtvrtek 31. 10. 2019 
od 16.30 hodin v malém sále KKC Přeštice.

Zahajovací koncert 
Haydnových slavností  

V pátek 13. září byl slav-
nostně zahájen již 27. ročník 
Haydnových hudebních slav-
ností v kostele sv. Petra a Pav-
la v Dolní Lukavici. Úvodní 
slovo přednesl starosta obce 
Dolní Lukavice V. Opálko, po 
kterém všechny přivítal biskup 
Tomáš Holub. Na závěr hovo-
řil ředitel festivalu Milan Fiala. 
První skladbou byla Haydnova 
D dur Lukavická, následoval 
koncert C dur. Zahrála kon-
zervatoř Plzeň pod taktovkou 

Jiřího Štrunce. Vzácným hos-
tem byla přední česká harfe-
nistka Kateřina Englichová, 
která v doprovodu konzer-
vatoře zahrála Dva tance pro 
harfu a smyčcový orchestr od 
Clauda Debussyho a skladbu 
Pramen. Koncert zaplnil kostel 
tak, že mnozí i stáli. Festival 
se i letos konal na více místech 
Plzeňského kraje (celkem 13 
koncertů).

Mgr. Eva Horová
Foto Radek Hora

V úterý 24. 9. 2019 se dožila paní

Marie Pišťáčková
neuvěřitelných 100. narozenin. Stala 

se tak nejstarší občankou města Přešti-
ce. V pondělí ji u ní doma navštívil pan 
starosta Karel Naxera spolu s matrikář-
kou a se zástupkyněmi Okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení Plzeň-jih. 

Předali jí dárkový balíček a kytice a popřáli pevné zdraví. Paní 
Pišťáčková všechny přivítala s úsměvem a společně se svou sna-
chou zavzpomínala na svůj život, rodinu a práci. 

Vážená paní Pišťáčková, přejeme Vám do dalších let pevné 
zdraví a spokojený život v kruhu své rodiny. 

Matrika MěÚ Přeštice
Foto Mgr. Karel Naxera



  5. 10. 2019 od 17.00 hodin
PRINC KRASOŇ

Animovaný / Komedie / Muzikál
Kanada, 2018

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? 
Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když byl malý 
chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj

každé děvče v království beznadějně zamiluje.
  5. 10. a 13. 10. 2019 od 19.00 hodin

JOKER
Krimi / Drama / Thriller

USA, 2019, 122 min., přístupné od 15 let
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké 
hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku 
klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu 
s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující 
hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více 
propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, 

kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.
  10. 10. 2019 od 19.00 hodin

NABARVENÉ PTÁČE
Drama

Česko / Slovensko / Ukrajina, 2019, přístupné od 18 let
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, 

rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. 
Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se 

na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, 
ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu 

o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj.
  13. 10. a 19. 10. 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 pří-

chod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie..., 
zatímco 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.

  17. 10. 2019 od 19.00 hodin
BLÍŽENEC

Akční / Drama / Sci-fi / Thriller
USA, 2019

Henry Brogan (Will Smith) je elitní nájemný zabiják, absolutní 
profesionál, který bez pochybností vždy stoprocentně odvede zadanou

 práci. Při poslední zakázce se však k němu dostaly informace, 
které neměl slyšet, proto se ho jeho zaměstnavatel s těžkým srdcem

rozhodne nechat zlikvidovat. Koho však poslat na člověka, 
který je v tomhle oboru nejlepší ze všech?

  19. 10. a 28. 10. 2019 od 19.00 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA

Drama
Česko / Německo, 2019, přístupný od 15 let

Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. 
Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. 

Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl 
v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se svými 

kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, 
která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se porve. 

Je znalec dějin a válek.
  20. 10. a 25. 10. 2019 od 17.00 hodin
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

Fantasy / Dobrodružný / Akční / Romantický / Rodinný
USA / Velká Británie

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně 
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich 

vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. 
Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.

  20. 10. 2019 od 19.00 hodin
STAŘÍCI

Drama / Road movie
Česko / Slovensko, 2019

Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil 
Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. 
Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík 

a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na 
letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád 

z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel 
do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít 

komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční 
soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny...

  25. 10. 2019 od 17.00 hodin
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY

Akční / Komedie / Horor
USA, 2019, přístupný od 15 let

V pokračování napsaném Rhettem Reesem, Paulem Wernickem 
a Davem Callahamem projde naše čtveřice zabijáků komickým 

zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se nejen 
se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli,

ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují 
narůstající problémy jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.

  27. 10. a 29. 10. 2019 od 17.00 hodin
SNĚŽNÝ KLUK

Animovaný / Dobrodružný / Komedie
USA, 2019

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má 
problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. 

Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá 
aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve svém útočišti objeví 

obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, 
sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest.

  27. 10. od 19.00 hod. a 30. 10. 2019 od 17.00 hod.
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.
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HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTYKINO – ŘÍJEN

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava:
14. 9. – 17. 11. 2019

Svět trpaslíka
Dům historie Přešticka zve na výstavu o historii trpaslíků od pra-
věku přes starověk a středověk až do současnosti. Do výstavy je 
možno přispět zápůjčkou předmětu s trpasličí tématikou.

Slovinští hudebníci 
a tanečníci navštíví Přeštice

Již třináct let vzájemně spo-
lupracují Základní umělecká 
škola v Přešticích a Glasbena 
šola v Kršku. V termínu 23. až 
25. 10. 2019 nás navštíví žáci 
a učitelé ze slovinské školy, 
kteří k nám společně po šes-
ti letech opět zavítají. Naše 
děti, pěvecký sbor Hlásek, 
byly v Kršku naposledy v roce 
2015. V roce 2016 přijeli uči-
telé ze Slovinska do Přeštic, 
kde se konal společný koncert 
k desátému výročí naší spolu-

práce, a v roce 2017 navštívili 
Krško naši pedagogové s kon-
certním programem.

Do Přeštic nyní v říjnu při-
jede 32 žáků školy a 13 uči-
telů. Společně s našimi dětmi 
vystoupí na slavnostním kon-
certě, který se koná 24. 10. 
2019 od 17.00 hodin v sále 
Základní umělecké školy 
Přeštice. Všichni jste srdečně 
zváni.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Nabídka zájezdu do divadla
Nabízíme několik posled-

ních volných míst na zájezd 
do Nového divadla do Plzně 
na muzikál Donaha! v sobotu 
23. listopadu od 19.00 hodin. 
Vybíráme 600 Kč (550 Kč lís-
tek do předních řad + 50 Kč 
doprava). 

Přihlaste se nejpozději do 
10. října na tel. č. 605 530 633 

(e-mail: evahorova@post.cz). 
Odjezdy: 17.25 h Krasavce, 
17.35 h Lišice, 17.45 h Dol-
ní Lukavice, 17.55 h Přeštice 
u Spoláku. V muzikálu vystoupí 
Tomáš Savka a Richard Tesařík 
z YoYo Bandu. Představení je 
vhodné pro děti od 14 let.

Mgr. Eva Horová
obec Dolní Lukavice

Raná péče – pomoc
od samého začátku

Raná péče Diakonie ČCE 
poskytuje neocenitelnou po-
moc rodinám, které vychová-
vají dítě s vývojovým opoždě-
ním nebo s postižením.

V Plzeňském kraji jsme díky 
Nadaci rozvoje občanské spo-
lečnosti a jejímu programu 
Včasná pomoc dětem financo-
vaným The Velux Foundations 
od září rozšířili tým poradkyň 
rané péče – k Pavle Foster Ska-
lové se připojila nová kolegy-
ně Monika Menclová. To nám 
k naší radosti umožňuje, aby 
se naše pomoc dostala včas 
k více rodinám.

Narozením dítěte s postižením 
nastává rodině většinou obdo-
bí intenzivní psychické zátěže, 
ze dne na den se mění potřeby 
rodiny a dosavadní hodnoto-
vý systém jejích členů. Přesto 
rodiče v takovou chvíli často 
zůstávají osamoceni.

Odborní poradci rané péče 
nabízí pomoc rodině v klíčo-
vém období po narození dítě-
te do sedmi let věku dítěte. 
V praxi to znamená, že porad-

ce navštíví rodinu zpravidla 
jednou za 2 měsíce a společně 
s rodiči řeší aktuální problémy. 
Sociální služba Raná péče Dia-
konie ČCE je určena rodinám 
pečujícím o dítě s opožděným 
či ohroženým vývojem nebo 
s mentálním, pohybovým, 
případně kombinovaným po-
stižením.

Rodiny mohou navíc užívat 
jednotlivé služby, jež jsou sou-
částí rané péče – konzultace, 
provázení, posouzení vývo-
je dítěte, doporučení vhod-
ných činností pro optimální 
rozvoj, zapůjčení pomůcek 
a literatury, sociálně právní 
poradenství, pomoc při orien-
taci v nabídce rehabilitačních 
pomůcek, zprostředkování 
kontaktů na další odborníky, 
pomoc při vyhledání vhod-
ného předškolního zařízení 
apod. Všechny služby rané 
péče jsou pro uživatele zdar-
ma, služba je financována 
z veřejných zdrojů. 

