
‚Hurtovna‘ patří mezi nej-
starší budovy ve městě, 
pochází stejně jako sou-
časný pivovar a restaurace 
U Přeška zhruba z roku 1860. 
Dřívějším majitelem byla 
rodina Pirníkova, známá po 
mnoho generací jako rodina 
řezníků. Aby se zachovala 
dispozice domu i charakter, 
musela se tomu přizpůsobit 
i rekonstrukce. „Ta trvala 
šest měsíců“, říká starosta 
Karel Naxera. „Projekto-
vou dokumentaci zpracoval 
Jiří Toman a společně jsme 
hledali takové řešení, které 
respektuje původní vzhled 

a umožní smysluplné využití 
objektu.“

Projektant zachoval původní 
členění objektu včetně části 
průjezdu s klenbou. Rovněž 
zachoval původní sklep, ve 
kterém je obnovena studánka. 
Klenby parteru byly staženy 
ocelovými táhly, stejně tak 
pavlač, jejíž části se odkláněly 
od obvodových zdí. Pískov-
cové sloupy ve dvoře, které 
nesou pavlač, zůstaly zacho-
vané. Charakteru budovy 
odpovídají i nová okna a dve-
ře, podlahy v bytech i dlažby 
ve veřejně přístupných pro-
storách. Všechny vstupní dve-

ře do budovy jsou provedeny 
z masivního dubu.

V přízemí budovy jsou čtyři 
samostatné nebytové prostory, 
do kterých město předběžně 
vybralo nájemce. Měly by to 
být služby a obchod se zdravou 
výživou, květinářství a mani-
kúra s pedikúrou. Do dvou 
prostor se vchází z Rybovy uli-
ce, do dvou dalších ze dvora. 
V přízemí je rovněž umístěno 
technické zázemí pro obchod-
ní prostory a pro byty. V dru-
hém patře jsou tři nadstandard-
ně vybavené byty 2+kk, 3+kk, 
1+kk určené také k pronájmu. 
Výběr nájemců připraví byto-

vá komise, nájemce vybere 
Rada města.

Pokračování článku
na straně 4
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Za císaře pána

‚Hurtovna‘ má zbrusu nový kabát
Město pokračuje v obnově svého majetku a tentokrát se dočkala rekonstrukce takzvaná ‚Hurtovna‘, dům v Rybově ulici č. 287. Napo-

sledy tam sídlilo sklenářství, ve dvoře železářství a po jeho provozovateli získala budova i své neoficiální jméno. Nebytové prostory 
město nabídne obchodníkům, k pronájmu jsou připravené tři nadstandardně vybavené byty.

16. 3. Masopust 2019 
11. 5. Timbersport

– kvalifikační závod 
27. 7. Dechparáda 
pod širým nebem 

7. 9. Přeštické pivní
slavnosti 

5. 10. Den pro rodinu 
aneb Křížem krážem 

Přešticemi 
12. 10. Přeštický 

festival vína

Vážení čtenáři,
v tomto roce poprvé vás zdra-

vím ze stránek našeho měsíč-
níku. Zima už nám ukázala, že 
také umí a jaro je daleko. Moh-
lo by se zdát, že se u nás celkem 
nic neděje. Opak je však prav-
dou. Naplno se projevují výho-
dy kontinuity vedení a všechny 
rozjeté věci jedou dál. Nejdříve 
si dovolím dokončit shrnutí 
procesů směřujících k ustano-
vení kompletní sady orgánů 
města po komunálních volbách. 
O zastupitelích, radních a orgá-
nech zastupitelstva informoval 
minule starosta. Nově jsou již 
ustanoveny také komise rady 
města, jakožto její poradní orgá-
ny. Pokud vím, všechny komi-
se se již alespoň jednou sešly 
a mají své předsedy, jejichž 
prostřednictvím komunikují 
s radou města. Všem děkuji za 
aktivitu a přeji hodně nadšení 
při práci pro město.