Více informací o naší službě 
najdete na www.rana-pece.cz

Schválení celkového vyúčtování 
veřejné sbírky na pořízení čtvrtého 
zvonu do kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích

Veřejná sbírka na pořízení 
čtvrtého zvonu do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích se konala v obdo-
bí od 22. 3. 2018 do 30. 6. 
2019. Veřejnou sbírkou byl 
získán čistý výtěžek ve výši  
175 420,17 Kč. Tuto částku 
využilo město Přeštice v sou-
ladu s účelem veřejné sbírky. 
Zvon přátelství byl pořízen do 

majetku města v celkové částce 
353 417 Kč (výroba, dodání, 
montáž a elektrifikace zvonu 
včetně zhotovení pamětní des-
ky). Celkové vyúčtování veřejné 
sbírky bylo schváleno ze strany 
Krajského úřadu Plzeňského 
kraje dne 4. 9. 2019. Nebyly 
shledány žádné nedostatky. 

Ing. Pavla Kroupová 
vedoucí finančního odboru

Dokončení ze str. 1
Ještě předtím však bude 

na zastupitelstvu města, aby 
stanovilo výkupní ceny. Ty 
budou odpovídat cenám, za 
něž bude posléze pozemky 
od města vykupovat ŘSD. 
Věřím, že budeme ve výku-
pech úspěšní, vše bude probí-

hat bez průtahů a nám se cel-
kovou dobu přípravy výstavby 
podaří zkrátit možná i o více 
než jeden rok.

Děkuji za pozornost a přeji 
barevný podzim!

Marek Krivda
místostarosta města

(neprošlo korekturou) 

říjen 2019
 3. 10. 2019 
Republiko má 
středisková
KKC Přeštice ve spolupráci 
s Divadlem SemTamFór uvá-
dí – republiko má středisko-
vá aneb lukrativní nejistota. 
Pohled do zákulisí české poli-
tiky za doprovodu PhDr. Iva 
Šmoldase.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 190 Kč

 5. 10. 2019 
Den pro rodinu aneb
Křížem krážem Přešticemi 
Program:
– malování na obličej, ukáz-
ky sokolnictví a dravců, stá-
nek Městské policie, pocitová 
mapa, stánek Besip, trenažér 
nárazu
Čas konání: 11.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma 

 6. 10. 2019 
Nedělní posezení
s dechovkou
– Václav Žákovec
a Anička Volínová
Tradiční nedělní posezení s de- 
chovkou.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč

 12. 10. 2019 
Festival vína
– 3. ročník
Prezentace tuzemských vinař-
ství. Degustace vína. Tematic-
ké občerstvení. Přednášky o ví- 
ně. Soutěže.

Program:
13.00-17.00 hod. – Cimbálová 
muzika Michala Horsáka
18.00 hod. – The Beatles Revi-
val a Karel Kahovec
19.30 hod. – Ponorka Band
Čas konání: 13.00-22.00 hod.
Místo konání:
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma
 12. 10. 2019 
Den otevřených dveří
– Střelecký klub
Výstava zbraní. Možnost 
vyzkoušení pod dohledem 
našich instruktorů.
Čas konání: 10.00-15.00 hod.
Místo konání:
střelnice „Na Zámostí“ 
v Přešticích
Vstup: zdarma
 14. 10. 2019 
O statečné Káče
– představení pro školky
a školy
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod. 
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 15. 10. 2019 
Fantastická žena 
– divadelní představení
Dokonalý partner a ideální 
vztah? Dejte si dobrý pozor na 
to, co si přejete. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 270 Kč
 24. 10. 2019 
Travesti Divoké kočky
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 250 Kč
 25. 10. 2019 
Taneční kurz
– 2. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
KD Příchovice
Vstupné: 120 Kč
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Dokončení ze str. 2
 9. 8. po 12. hod. byl nale-
zen u brodu řeky v ul. Nepo-
mucká granát z II. svět. vál-
ky, ze kterého vytékal fosfor 
a zapaloval trávu, na místo 
přivoláni hasiči a pyrotechnik 
PČR, který poté granát převe-
zl do prostoru Prioru, kde jej 
odpálil, nikdo nebyl zraněn; 
v 19.30 hod. se na služebnu 
MP dostavil muž, který pohře-
šoval svého svěřence, kterého 
má v pěstounské péči, jedná se 
o nezletilého chlapce, který se 
měl vrátit domů po 16. hod., 
ale dosud se nevrátil a po tele-
fonu mu odmítá sdělit, kde se 
nachází, pomocí kamerového 
systému zjištěno, že nezletilec 
je v Městském parku, tento se 
dostavil na služebnu, na žádost 
oznamovatele přivolána soci-
ální pracovnice, neboť tento 
se o svěřence již nechce starat, 
pracovnice si věc na místě pře-
vzala
 11. 8. ve 22.24 hod. nalezen 
místním občanem v prostoru 
křiž. ul. Příkrá a 5. května pod-
napilý muž ve vozovce, který 
krvácí na hlavě, osmašedesá-
tiletému muži z Přeštic byla 
poskytnuta strážníky první 
pomoc a přivolána záchranná 
služba, jelikož muž ohrožoval 
svůj život, pokálel jak služební 
auto MP, tak sanitní vůz, byl 
po ošetření v nemocnici převe-
zen na záchytnou stanici, muž 
byl dále řešen strážníky pro 
přestupek pokutou v příkaz-
ním řízení
 13. 8. po 15. hod. oznámena 
otevřená garáž v ul. K Cihel-
ně, na místě zjištěno, že zámek 
byl uzamčen, ale mimo záru-
beň, vyrozuměna majitelka 
garáže, která provedla řádné 
uzamčení
 14. 8. spolupracovala MP 
s útvarem PČR – Národní cen-
trála proti organizovanému 
zločinu – při domovní prohlíd-
ce v obci Příchovice u muže, 
který je podezřelý z několika 
trestných činů, věc nadále šetří 
PČR
 22. 8. před 22. hod. společ-
ný výjezd s PČR na vlakové 
nádraží v Přešticích, kdy vla-
kem od Klatov mělo přijet 
několik podnapilých fanoušků 
a ztropit ve vlaku výtržnost – 
odpálit petardu, věc si na mís-
tě převzala PČR pro narušení 
veřejného pořádku
 23. 8. před 22. hod. oznáme-
no převracení popelnic v ul. 
Krátká, pomocí kamerového 
systému vypátráni dva mladíci 
z Přeštic, kteří se dále pokusili 
poškodit dva odpadkové koše 
v ul. V Háječku, když do nich 
kopali a mlátili skateboardem, 

oba vyřešeni pokutou v pří-
kazním řízení

 27. 8. pomocí kamerového 
záznamu zjištěna majitelka 
dvou psů, kteří zanechali své 
výkaly na chodníku Masary-
kova nám. a žena je neuklidila 
– řešeno pokutou v příkazním 
řízení
 29. 8. přijato oznámení od 
občana z ul. Hlávkova, že 
někdo pomočil v nočních hodi-
nách chodník, vrata a chod-
bu průjezdu, pomocí MKDS 
zjištěno, že se jednalo o šest-
ačtyřicetiletého muže z Přeš-
tic, tento byl vyřešen pokutou 
pro přestupek proti veřejnému 
pořádku
 v srpnu provedeno zajiště-
ní veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
letní kino v Městském parku 
v Přešticích
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) Husova ul. – pokus vloupá-
ní do sklepů bytového domu
2) ul. Krátká – převracení 
popelnic
3) ul. Rybova – krádež obuvi
4) dopravní nehoda na parko-
višti Masarykova nám.
5) ul. V Brance – napadení 
osob
 na území města nalezeno: na 
Masarykově nám. – peněženka 
s fin. hotovostí a klíč v zámku 
dveří vozidla – předáno maji-
telům
 provedeny výjezdy na čty-
ři volně pobíhající psy: 1x na 
Masarykově nám., 2x v Měst-
ském parku a 1x v parku Na 
Chmelnicích, 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 – 69 km/h, Skočice – 74 
km/h a v ul. Na Borech, kde 
je dovolená rychlost 30 km/h, 
– 75 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů...

Dokončení ze str. 2
A také občerstvení na cyklis-

tických závodech, na pivních 
slavnostech, takže vlastně stán-
kový prodej. Na vánoce třeba 
s mámou vyrábíme adventní 
věnce. Pak je prodávám.
Jaké máte plány?
Moje oblíbená země je Špa-

nělsko, tam bych se chtěl 
jednou odstěhovat. Můj nej-
větší sen je mít dům na pláži, 
k tomu stánek s palačinkami 
a na zahradě skoky, kde bych 
mohl na kole řádit.

Už se učíte španělsky?
Ano. Mám kamarádku, 

která tam studuje a shání mi 
informace, jak tam funguje 
drobné podnikání. Chtěl by 
to mít ideálně někde u Bar-
celony.
Kolik si dáváte času na 

splnění?
Chtěl bych se tam přestěho-

vat do svých pětatřiceti let.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Nebaví mě dělat pořád...

Povinné čipování psů
Rádi bychom upozornili 

občany, že od 1. ledna 2020 
bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze 
v případě, že je pes označený 
mikročipem. Od tohoto data 
by měl být na území České 
republiky očipován každý pes. 
Štěňata musí být označena 
mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vztek-
lině (tedy nejpozději v půl roce 
věku). Čipování nemusí řešit 
majitelé těch psů, kteří mají 
jasně čitelné tetování provede-
né před 3. 7. 2011.