A nyní mám pro všechny 
obyvatele Přeštic a nejen pro 
ně dvě zprávy. Nepřekvapivě 
je jedna špatná a druhá dob-
rá. V duchu tradic začnu tou 
špatnou. Jak jsme již párkrát 
avizovali, letošní rok (s pře-
visem do roku příštího) bude 
ve znamení výkopových prací. 
V mnoha našich ulicích bude 
ČEZ a jeho dodavatelé ukládat 
vzdušné vedení elektřiny do 
země. Kromě estetické stránky 
jde o pokrok především tech-
nický, nicméně s sebou nese 
nutnost vybudovat všude, kde 
přijdeme o sloupy ČEZu, nové 
veřejné osvětlení. A když už 
musíme postavit nové slou-
py, nenecháme v zemi staré 
hliníkové kabely a pořídíme 
i nové (dnes již i ekonomic-
ky smysluplné) LED svítilny. 
Jen samotné veřejné osvětlení 
nás letos bude stát zhruba 12 
milionů Kč. V provozu můžete 
předepisovaný typ LED osvět-
lení vidět v místě křížení ulic 
Svatopluka Čecha a Revoluč-
ní, kde překládka probíhala již 
v loňském roce. Kromě toho 
bude v Přešticích investovat  
T-Mobile do rozvodů optických 
vláken takřka do všech domů 
a bytů v Přešticích. Mohu-li 
poradit, nebraňte jim ve zříze-
ní přípojky také u vás doma. 
Nebude vás to nic stát a k niče-
mu se nezavazujete. Ale abych 
se vrátil k jádru věci – to vše 
bohužel zase obnáší výkopy 
v téměř všech ulicích města. 
K tomu budou nutné výmě-
ny některých vodovodních či 
kanalizačních sítí. A málem 
bych zapomněl na výstavbu 
dopravního uzlu (rekonstrukce 
plochy autobusového a vlako-
vého nádraží), která začne na 
jaře hned poté, co doděláme 
obnovy sítí (včetně nových, 
výše zmíněných) pod budou-
cí povrchy, aby se tam potom 
mnoho let kopat nemuselo.

Pokračování na str. 5

D o d n e s 
n e c h á p u 
rozdíl  mezi 
přeštickou 
h á z e n o u , 
a  házenou, 

která  se  hraje  ve  svě-
tě.    Můžete  mi  to  nějak 
vysvětlit? 

To není žádná přeštická 
házená, to je národní házená, 
která se hraje po celém Česku. 

Rozdíl je ve velikosti hřiště 
a branek, to je vidět na první 
pohled. Počet hráčů je stej-
ný, je jich šest, ale v národní 
házené jsou hráči rozdělení 
na obránce a útočníky. Útoč-
níci útočí a nesmí do obrany, 
obránci brání a nesmí do útoku. 
V mezinárodní házené všichni 
útočí a i všichni brání. 

Takže se v mezinárodní 
házené více naběhají?

To je pravda. 
Mohou  hráči  národní 

házené  obstát  v  zápa-
se  s  hráči  mezinárodní 
házené?

Takových hráčů bylo a ješ-
tě je, kteří hrají obojí.  Chtějí 
poznat i tu druhou házenou, 
zkusit si, jestli na to mají.

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 
17. 2. 2019

od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Připravujeme
v roce 2019

Ing. Jiří Běl provází návštěvníky vernisáže výstavou „100 let elektřiny pro západní Čechy“, kterou připravil společně s Janem 
Doleželem, zakladatelem muzea Elektroretro v Tatiné. Výstava je otevřena do 24. února 2019 v Domě historie Přešticka. 

Text a foto DHP



Pokračování ze str. 1
Stále mi z  toho vychá-

zí, že národní házená  je 
brána jako okrajová věc? 
Že  každý  potom  uteče 
dál...

Jak kdo, je to individuální.  
S  národní  házenou  si 

ale ve světě neškrtnou?
Je to tak. S týmem meziná-

rodní házené můžete jezdit 
ven a soupeřit se zahraniční-
mi družstvy. Národní se hra-
je jenom v Česku, ale jsou 
oblasti, kde převládá národní 
házená, třeba ve východních 
Čechách. Tady na západě je 
počet   družstev národní háze-
né největší v republice. 
Proč se třeba tady hra-

je národní házená a  jin-
de mezinárodní?

To má historické důvody. 
Házená jako sport vznik-
la v českých zemích ještě za 
Rakouska Uherska. Po válce 
se ale rozdělila na dva dru-
hy a z té naší národní vznikla 
mezinárodní, které se běžně 
říká handball.  Z toho plyne, 
že házená vznikla v českých 
zemích, je to ryze český sport.
Ale proč ta změna?
Za války byl protektorát 

Čechy Morava izolovaný, 
v Evropě se vytvářela jiná pra-
vidla a po válce se začala hrát 
házená podle nových pravidel. 
A protože ti co chtěli hrát ve 
světě, neviděli v národní háze-
né žádnou perspektivu, tak ji 
pomalu opouštěli. U národní 
neboli české házené zůstali 
opravdoví nadšenci. 

Kdy nastal útlum národ-
ní házené?