Aplikování čipu představuje 
jednorázový úkon srovnatelný 
s píchnutím injekce. Mikročip 
o délce cca 1 cm je sterilně 
aplikován pomocí jehly do 

podkoží zvířete. Označení psů 
mikročipem provádějí veteri-
nární lékaři, kteří jsou opráv-
něni vykonávat veterinární 
léčebnou a preventivní činnost 
a každý majitel psa si úkon 
hradí sám. Za psa bez ozna-
čení bude hrozit ve správním 
řízení uložení pokuty ve výši 
až 20 000 Kč.

Číslo čipu můžete hlásit na 
městském úřadě osobně v kan-
celáři č. 111, Husova 465 nebo 
e-mailem (karaskova@presti-
ce-mesto.cz), ve kterém bude 
uvedeno jméno majitele psa, 
adresa kde je pes držen a číslo 
aplikovaného čipu.

BcA. Jana Karásková
finanční odbor 
místní poplatky

Pokračování ze str. 1
A do budoucna, až bude 

k dispozici vysílání 4K, nebu-
de problém jej nerušeně sledo-
vat díky optickému připojení. 
Navíc optická přípojka zvýší 
hodnotu vaší nemovitosti.

Optické připojení 
až do domácnosti 

na náklady T-Mobile
Než začne samotná výstav-

ba optické datové sítě, opět se 
obrátí T-Mobile na vlastníky 
nemovitostí s žádostí o souhlas 
s umístěním přípojky optic-
ké sítě pro danou nemovitost. 
Podpisem příslušného formu-
láře budete moci získat zcela 
bezplatnou instalaci přípojky 
na váš pozemek, do vašeho 
bytu či rodinného domu. Zda 
potom budete chtít využít 
možnost superrychlého inter-
netu nebo digitální televize 
je zcela na vašem rozhodnutí. 
Umístění přípojky obyvatele 

Přeštic k ničemu takovému 
nezavazuje a všechny nákla-
dy na její vybudování hradí 
společnost T-Mobile Czech 
Republic a. s.

Kromě uložení kabelů do 
země je potřeba instalovat 
malou krabičku pro připojení 
kabelů z domů do sítě T-Mobi-
le. Zařízení jsou zcela pasivní 
– to znamená, že nevydávají 
žádný zvuk, žádné záření, ani 
nespotřebovávají elektrickou 
energii. Kabelové rozvody T-
Mobile uloží do země a optic-
ké přípojky podle možností 
umístí do krabičky nebo napří-
klad na plot.

Jak již bylo řečeno, zříze-
ní přípojky vás nic nestojí, 
k ničemu vás nezavazuje, tak 
proč takovou možnost nevy-
užít? Superrychlý internet 
a digitální televize se můžou 
hodit vždycky. 

Další informace najdete na 
www.t-mobile.cz/optika

T-Mobile přinese...

HLÁSEK ZUŠ Přeštice 
slaví 15. narozeniny

Na podzim před patnácti lety 
měl svoji první zkoušku dět-
ský pěvecký sbor HLÁSEK 
ZUŠ Přeštice a nácviku písní 
se tehdy zúčastnilo 21 dětí, 
které byly v tu dobu členy sbo-
ru. Protože byl o sborový zpěv 
v ZUŠ stále větší zájem, byl 
v roce 2008 založen i příprav-
ný pěvecký sbor MINIHLÁ-
SEK ZUŠ Přeštice. V letoš-
ním školním roce mají oba 
sbory dohromady okolo 100 
členů. Za dobu své existence 
Hlásek zpíval přibližně na 150 
koncertech a vystoupeních 
v České republice a dvakrát 
se představil i ve slovinském 
Kršku. Natočil celkem 4 CD, 
poslední, vánočně laděné, 
v loňském roce. Od roku 2006 
spolupracuje s příbramskou 
skupinou Ginevra a na kon-
certech si zazpíval i s Anetou 
Langerovou, Jaroslavem Uhlí-
řem, Jaroslavem Samsonem 
Lenkem, Jankem Ledeckým, 
Josefem Vágnerem nebo se 

známou folkovou legendou, 
skupinou Nezmaři. Letos na 
podzim se sbor představí na 
dvou koncertech v Horšov-
ském Týně, v rámci Juniorfes-
tu, kterých se zúčastní i známé 
osobnosti z řad herců a zpěvá-
ků, a kde si převezmou oceně-
ní Zlatá rafička pánové Zde-
něk Svěrák a Ondřej Vetchý. 
V době adventu nás čekají 
předvánoční koncerty v okolí 
Přeštic a velký Vánoční kon-
cert v Českém Krumlově, kde 
vystoupíme společně se sbory 
zdejší ZUŠky.

Své narozeniny Hlásek osla-
ví koncertem, který se koná 
20. října 2019 v 15.00 hodin 
v Kulturním domě v Přícho-
vicích, na kterém kromě něho 
vystoupí i přípravný pěvec-
ký sbor MINIHLÁSEK ZUŠ 
Přeštice a sbor složený z býva-
lých členů Hlásku. Všichni jste 
srdečně zváni!!!

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ



Festivalový týden nabídne 
například v sobotu 9. listopa-
du od 15.00 hodin projekci 
animovaného filmu Test času. 
„Snad každý učitel si přeje, 
aby byla škola zajímavá. Pan 
Menno, učitel dějepisu, se kvů-
li tomu dokonce odváží ukrad-
nout Zub času, starodávný 
artefakt, který dokáže přivo-
lat do dnešní doby jakoukoliv 
postavu z minulosti. Stačí ale 
jediná chyba a stane se kata-
strofa. Pan Menno se stane 
zajatcem lstivého piráta a na 
svět je vypuštěno nesčetné 
množství historických figur. Tři 
kamarádi z třídy pana Menna 
tak musí procestovat historii 
a zachránit ho, aby mohl dát 
vše zase do pořádku,” líčí 
děj snímku herec a moderátor 
Matyáš Valenta. Toho mohou 

návštěvníci festivalu v letoš-
ním roce potkat nejen v rámci 
slavnostního zahájení, jelikož 
Matyáš letos poprvé vstoupil 
do řad organizačního týmu 
a pomohl s výběrem promíta-
ných snímků. Pravděpodobně 
se s ním na festivalu budete 
letos setkávat častěji.

Na tipy, co si nenechat ujít, 
jsme se dotázali i programo-
vé ředitelky festivalu Barbo-
ry Kyas: „Mým favoritem je 
film Lotte hledá draky, který 
bude uveden v soutěžní kate-
gorii pro nejmenší diváky 
od šesti let a promítneme jej 
v neděli 10. listopadu od 10.00 
hodin. Projekci navíc dopro-
vodí účast estonského režiséra  
Janno Poldma. Jedná se sku-
tečně o prestižní dětský film, 
který byl v letošním roce 

navíc uveden i na německém 
Berlinale.” A o čem snímek 
pojednává? Lotte a její nově 
narozená sestřička se vydáva-
jí hledat draky. Během cesty 
zažívají mnohá dobrodružství, 
která obě sestry dostávají do 
absurdních situací, při kterých 
se setkávají s řadou roztomi-
lých, ale nepředvídatelných 
postav.

„Já mohu doporučit příběh 
o přátelství, vesmíru, otcích 
a synech a těch nejlepších 
plánech na stavbu raket. To 
vše se totiž promítne v akční 
komedii Alfons Trasořitka, 
která je připravena přede-
vším pro žáky škol. Snímek 
přijede uvést jeho režisér 
Mark Schlichter,” sdělila 
Martina Míšková, ředitelka 
Kulturního a komunitního 
centra a současně též členka 
festivalového organizačního 
týmu. Ta však u tipů pro přeš-
tické diváky ještě setrvává 
a dále doporučuje rodinnou 
komedii Už jsem Ti před-
stavil Sofii, která bude uve-
dena v pondělí 11. listopadu 
od 20.00 hodin. A o čem je 
děj tohoto filmu? Rozvedený 
tatínek se zamiluje, ovšem 
má to jeden háček. Jeho nová 
láska nemá zrovna v oblibě 
děti. Jak dlouho se mu podaří 
skrývat, že má dceru Sofii? 
A co na to ona? Pomůže mu, 
nebo naopak?

Další tipy na projekce a oblí-
bené festivalové doprovodné 
akce sledujte na webových 
stránkách www.juniorfest.cz 
Jednotlivé vstupné činí 60 Kč, 
diváci si ovšem mohou zajis-
tit rovnou víkendovou akre-
ditaci za 120 Kč a budou tak 
mít filmy za ještě lepší cenu. 
Organizátoři se těší na vše- 
chny návštěvníky dvanáctého 
ročníku.

Ing. RADKA ŠÁMALOVÁ 
PR & Press service 

PŘEŠTICKÉ NOVINY | ŘÍJEN  | 6

Do Přeštic opět míří Juniorfest
Již po dvanácté se mohou nejmladší diváci, ale i jejich doprovod a ostatní 

filmoví nadšenci z Přeštic a okolí těšit na Juniorfest – mezinárodní filmový fes-
tival pro děti a mládež. Festival se ve městě uskuteční od 8. do 14. listopadu 
2019 v nově vybavených prostorách kinosálu Kulturního a komunitního cen-
tra. Letošní festival nabídne světové premiéry snímků, které v kinech neby-
ly dosud uvedeny, významné osobnosti zahraničního filmu, Matyáše Valentu 
v roli moderátora a nově i člena organizačního týmu, a samozřejmě bohatý 
doprovodný program.
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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.