Někdy koncem 70. let minu-
lého století. Třeba já jsem 
rodák z Jihlavy. Tam skupi-
na lidí přešla na mezinárod-
ní házenou a dostali tu naší 
národní „do kytek“.  Začali 
stahovat hráče a dopadlo to 
tak, že Jihlava sestoupila z nej-
vyšší soutěže národní házené. 
Pak už jen paběrkovala. Ztrati-
la úroveň. Následně po revolu-
ci ubývaly oddíly. 
Proč  se  raději  neříká 

‚národní‘  házené  ‚čes-
ká‘? To bylo hned jasné, 
o co jde.

To je takový žabomyší spor, 
ale docela tuhý. Název ‚česká‘ 
se nelíbil Moravanům.  Takže 
se zavedl název národní. 
Hraje  se  ještě  někde 

v cizině česká házená?  
Nevím o tom. Říkalo se sice, 

že snad někde v Austrálii, to je 
ale podle mě jen legenda. 

Přeštice  jsou  dnes  na 
špici národní házené? 

Jistě. Hrajeme nejvyšší sou-
těž a jsme mnohonásobní mis-
tři ligy. 
Kolik  je  v  Česku  tý-

mů?  To  může  působit 
dojmem,  že  Přeštice 
vyhrávají  soutěž,  kde 
hraje jen pár týmů.

Přesný počet vám neřeknu, 
ale jsou to stovky. To je solidní 
počet, kde je tvrdá konkuren-
ce. Ale uznávám, počet klubů 
české házené ubývá.
Víte proč?
Podle mého to souvisí s pra-

cí s mládeží a je dobře, že 
se zavedly přípravky. To je 
základ. V klubu, kde se nepra-

cuje s mládeží, dožijí staří 
pardálové a je konec. V západ-
ních Čechách máme k lize 
i deset družstev v oblastním 
přeboru. A máme tady ještě, 
jak my říkáme, pralesní ligu, 
tedy nižší soutěž než oblastní 
přebor. Proto je tady hodně 
klubů. Mezinárodní házená 
má těch soutěží víc, mají větší 
členskou základnu. Je to mezi-
národní soutěž. 

Znáte nějaký klub, kte-
rý utekl  z  české házené 
k té mezinárodní?

Třeba Žeravice. To je vesni-
ce u Přerova, která má dvě stě 
obyvatel, ale je velmi úspěšná 
v národní házené. Oni měli tři-
náct a Přeštice jedenáct titulů. 
Tato vesnice před pěti lety pře-
šla na mezinárodní házenou. 
Jak se jim daří? 
Řeknu Vám, že moc ne. Když 

tady byli naposledy, tak jsme 
to probírali. Trenéři říkali, že 
léta jezdili na stejná místa, stá-
le vyhrávali a už neměli chuť 
ani motivaci do další práce. 
Proto se rozhodli, jak se roz-
hodli. Mimochodem ta vesni-
ce je malá a mají svoji halu. 
To my tady ani nic takového 
nemáme.   
To  je  vtipné,  že  máte 

jedenáct titulů a nemáte 
ani halu. 

Bohužel. Kdyby se jednou 
podařilo, možná se toho už 
nedožiju, vybudovat jednu 
velkou halu, tak by se uživi-
la. My jsme museli před pár 
týdny uspořádat turnaj dospě-
lých ve Šťáhlavech. Tam jsme 
si pronajali halu, v Přešticích 
není kde. 

V  kterých  letech  byly 
Přeštice nejúspěšnější? 

Zlatá léta byla sedmdesá-
tá. V roce 1971 muži poprvé 
postoupili do 1. ligy a hned 
získali stříbrnou medaili.  
V dalších pěti letech následo-
valy tituly.  
To  jste  hrál  proti  Přeš-

ticím?
Hrál, jako voják Dukly Dob-

řany. V té době jsme ale nemě-
li šanci vyhrát, protože v Přeš-
ticích hrála elita. Proto jsem 
taky chtěl do Přeštic přestou-
pit. Tady byla výjimečná parta 

lidí, která neměla konkurenci 
v celé republice. 
Mimochodem  jako  vo-

ják Dukly, měl jste v ruce 
zbraň?

My jsme zbraně nedostávali. 
Jedině na střelbách nám půjčili 
samopaly. Když byl poplach, 
museli jsme nastoupit, ale bez 
samopalu. Naší zbraní byl míč 
(smích). 

V čem to bylo, že Přeš-
tice  byly  tenkrát  tak 
úspěšné?