Přeštické tiskoviny po roce 1989

Mezi nejzásadnější vy-
davatelské počiny po 
Sametové revoluci patří 
Přeštické noviny, které 
vydávalo Kulturní zaří-
zení Přeštice. Začínaly 
prakticky na „poli neora-
ném“, protože předchozí 
pokusy o tradiční místní 
zpravodaje vždy skon-
čily po několika málo 
číslech (posledním byl 
zpravodaj Naše Přeštice 
z roku 1989). PN byly 
od svého počátku (1995) 
koncipovány jako měsíč-
ník klasického novinové-
ho formátu, vycházející 
desetkrát (dnes jedenáct-
krát) do roka, v nákladu 
2000 ks. Grafickou podo-
bu, s pevně stanovenými 
rubrikami pro lepší ori-
entaci čtenářů, jim navr-
hl František Spurný. Až 
do konce roku 2008 se 
makety stránek zakres-
lovaly ručně. Od června 
2009 začaly vycházet 
barevně, v roce 2015, 
u příležitosti dvaceti let 
vydávání, doznala moder-
nizace grafická podoba 
novin. PN se jako první 
soustředily na odkrývání 
dosud nepublikovaných 
zajímavostí z místní his-
torie či na zprostředko-
vání vzpomínek rodáků. 
A naprosto nezastupitel-
nou úlohu sehrály Přeštic-
ké noviny v letech 1999- 
-2000, tj. v době vzniku 
Domu historie Přešticka, 
kdy v podstatě organi-
zovaly sbírku budoucích 
muzejních exponátů. 
Kromě monotematických 
příloh (k jubileím míst-
ních organizací, k výro-
čím osvobození a města) 
vycházela také mimo-
řádná vydání PN (např. 
v červenci 1996 k výro-
čí první písemné zmín-
ky o Přešticích, vydání 
v barvě ze září 2002, 
které mapovalo ničivou 
povodeň, či v roce 2018 
k výročí 100 let republi-
ky). Přeštické noviny si 
časem vybudovaly svůj 

okruh příznivců a staly se 
i dobrým příkladem pro 
obce, které teprve svá 
periodika zakládaly. Byly 
to např. Stod, Dobřany, 
ale i Úvaly u Prahy.

Na sklonku roku 1997 
bylo vydáno první číslo 
vlastivědného sborníku 
Pod Zelenou Horou. Šlo 
o obnovený předváleč-
ný titul původně škol-
ního časopisu, v letech 
1932–1943 velmi oblíbe-
ného na území bývalého 
politického okresu Přeš-
tického. Iniciátorem jeho 
znovuzrození byl tehdejší 
starosta Měčína Roman 
Tykal. Ke spolufinan-
cování se přihlásily tři 
městské úřady – Měčín, 
Nepomuk a Přeštice, ale 
také Mikroregion Nepo-
mucko a MAS Aktivios. 
Redakce sborníku sídlí 
od jeho vzniku v dnešním 
KKC Přeštice. Čtvrtlet-
ník zdědil po svém před-
chůdci původní název 
i grafiku obálky. Obsah 
a okruh čtenářů se musel 
pochopitelně radikálně 
změnit. Stále však zůstal 
otevřený všem, kteří 
mají rádi historii, památ-
ky všeho druhu, přírodu, 
vzpomínky pamětníků 
a životopisy významných 
osobností z regionů jižní-
ho Plzeňska. Ve sborníku 
se objevují jak příspěvky 
amatérských, tak profesi-
onálních historiků, kroni-
kářů, literární pokusy ško-
láků a studentů. Mnohdy 
přináší originální náměty, 
které mohou posloužit 
jako východisko k hlub-
šímu odbornému bádání. 
Od ročníku 2018 prošel 
sborník zjevnou moder-
nizací a přibylo mu strá-
nek. V roce 2007 a 2017 
byly u příležitosti výročí 
10 a 20 let od obnovené-
ho vydávání uspořádá-
ny odborné konference 
– „Regionální vlastivědná 
periodika“ (se sborníkem 
příspěvků) a „Regionální 
historie a kultura“; obě 
doplněné exkurzemi po 

památkách. Dobrovolnic-
ká práce tvůrců Zelené 
Hory byla oceněna v novi-
nářské soutěži PRIX 
NON PEREANT 2009 za 
redigování sborníku a za 
seriál článků „Barokní 
krajina“. Dále se sborník 
v ročníku 2011 téže sou-
těže umístil na 3. místě 
v kategorii publicistiky 
za dlouhodobé mapování 
kulturních dějin jižního 
Plzeňska. Obě ocenění 
byla udělena společností 
PRO BOHEMIA a Syndi-
kátem novinářů ČR.

Regionální literatury by-
lo u nás před rokem 1989 
poskrovnu. K mání byly 
snad jen prvorepublikové 
Pomněnky Karla Schwar-
ze a kniha Přeštice – 750 
let, poplatná ovšem době 
svého vzniku (1976). 
Rovněž propagační mate-
riály městu citelně chy-
běly. Teprve se změnou 
společenských poměrů 
přišel zlom. Úplně první 
vlaštovku představoval 
skromný tisk ke 45. výročí 
osvobození města Ameri-
čany, namnožený v roce 
1990 ještě na bývalém 
Okresním kulturním stře-
disku Plzeň-jih. V rych-
lém sledu pak násle-
dovaly další publikace 
– příležitostné, jubilejní, 
vzpomínkové i populárně 
naučné. Mezi jejich vyda-
vateli se nejčastěji obje-
vovaly (a stále objevují): 
město Přeštice, Kulturní 
zařízení Přeštice, Spolek 
pro záchranu historických 
památek Přešticka, Dům 
historie Přešticka, ale také 
místní spolky a organiza-
ce. Město, jako takové, 
se postupně prezentovalo 
dvěma brožurami (1996 
a 2006), vázanou knížkou 
(2002), Názorným plá-
nem památek a veřejných 

budov, leteckými snímky 
Přeštic, několika ročenka-
mi a nástěnnými kalendáři 
a výpravnou připomínkou 
historické povodně.

Zasloužená pozornost 
byla věnována národní 
kulturní památce – chrá-
mu Nanebevzetí P. Marie. 
Dočkala se velkého váza-
ného i malého kapesního 
průvodce, publikace Mys-
térium barokního chrá-
mu, kronikářsky pojaté 
Dostavby věží chrámu 
NPM v Přešticích po 
220 letech, i cenné prá-
ce kolektivu odborníků 
Divotvůrkyně Přeštická 
– 300 let obrazu a pou-
tí. KZ Přeštice se zase 
snažilo zachytit odcháze-
jící místní historii – např. 
koncertů vážné hudby, 
putování svatého Vojtěcha 
naším krajem, význam 
Zpěváckého spolku Skála 
i Spořitelny města Přeš-
tic, dějiny přeštické pošty 
a pohostinských zařízení. 
Městská knihovna v roce 
1994 zpracovala první 
díl Osobností Přeštic-
ka, po němž následovaly 
další dva (1996 a 2012), 
s doplňky a novými po-
znatky. Společně se ZŠ 
Přeštice se KZ podíle-
lo na vydání sedmi dílů 
práce Václava Vacka Jak 
se mluvilo na Přešticku. 
S velkou odezvou veřej-
nosti se setkaly tři Přeš-
tické kuchařky s vyzkou-
šenými domácími recepty. 
Pro Dům historie Přeštic-
ka byly vydány dvě série 
tzv. „kupeckých“ pohá-
dek s lidovými pověstmi, 
k výstavám Staré hospody 
na Přešticku a Památce 
legionářů z Přeštic a oko-
lí KZ připravilo stejno-
jmenné tisky. Ročenky 
DHP (2000–2008) zazna-
menaly detailní průběh 
budování nového přeštic-
kého muzea. Po nástupu 
historika Mgr. Micha-
la Tejčka začalo měst-
ské muzeum také plnit 
své badatelské poslání. 
K jeho dosavadním, vel-
mi kvalitním výstupům 
patří studie E. V. Řičák 
– dobrý kněz a hospodář 
a Počátky Přeštic, první 
díl zamýšlené tetralogie 
Dějin Přeštic.

O široký záběr se ve 
svých vydavatelských 
aktivitách v průběhu let 
staral Spolek pro záchra-
nu historických památek 
Přešticka. Kolektivními 
pracemi jeho členů jsou 
publikace: Vícov, O var-
hanách na Přešticku a Po 
stopách J. J. Ryby v Přeš-
ticích. Díky Spolku však 
vyšly i práce jednotlivců 
– kupříkladu Kapličky, 
kaple a kostely na Přeš-
ticku, práce o JUDr. F. A. 
Braunerovi i Pomněnky 
Oty Bouzka z 60.-70. let 
minulého století. Roze-
brána je i reedice Schwar-
zových Pomněnek.

Není dost prostoru 
vyjmenovávat další tituly, 
o které se zasloužili skauti 
(60. výročí založení skau-
tingu v Přešticích, 1998), 
sokolové (např. Památník 
ke 110. výročí založení 
z roku 1997), základní 
škola, evangelická církev 
(Cesta evangelické církve 
v Přešticích, 2011), jed-
notlivé sportovní oddíly, 
ale též autoři tisků, vyda-
ných vlastním nákladem. 
Všichni, kteří se na rozši-
řování nabídky regionální 
literatury podílejí, přispí-
vají k prezentaci města, 
obohacují občany o nové, 
zajímavé informace, ale 
také posilují jejich vaz-
by k místu, v němž žijí 
a pracují. Doufejme, že 
jim tvůrčí nápady, chuť 
do práce, a koneckon-
ců i nezbytné finanční 
prostředky nikdy nevy-
schnou!

A mnohé další

Pod Zelenou Horou

Publikace 
památkářského spolku

Noviny jaké?
Přeštické!

Regionální literatura

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

Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice informuje:

Září je v SVČ Slunečnice 
Přeštice vždy měsícem, ve 
kterém představujeme nabídku 
našich volnočasových aktivit. 
V sobotu 21. 9. 2019 jsme ote-
vřeli dveře a nechali vstoupit 
všechny, kteří se s naší nabíd-
kou chtěli seznámit blíže. 
Návštěvníci si mohli prohléd-
nout interiéry hlavní budovy 
Slunečnice I., ale také nové 
prostory Slunečnice II. Mohli 
se seznámit s lektory kroužků, 
v čele s paní ředitelkou Mgr. Ja- 
nou Prokešovou, kteří rádi 
zodpověděli dotazy týkající se 
naší činnosti.

Přihlašování do kroužků pro-
bíhalo v našem online systému 
https://svcprestice.iddm.cz/ 
/prihlaseni 

Zde se mohou zájemci hlásit 
i na ostatní aktivity pořádané 
SVČ Slunečnice (tábory, akce, 
tvůrčí dílny, výlety…).

Naše zařízení se tradič-
ně zúčastní oblíbené akce 
Den pro rodinu aneb Křížem 
krážem Přešticemi v sobotu  
5. 10. 2019. Tento den se na 
vás těšíme v nových prosto-
rách Slunečnice II.  

Na podzimní prázdniny jsme 
pro děti školou povinné při-
pravili dvě akce. 

Bližší informace naleznete na 
našem webu: https://slunecni-
ceprestice.cz/ anebo ve vitríně 
před Slunečnicí v Rebcově ul. 
499 v Přešticích.

I v letošním roce připravu-
jeme tvoření pro děti i dospě-
lé, těšit se můžete na veřejná 
krmení zvířátek a pro milovní-
ky stolních her bude Slunečni-
ce otevřena vždy jednu sobotu 
v měsíci.

Hana Hasáková
pedagog volného času

Nová venkovní učebna 
v Základní škole 
Josefa Hlávky Přeštice

Vedení Základní školy Jose-
fa Hlávky Přeštice již dlou-
hodobě usilovalo o vybudo-
vání venkovní učebny. Tento 
záměr byl zařazen i do projek-
tů MAPu. Škola ve spolupráci 
s MAS Aktivios podala žádost 
o dotaci do IROPu na projekt 
s názvem „Ve spojení s příro-
dou“. Projektová dokumentace 
byla zhotovena p. Jaromírem 
Jarenem z projekčního studia 
Arterias s.r.o. ve spolupráci 
s pí Jitkou Dlouhou z firmy 
Projekce krajinné a sídelní 
zeleně. Cílem projektu bylo 
vybudování venkovní přírodní 
učebny pro výuku žáků. Žádost 
o dotaci ve výši 988 061 Kč 
byla schválena a projekt  
číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
075/0008248 mohl být rea-
lizován. V květnu 2019 po 
vysoutěžení dodavatelů zača-
la vlastní realizace. Za hlavní 
dodavatele byly vysoutěženy 
firmy Vladimír Ježek, Přeštice, 
na stavební práce a firma RJR 
truhlářství Josef Krieglstein, 
Přeštice, na vybavení a ven-
kovní inventář. Prostorem rea-
lizace se stalo místo v zadním 
traktu školy u tělocvičen. Celý 
projekt je úzce spjat s neda-
lekou řekou Úhlavou, která 
je ztělesněna sochou Úhlavy. 
A právě voda má v celém 
projektu nenahraditelnou es- 
tetickou i užitnou roli, stejně 
jako je to v přírodě. V závě-
ru června byly dokonče-
ny poslední stavební práce 

a dodáno kompletní vybavení 
do učebny i do prostoru před 
učebnou. Při výstavbě bylo 
dbáno především na využi-
tí přírodních materiálů a po 
dokončení zahradnických pra- 
cí dostala učebna krásný pří-
rodní vzhled. Vše je zasazeno 
do volného prostoru a přiro-
zeně navazuje na předchozí 
úpravy celého atria školy. 
Poděkování patří realizač-
ním firmám a projektantům, 
zřizovateli městu Přeštice za 
předfinancování celého pro-
jektu a MAS Aktiviosu za 
celou administraci projektu. 
Výše celkové dotace činila 
938 657 Kč.

Učebna bude sloužit pro výu-
ku žáků ve většině předmětů. 
Může být také využívaná při 
akcích, které se konají v are-
álu školy. Chtěl bych pozvat 
širokou veřejnost na 5. října, 
kdy všechny nové prostory 
v areálu školy budou otevřeny 
veřejnosti.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Co se dělo v lukavickém 
kostele

Dne 30. června se v Dolní 
Lukavici na sv. Petra a Pav-
la slavila pouť. Mši svatou 
sloužil P. Peter Hermanov-
ský. V sobotu 13. července 
parta dobrovolníků uklidila 
kostel. Vymetli pavučiny, 
vydrhli rýžáky podlahu, vylé-
vali kbelíky plné černozelené 
vody. Nešetřili Savem, aby 
zlikvidovali plíseň. Největší 
špína byla u vchodu (hlavního 
a bočních), kde byly nánosy 
písku a prachu. Dne 15. srp-
na se konal druhý kontrolní 
den ohledně oprav kostelní 
báně. Jelikož byly všechny 
nasmlouvané práce v letoš-
ním roce dokončeny, před zi-
mou bude spodní část dřevěné 
konstrukce zakryta a s prace-
mi se bude pokračovat v příš-
tím roce. „Horní část zakrý-
vat nebudeme. Dřevo musí 
vyschnout. Zakrytím bychom 
riskovali zplesnivění,“ sdělil 
stavební technik Biskupství 
plzeňského. V neděli 25. srpna 
a 1. září P. Petera Hermanov-
ského na mši svaté zastoupil 
emeritní biskup P. František 
Radkovský. Sdělil: „Jsem 
tady už poněkolikáté a vždy se 
mi tu líbí. Teď navíc opravu-
jete kostelní báň, což vyžadu-
je značnou míru trpělivosti. 
Jsem spokojen i s počtem 
věřících při mši a těší mě, že 

se mi před 20 lety podařilo 
komunitu Koinonia přivést 
do naší diecéze.“ V pátek 13. 
září se v kostele konal zahajo-
vací koncert 27. Haydnových 
hudebních slavností. Oblíbené 
je i upravené prostředí kolem 
kostela, kde se na nové lavič-
ce (vyrobená a usazená obcí 
Dolní Lukavice v srpnu letoš-
ního roku) schází mladí i staří. 
V neděli 1. prosince v 17.00 
hodin za zvuku koled v podání 
hudebního souboru Lukaváček 
rozsvítíme 10 km dlouhého 
stříbrného řetězu LED na lípě 
před kostelem, která je již od 
roku 2011 adventním a vánoč-
ním symbolem obce a turistic-
kou atrakcí.

Mgr. Eva Horová
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Informace z kanceláře MAS Aktivios, z. s.
Vážení a milí, 

vítám Vás opět 
po prázdninách 
se stručným pře-
hledem naší čin-
nosti.

Již druhým 
rokem běží náš klíčový pro-
jekt „Příměstské tábory 
na území MAS Aktivios“. 
Tento tříletý projekt reg. č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 
/0009350 byl podpořen v rám-
ci Operačního programu 
Zaměstnanost výzvy „Výzva 
MAS Aktivios – podpora 
prorodinných opatření – I.“

Projekt má především 
pomoci pracujícím rodičům 
a zajistit jim v době školních 
prázdnin péči o jejich děti. 
Jednou z možností jsou právě 
příměstské tábory, které, na 
rozdíl od pobytových, umož-
ňují každodenní kontakt s dítě-
tem a mnohdy nejsou ani tak 
finančně náročné. Díky pod-
poře projektu se tábory stávají 
dostupnějšími, a to nejen z hle-

diska finančního, ale i z hledis-
ka úspory času.

Během letošních prázd-
nin jsme zajistili celkem 16 
pětidenních běhů na růz-
ných místech území. Tábory 
se uskutečnily v Blovicích, 
v Nezdicích, v Nebílovech 
(na Prusinách), v Kornati-
cích, v Mirošově, v Přeš-
ticích, v Žákavé a v Seči. 
Snažíme se, aby letní prázd-
niny byly časově co nejví-
ce pokryty a aby jednotli-
vé běhy byly pestré svým 
zaměřením. Na své si přišli 
milovníci koní, přírody, 
turistiky, keramiky, sportu, 
snílci i badatelé. 

Podrobnosti o průběhu jed-
notlivých táborů se dozvíte 
v dalším čísle našeho Zpravo-
daje a na https://www.mas-
aktivios.cz/primestske-tabo-
ry/2019/ O tom, že se jedná 
o smysluplný projekt, svědčí 
obrovský zájem ze strany rodi-
čů – v červnu již byla všechna 
místa zaplněná.

Dne 24. září 2019 MAS 
vyhlásila 2. výzvu B89/03_
16_047/CLLD_16_01_118 
s názvem „Výzva MAS Akti-
vios – podpora prorodinných 
opatření II.“ v rámci Operač-
ního programu Zaměstnanost, 
do které bychom rádi podali 
projekt, který by v realizaci pří-
městských táborů dál pokračo-
val a my tak pomohli rodičům 
i v následujích letech. 

Do této výzvy se však mohou 
hlásit všichni oprávnění žada-
telé, minimální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu je 
400 000 Kč, maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu je 2 065 750 Kč. Cel-
ková alokace je 2 065 750 Kč. 
Výzva bude ukončena 31. 12. 
2019.

V rámci stejného operační-
ho programu jsme téhož dne  
24. září 2019 vyhlásili také vý-
zvu B88/03_16_047/CLLD_ 
16_01_118 s názvem „Výzva 
MAS Aktivios – podpo-
ra sociálních a návazných 
služeb – III“. Minimální výše 
celkových způsobilých výda-
jů projektu je 400 000 korun, 
maximální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 
je 2 595 488,75 Kč. Celková 
alokace je 2 595 488,75 Kč. 
Ukončení příjmu žádostí je 
do 30. 11. 2019.

Oprávněnými žadateli jsou 
obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované obcemi, 
nestátní neziskové organizace, 
obchodní korporace, OSVČ, 
poradenské a vzdělávací insti-
tuce, poskytovatelé sociálních 
služeb, školy a školská zaříze-
ní. Přičemž pro projekty zamě-
řené na poskytování sociálních 
služeb (aktivita 1) jsou opráv-
něnými žadateli pouze posky-
tovatelé sociálních služeb 
registrovaní podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách.

Podporované aktivity 
v rámci výzvy jsou:

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

Příklady podporovaných slu-
žeb: odborné sociální poraden-
ství – § 37, terénní programy 
– § 69, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi –  
§ 65, raná péče – § 54, kontakt-
ní centra – § 59, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež –  
§ 62, sociální rehabilitace – § 70, 
sociálně terapeutické dílny – 
§ 67, služby následné péče 
– § 64, podpora samostatného 
bydlení – § 43, osobní asisten-
ce – § 39, odlehčovací služby 
– § 44

b) další programy a činnosti 
v rámci sociálního začleňová-

ní – jedná se o programy a čin-
nosti nad rámec základních 
činností sociálních služeb se 
společensky prospěšným cha-
rakterem (nikoli komerčním), 
které mají příznivý dopad na 
osoby z cílových skupin v úze-
mí MAS

Do předchozí výzvy, ukon-
čené 30. 4. 2019, na podporu 
sociálních a návazných služeb 
– II. se přihlásila se svým pro-
jektem „Rozvoj služeb Kul-
turního a komunitního centra 
Přeštice“ příspěvková organi-
zace města Přeštice a získala 
podporu ve výši 2 474 511,25 
korun. Informace o projektu 
byly zveřejněny již v zářijo-
vém čísle.

Výzva do Programu rozvo-
je venkova byla otevřena do  
18. 4. 2019. Podpora byla urče-
na na obnovu a rozšíření cestní 
sítě v nezalesněné krajině, na 
obnovu a zachování krajinného 
rázu, na neproduktivní inves-
tice v lesích, na podporu ze-
mědělských, nezemědělských 
a lesnických podnikatelů a na 
předávání znalostí a informač-
ní akce.

Sešlo se 44 žádostí s požadav-
kem o finanční podporu na 
více než 15 mil. Kč. Po admi-
nistrativní a věcné kontrole 
výběrová komise doporuči-
la rozhodovacímu orgánu ke 
schválení 36 projektů v cel-
kové výši podpory 11 076 771 
korun. Další výzvu plánujeme 
vyhlásit v první polovině roku 
2020, proto bedlivě sledujte 
naše webové stránky.

Do 3. výzvy „MAS Akti-
vios – IROP – Infrastruk-
tura pro sociální služby, 
která byla otevřena do 31. 5. 
2019 se přihlásili tři žadatelé 
a všechny tři projekty byly ze 
strany MAS podpořeny. Bude 
pořízen mobilní vůz pro Den-
ní stacionář v Přešticích, nový 
elektromobil pro pečovatel-
skou službu ve Starém Plzenci 
a dojde k revitalizaci objektu 
pro sociální služby Plamínek 
a Jubilata v Merklíně. Na tyto 
tři projekty připadne podpora 
ve výši 9 031 500,55 Kč.

Do 31. 5. 2019 jsme měli 
z IROP otevřenou ještě výzvu 
na Infrastrukturu pro soci-
ální služby – sociální byd-
lení, určenou především pro 
obce, nestátní neziskové 
organizace, církve a církev-
ní organizace. Z této podpo-
ry bylo možné pořízení bytů, 
bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro 
potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základ-
ního vybavení především pro 
osoby, které se ocitly v bytové 
nouzi, jako např. osoby spící 
venku. Do této výzvy neby-
la podána žádná žádost. Ne 
snad, že by žadatelé neměli 
zájem, ba právě naopak, ale 
podmínky dotace jsou tak 
svazující a omezující, téměř 
nesplnitelné. Vedení MAS se 
proto rozhodlo tuto výzvu již 
více nevyhlašovat.

Tolik zatím k výzvám.

Metodický den s JUDr. Olgou Petríkovou 
– pátek 1. 11. 2019 od 9.00 hodin MěÚ Blovice

Řešení odpadních vod v obci prakticky 
– čtvrtek 28. 11. 2019 od 9.00 hodin

KKC Přeštice malý sál, 1. patro

Účetnictví s Davidem Vičarem 
– úterý 10. 12. 2019 od 8.30 hodin

Restaurace Přeštická svině, Přeštice

Pozvánka na semináře určené pro starosty,
zastupitele a zaměstnance obcí

O tom, že začíná 7. října 
VU3V v Nezdicích na téma 
Základy křesťanské ikono-
grafie a hafiografie a 11. říj-
na 2019 v Přešticích na téma 
Evropské kulturní hodnoty, 
jste se dočetli v minulém čísle 
a Mgr. Martina Hazlíková vás 
také průběžně informuje o rea-
lizaci projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II 
Blovice a Přeštice (MAP II) 
– viz článek níže.

Všechny další informa-
ce o naší činnosti se na tuto 
stránku již nevejdou, ale vše 
důležité se dozvíte v našem 
Zpravodaji a také na našem 
webu. Také zde naleznete 

prezentace a další podrobné 
informace jak k právě otevře-
ným výzvám, tak i ke všem 
předchozím, a to včetně kon-
taktních osob, povinných pří-
loh, obecných i specifických 
pravidel, naleznete na našem 
webu: www.mas-aktivios.cz 
v sekci Dotace pro vás a pak 
buď PRV nebo IROP nebo 
OPZ, podle toho, co vás zají-
má.
Za kancelář MAS Aktivios, z. s., 

Ing. Hana Bouchnerová, 
vedoucí zaměstnanec 
pro realizaci SCLLD 

a koordinátor projektu 
Příměstské tábory na území 

MAS Aktivios 

Letní škola čtenářské 
a matematické gramotnosti 
v Nečtinech se povedla

Školní rok je již v plném 
proudu, přesto bych se chtěla 
jen krátce ohlédnout za určitě 
pro všechny báječným létem. 
Ve spolupráci se sousední 
MAS Radbuza jsme připra-
vili pro pedagogy letní školu 
a pozvali je na týdenní pobyt 
v kouzelném prostředí zámku 
v Nečtinech.

Potkávaly se tu ve skupin-
kách skvělé a pro věc nadše-
né účastnice ze základních 
škol z území MAS Aktivios 
a MAS Radbuza. Lektorky ve 
složení Mgr. Naděžda Vlasá-
ková, Mgr. Michaela Hlavá-
čová a Mgr. Pavla Sýkorová 
byly jednoznačně dobrou 
volbou a spolu s přítomnými 
vznikl velmi příjemný tvůrčí 
tým. V rámci čtenářské gra-
motnosti se účastnice mimo 
jiné seznámily se čtenářskými 
strategiemi, s principy čte-
nářských dílen, využitím fil-
mových ukázek a deskových 
her ve výuce; při gramotnosti 
matematické pak s využitím 
např. ozobotů, logických her 
a mnoho dalšího. Jako dopro-
vodný program pro úterní 
večer byla vybrána muziko-
terapie s hraním na džembe 

a ve čtvrtek jsme si společně 
protáhli těla s břišním tancem. 
Dle zpětných vazeb účastnic 
a i našich dojmů byla letní 
škola povedenou a úspěš-
nou akcí, ze které účastnice 
odjížděly plné nových infor-
mací a znalostí a s navázaný-
mi novými přátelstvími napříč 
školami. Na www.mas-akti-
vios.cz/MAPII najdete další 
informace o projektu a připra-
vovaných aktivitách.

Za realizátory 
Mgr. Martina Hanzlíková, 

MAS Aktivios, z. s.,
a Mgr. Pavla Adamcová, 

MAS Radbuza

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání II Blovice a Přeštice

Tvoření z hlíny v dílně i na louce – tábor Kouzlo keramiky 
v Žákavé.  

Výlet na Šumavu. Společné foto účastníků tábora Voda je život, 
který se konal v Nezdicích. 

V Blovicích děti prožily tři krásné týdny ve společnosti svých 
čtyřnohých kamarádů.

Spoustu legrace si užili také malí účastníci tábora Letopisy 
Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. 
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Léto v Chovatelně

V hospůdce Chovatelna 
v Dolní Lukavici to letos žilo. 
Na začátku prázdnin zde bylo 
slavnostně představeno nové 
logo hospůdky (autor Slávek 
Honzík). Sobota 13. červen-
ce přilákala obrovský počet 
lidí z Dolní Lukavice a okolí. 
Konal se zde mexický večer, 
který Slávek Honzík zahájil 
svojí poutavou cestovatelskou 
přednáškou o Mexiku. Násle-
dovala degustace mexických 
pokrmů a nápojů a přehlídka 
pestrobarevných dámských 
i pánských kostýmů, sombrér. 

V noci se z venkovního areá-
lu tichým okolím nesly písně 
jako „Kdysi dávno v Mexiku“ 
a „Mexiko, Mexiko, sombré-
ro, grande tequilla“ a další. 
Akce trvala do nedělních ran-
ních hodin. O týden později 
zde k poslechu i tanci zahrála 
kapela Akustik Cover Band 
pod vedením Martina Šobra. 
Ani v létě zde nechyběly sou-
kromé oslavy jubileí. Muži se 
sem naučili v pátek chodit hrát 
mariáš. Začátkem září se zde 
opékalo prase, které se zapíje-
lo řízným pivem. Dne 21. září 
se zde konal indiánský večer, 
který rovněž přilákal mnoho 
zájemců. Velkou zásluhu na 
těchto aktivitách mají přede-
vším manželé Divišovských 
z Dolní Lukavice. Tímto jim za 
všechny hosty velice děkuji!

Mgr. Eva Horová

SCHODOBĚH aneb Závod v běhu 
do kostelních schodů

Poslední let-
ní odpoledne, 
v neděli 22. září 
2019, se kona-

la tradiční akce přeštického 
Sokola – SCHODOBĚH aneb 
Závod v běhu do kostelních 
schodů. Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice jej uspořádala 
již podeváté.

Závod byl zahájen úderem 14. 
hodiny a v 8 kategoriích se ho 
zúčastnilo 36 startujících.

Nejslabší zastoupení měla 
kategorie rodičů s dětmi – 
– k běhu se zaregistrovala pou-
ze jedna maminka s holčičkou, 
a to členka naší tělocvičné jed-
noty Jana Korcová s dcerkou 
Alžbětou. Kategorie nejmlad-
šího žactva (předškoláci a 1. 
a 2. třída ZŠ) byla na rozdíl 
od loňského roku, kdy přišli 
soutěžit jen chlapci, smíšená 
– zabojovali v ní 2 chlapci a 2 
děvčata. Své loňské prvenství 
obhájil Štěpán Roháč s časem 
12,9 s. Z dětských kategorií 
byla nejpočetnější kategorie 
mladšího žactva (3.-5. třída ZŠ) 
a byla tudíž rozdělena na závod 
chlapců a závod děvčat. Pro 
první místa si doběhli Martin 
Skála s časem 9,63 s a Vikto-
rie Boudová s časem 10,64 s. 
Kategorie staršího žactva  
(6.-9. třída ZŠ) byla opět smíše-
ná a na pomyslný stupeň vítězů 
se s časem 8,41 s postavil Mar-
tin Kohout. Oproti předchozím 
ročníkům závodu účast žen 
i mužů v kategoriích dospělých 
letos posílila a byla opravdu 
hojná, běh mužů přišlo aktivně 
podpořit 6 členů oddílu florba-
lu. Nejlepšího času v ženském 
souboji dosáhla Jana Korcová, 
dotek její ruky na kostelních 
dveřích zastavil stopky na čase 
13,73 s. Muži poměřili svoji 

rychlost ve dvou kategoriích. 
V kategorii ve věku 15-45 let 
nejrychleji ke kostelním dve-
řím vyběhl Jan Roháč, loňský 
vítěz kategorie staršího žactva. 
Svým věkem se již přehou-
pl do vyšší kategorie a mety 
pro „dospěláky“ dosáhl v čase 
9,25 s – potřeboval na to pouze 
o necelé dvě sekundy více času 
než vloni na překonání vzdá-
lenosti pro dětské závodníky. 
Zároveň tímto časem vytvořil 
mužský rekord posledních tří 
ročníků tohoto závodu. V kate-
gorii mužů ve věku nad 45 let 
prvenství vybojoval Karel Úlo-
vec s časem 13,27 s.

Všichni účastníci běhu 
obdrželi pamětní list a tatranku 
na doplnění energie, soutěžící 
obsadivší první tři místa byli 
odměněni medailemi a vítěz 
každé kategorie získal pohár.

Sportovní odpoledne zpří-
jemněné pěkným slunečným 
počasím končícího léta se 
vydařilo. Všem závodníkům 
9. ročníku Schodoběhu, i těm, 
kteří je přišli podpořit, děku-
jeme za účast a těšíme se na 
jubilejní 10. ročník, který nás 
čeká v příštím roce.

Dovolujeme si pozvat děti 
i jejich rodiče na naši tradič-
ní veřejnou podzimní akci – 
– DRAKIÁDU, která se koná 
již za pár dnů, v neděli 13. říj-
na 2019 na louce za loděnicí.

Nové zájemce o pravidelné 
sportování rádi přijmeme do 
svých řad, přihlásit se mohou 
u cvičitelů přímo ve cvičeb-
ních hodinách, jejichž rozvrh 
je zveřejněn v informační 
skříňce naší tělocvičné jednoty 
u vstupu do areálu sokolovny.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Běh muži.

Běh děti.

Ocenění ženy.

Společné foto.                                                                                                                                                          Foto Michal Švihla



 | 11PŘEŠTICKÉ NOVINY | ŘÍJEN

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

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

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

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

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

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

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

Lesní kros 
„mezi přeštickými prasaty“ 2019
Další ročník skvělého závodu 
(nejen) pro přeštické běžce

Poněkud drsnější kros jsme 
přichystali na sobotu 2. lis-
topadu. Závod vede obecním 
lesem kolem vrchu Střížov. 
Trasa začíná u střelnice tříki-
lometrovým stoupáním, které 
zpestřuje na prvním kilometru 
Pahorek (vzpomínka na stej-
nojmenný film není od věci) 
a na třetím kilometru tzv. 
Prasečí výběh. Tudy je třeba 
vyhnat tělo na nejvyšší bod 
závodu pod Střížov, seběhnout 
dolů, udělat kolečko a Prase-
čí výběh si zopakovat. To už 

budete vědět, do čeho jdete 
a co si navždycky zamilujete. 
Pak už následuje mírné tříki-
lometrové klesání, kde můžete 
nabrat zdrcující rychlost a ve 
finiši vběhnout do technického 
úseku u Prioru, který využívají 
místní bikeři.

A to už je cíl, občerstve-
ní, teplo z kamen a na terase 
z krbu. My vám zatopíme☺.

Převýšení jsme naměřili 
222 metrů. Závod startujeme 
v 10.30 hodin. Pořádat závody 
s takovým zázemím nás baví!

Putování po památkách
Do celostátní akce „Dny 

evropského dědictví“ se pro-
střednictvím Domu historie 

Přešticka a Spolku pro záchra-
nu historických památek Přeš-
ticka zapojily také Přeštice. Na 
víkend v polovině září byly 
připraveny tři akce. Sobota 
patřila přeštickému hřbito-
vu. „Je to zajímavé, ale stále 
nalézáme další a další hroby 
obyvatelů města, kteří se svým 
způsobem zasloužili o jeho 
rozkvět a tím zanechali ´svou 
stopu´ v historii města,“ připo-
mněl Martin Tejček, předseda 
Spolku pro záchranu památek, 
při putování po hřbitově. 

V neděli následovaly dal-
ší prohlídky, zájemcům byly 
otevřeny a členové Spolku 

pro záchranu památek Přeš-
ticka zajišťovali komentované 
prohlídky přeštického chrá-

mu Nanebevzetí Panny Marie 
a na Vícově kostelíka svatého 
Ambrože.                          (šat)

Projekt „Bezpečnější 
sportování“ realizován

Vedení základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice podalo žádost 
do dotačního titulu Plzeňské-
ho kraje „Podpora vybudová-
ní a modernizace sportovišť 
v roce 2019“ s projektem „Bez-
pečnější sportování“. Hlav-
ním cílem byla rekonstrukce 
podlahy ve velké tělocvičně 
v budově Na Jordáně, která je, 
kromě výuky pro školní těles-
nou výchovu, hojně využívání 
sportovními oddíly. Po dvaceti 
letech provozu byl stav palu-
bovky na hranici životnosti. 
Po předchozích dvou částeč-
ných rekonstrukcích tento 
projekt počítal s kompletní 
rekonstrukcí. Po porovnání 
jednotlivých technologií spor-
tovních podlah i v souvislosti 
s využitím byla zvolena tech-
nologie lité polyuretanové 
podlahy PUR. Jako generální 
dodavatel byla vysoutěže-
na firma Sportovní podlahy 
Zlín. Práce byly započaty již 
na konci června kompletním 
vymalování celé tělocvičny 
a odstraněním nevyhovujících 
ochranných sítí na oknech. 
Poděkování patří firmě Malíř-
ství Zdeněk Krs, která byla 
ochotna a schopna reagovat 
na časovou tíseň před vlastní 
demontáží stávající podlahy. 
Následovaly další technologic-

ké práce a v závěru srpna bylo 
dílo kompletně dokončeno. 
A nyní několik čísel:

Projekt „Bezpečnější spor-
tování“ – rekonstrukce podla-
hy velké tělocvičny. Celkové 
náklady: 1 670 700 Kč.
– dotace z programu Plzeňské-
ho kraje „Podpora vybudová-
ní a modernizace sportovišť 
v roce 2019“ ve výši 500 000 
Kč
– investiční příspěvek zřizo-
vatele města Přeštice ve výši 
491 802 Kč
– vlastní zdroje Základní ško-
ly Josefa Hlávky Přeštice ve 
výši 678 198 Kč (Investiční 
fond organizace)

Kromě vlastní rekonstrukce 
podlahy proběhlo i komplet-
ní vymalování celé tělocvič-
ny a výměna ochranných sítí 
ve všech oknech financována 
z prostředků školy.

Celý projekt jistě přispě-
je ke zlepšení podmínek 
pro sportování. Tímto bych 
chtěl požádat všechny, kte-
ří budou prostory využívat, 
aby dodržovali daná pravidla 
a snažili se, aby realizovaná 
investice sloužila co nejdéle 
ku prospěchu všech.

Širokou veřejnost zveme na 
prohlídku 5. října v rámci 
akce „Křížem krážem Přešti-
cemi“.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Přeštické pivní slavnosti 
2019 ve fotografiích

Swap v Přešticích
V rámci projektu „Komunitní 

centrum“, který se od 1. 9. 2019 
rozbíhá při KKC, proběhla vel-
mi zdařilá a záslužna akce Swap 
v Přešticích. Ve dnech 27.-28. 
9. se vystřídalo v komunitním 
centru více jak 50 návštěvníků, 
kteří přinesli jimi již nenošené 
či nepotřebné oblečení a odnes-
li si nové, zajímavé „kousky“. 
Někteří se během obou dnů 

vrátili několikrát. Výtěžek ze 
vstupného v částce 2550 Kč 
bude předán Dennímu stacio-
náři Kristián pro jejich potřeby. 

Zbylé oblečení bylo odveze-
no do Domova sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v tísni v Plzni. 

Další swap je naplánován na 
13.-14. 12. 2019. 

Eliška Komorousová 
koordinátorka projektu
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Devátý ročník Mistrovství 
České republiky v TFA dis-
ciplínách se konal 5. září na 
plzeňském náměstí Republiky. 
Na jeho start se postavilo cel-
kem 78 závodníků z celé ČR. 
Náš sbor a zároveň i Plzeňský 
kraj reprezentoval Jaroslav 
Cibulka ml. Slavnostní zahá-
jení soutěže přijeli podpořit 
i senátoři a poslanci Parla-
mentu České republiky v čele 
s předsedou Výboru pro bez-
pečnost Poslanecké sněmov-
ny PČR Radkem Kotenem 
a mimo jiné také představitelé 
Plzeňského kraje a města Plz-
ně. Nechyběli ani hosté z řad 
integrovaných záchranných 
složek. Trať se skládala ze čtyř 
náročných úseků. Na závěr 
závodníci museli vyběhnout 
až na vrchol plzeňské věže. 

Jaroslav Cibulka ml. v celko-
vém pořadí obsadil 27. místo. 
A ve své kategorii A (18-34 let)  
15. místo s časem 06:08,91.

PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 1900 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 170 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC Přeštice.
E-mail: miskova@prestice-mesto.cz
Litografie 6 X s.r.o. Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno Ministerstvem kultury MK ČR E 12330.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce nezodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

Patnáctý hasič v republice

Svěřenci SDH Přeštice 
Jaroslav Cibulka ml., Ladi-
slav Cibulka, Petr Vraný 
a Pavel Hauer z SDH Čiži- 
ce se vydali 14. září do Příbra-
mi, kde se konal již 11. ročník 
Běhu hasičů do Svatohorských 
schodů o putovní pohár staros-
ty města. Tento závod patří 
k jedněm z nejprestižnějších 
a nejnáročnějších hasičský 
závodů dvojic v České repub-
lice. Každá dvojice musela 
zdolat 291 schodů, které vedou 
až na vrchol samotné Svaté 

Hory. Trať s osmdesátimetro-
vým převýšením měřila téměř 
600 m. I zde se běželo v plné 
hasičské výzbroji s dýchacím 
přístrojem. Závodu se zúčast-
nilo celkem 68 dvojic. Dvojice 
ve složení Ladislav Cibulka, 
Petr Vraný doběhla závod na 
25. místě s celkovým časem 
5:55,90. Jaroslav Cibulka ml. 
s Pavlem Hauerem obhájili 
své třetí místo z minulého roku 
s časem 4:31,08.

Veronika Tučková
SDH Přeštice

Běh hasičů 
do Svatohorských schodů

Součástí prvoligového derby národních házenkářů domá-
cích Přeštic a soupeře z blízkých Příchovic byla malá 
slavnost. Tři vítězství a zlaté medaile v I. lize, několikaná-
sobná reprezentace v dresu Čech a další úspěchy byly oce-
něny udělením titulu „mistr národní házené“. Postupně jej 
z rukou členky VV SNH m. n. h. Romany Jabbourové pře-
vzali z domácího celku Kamil Šelep, Matěj Gruzska a Tomáš 
Chmelík (stojící zprava). Dále pak Ondřej Hošťálek, nyní již 
v dresu příchovického soupeře, který předchozí roky v Přeš-
ticích hostoval (zcela vlevo).                         Foto Petr Šatra

Letní příprava minižáků
Letošní letní příprava mini-

žáků basketbalového oddílu 
Přeštice se odehrála v Dobři-
chovicích kousek od Berouna. 
Ubytování a celé tréninko-
vé zázemí nám poskytl areál 
Sokolu Dobřichovice s vnitřní 
tělocvičnou a venkovním are-
álem, kde jsme pilně trénovali 
na novou sezónu. Když jsme se 
právě nevěnovali basketbalu, 
přišla na řadu atletická průpra-
va na venkovním hřišti. Počasí 

nám přálo i na noční bojovou 
hru a šipkovačku. Soustředění 
se povedlo a těšíme se na příš-
tí léto, kdy se do Dobřicho-
vic vydáme znovu se stejným 
cílem – nezlenivět, zlepšovat 
se a samozřejmě se i pobavit. 
V letošní sezóně budou naše 
dvě družstva – U11 (žáctvo do 
10 let) a U12 (žactvo do 11 let) 
– reprezentovat Přeštice v kraj-
ských přeborech. 

Martin Svěrek

Muži FK ROBSTAV Přeštice 
ovládají tabulku divize

Sezonu 2019-2020 zahájili 
A muži pod vedením nových 
trenérů Stanislava Purkarta 
a Jardy Klusky.

V kádru došlo jen k mír-
ným změnám. Z Petřína přišel 
Patrik Šmídl, z Viktorie Plzeň 
Tomáš Arzbergr a Martin Pat-
rovský a z Nýrska Sebastien 
Böhm. Do přípravy se zapojil 
i odchovanec Michal Zdeněk, 
který půl roku nehrál. Z diviz-

ního dorostu zahájili přípravu 
Patrik Fabián, Tomáš Půta, 
Radek Kokoška a Lukáš Lec-
jaks. Po pátém kole odešel pou-
ze Radim Remiáš do Holýšova, 
kde bude působit do konce roku, 
a Honza Milota přešel k B týmu 
jako hrající asistent trenéra. Po 
vítězné premiéře v Marián-
ských Lázních jedou na vítězné 
vlně a vedou po sedmi kolech 
tabulku divize skupiny A.

Tabulka:

  1. FK ROBSTAV Přeštice a. s.
  2. SK Dynamo Č. Budějovice, a. s. B
  3. SK SENCO Doubravka z. s.
  4. TJ Spartak Soběslav, z. s.
  5. FC Rokycany
  6. TJ Sokol Čížová, z. s.
  7. TJ Slavoj Mýto
  8. TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.
  9. Český lev – Union Beroun, z. s.
10. Sportovní klub OTAVA Katovice, z. s.
11. FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z. s.
12. FK HVĚZDA CHEB, z. s.
13. SK Klatovy 1898, z. s.
14. FK Hořovicko, z. s
15. FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 z. s.
16. SK PETŘÍN PLZEŇ z. s.

7  7  0  0    15:4 19
7  6  0  1    20:9 17
7  5  0  2    14:8 15
7  4  0  3    19:7 13
7  4  0  3    8:10 12
7  4  0  3  18:11 11
7  4  0  3  10:11 11
6  3  0  3  12:13   9
7  3  0  4  11:16   9
7  3  0  4  12:18   9
7  3  0  4    9:16   9
7  2  0  5  14:15   8
7  2  0  5    9:11   7
7  2  0  5  11:18   7
6  2  0  4    8:18   5
7  1  0  6    9:14   4

Zápasy:

FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. – FK ROBSTAV 
Přeštice a. s. 0:5 (0:3)
Branky: Šmídl 2x, Strejček, Mudra, Skála
FK ROBSTAV Přeštice a. s. – FC Rokycany 3:0 (1:0)
Branky: Strejček, Skála, Kristl
Český lev – Union Beroun, z. s. – FK ROBSTAV Přeštice a. s. 
0:1 (0:0), pen. 3:5
FK ROBSTAV Přeštice a. s. – TJ Spartak Soběslav, z. s.
1:0 (0:0)
Branka: Remiáš 
FK Hořovicko, z. s. – FK ROBSTAV Přeštice a. s. 1:2 (0:2)
Branky: Růžička, Strejček 
FK ROBSTAV Přeštice a. s. – SK PETŘÍN PLZEŇ z. s.
2:1 (1:1)
Branky: Strejček, Böhm 
FK HVĚZDA CHEB, z. s. – FK ROBSTAV Přeštice a. s.
2:3 (1:1). pen. 2:4
Branky: Strejček, Šmídl

Hráči A muži před tréninkem.                               Martin Knopf