Hráli tu házenkáři, kteří prošli 
Duklou Příbram a s ní vyhráli 
mistra republiky dvakrát. Na 
vojně se kluci zdokonalili, při-
šli do civilu a předávali dál, co 
se naučili. Sešla se prostě výji-
mečná parta a z toho se rodily 
úspěchy. Na to jsme navázali 
v konci sedmdesátých a v osm-
desátých letech čtyřmi tituly.  
Potom  byla  dlouhá 

pauza, mezera, že?
Ano, 31 let bez titulu.  V té 

době Přeštice dokonce několik 
let nehrály první ani druhou 
ligu. Málem skončily v prale-
se. To bylo po revoluci, hráči 
začali pracovat v Německu, 
nebyl na nic čas, lidi měli jiné 
zájmy. Deset let jsme se motali 
v krajském přeboru a postou-
pili jsme výš až v roce 2000.
To byla vaše práce?
Nebyl jsem na to sám. Ale 

protože jsem do házené dělal, 
tak mě namíchlo, že hráči 
nechtějí hrát vyšší soutěž. Já 
náplava chci, a místní, kte-
ří zde vyrostli, neměli zájem 
jít výš. To mě po těch letech 
opravdu štvalo. Takže my 
jsme si museli vychovat mlá-
dež a vloni a předloni získali 
muži titul. 
Cítíte se pořád jako ná-

plava?
Teď už ne, třicet osm let je 

dlouhá doba, takže už jsem 
se zabydlel. Prostě přeštický 
kanec (smích). 

Slyšel jsem od své zná-
mé,  že  svoji  dceru  na 
házenou nedá, že raději 
na basketball. Házená je 
prý strašné ‚maso‘...

Je to kontaktní sport. Basket-
ball taky není měkký, nehraje 

se v rukavičkách. Házená tvr-
dá je. 
Jaký  máte  rozpočet, 

pro třináct družstev?
My to děláme tak, abychom 

na účtu měli vždycky na sezó-
nu 250-300 tisíc korun. 
Kdo je vaším největším 

sponzorem?
Dneska IAC, ale dostáváme 

peníze i přes MŠMT. Měs-
to dává peníze na TJ a TJ 

je potom rozděluje. Hlavně 
na údržbu a provoz. Z ČUS 
(bývalé ČSTV) peníze nejsou.
Máte  nějaké  placené 

funkcionáře?
Ne. Všechno je to zadarmo. 

Můžu vám říci, že v národní 
házené je jediný placený funk-
cionář a to je sekretář Sva-
zu národní házené, který má 
kancelář v Praze na Strahově. 
Nějaké peníze dostávají roz-
hodčí, ale není to na výdělek.  
Sedm set korun za zápas první 
ligy, pětistovka za druhou ligu. 
Můžete  jako trenér být 

zároveň i rozhodčí?
To můžu.  V házené je to 

tak, že všichni dělají všechno. 
Tím, že je to sport zadarmo, 
tak těžko sháníte lidi. Musí-
te je nejdřív něčím navnadit. 
A my tím, že už děláme čtyři-
cet let letní výcvikové tábory 
mládeže, tvoříme tím partu 
trenérů. 
Kde  berete  děti?  Jsou 

to  většinou  děti  býva-
lých hráčů?

To by bylo málo. Děláme ná-
bory ve škole. 
Co  jim  můžete  slíbit? 

Čím je nalákáte na háze-
nou?

Především děti musejí mít 
chuť. Když chtějí samy od 
sebe a třeba rodina je podpo-
ruje, nemusíte nikoho lákat. 
Musí mít i chuť fungovat 
v partě, je to kolektivní sport. 
Když se dítě rozhodne, že chce 
hrát, sejdeme se s rodiči. Pak 
se domluvíme a oni poznají, že 
to s dětmi děláme dobře.
Je  to pro  rodiče drahý 

sport?
Vůbec ne. Roční příspěvek je 

tisíc korun. Moje mladší dcera 
hrála čtyři roky mezinárodní 
házenou v Plzni a platil jsem 
čtvrtletně 3500 Kč. 

Dokončení na str. 9
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MĚSTO PŘEŠTICE
Městská policie Přeštice
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 311
334 01 PŘEŠTICE

Ryze český sport

Házenkáři na útěkáři?

Nechci se dožít toho, že národní...

Střípky měsíce 
prosince 2018

 1. 12. po půlnoci výjezd na 
rušení nočního klidu hlasi-
tou reprodukovanou hudbou 
z baru v Jungmannově ulici 
– hudba ztišena, řešeno v pří-
kazním řízení
 5. 12. oznámeno odstavené 
vozidlo VW na parkovišti v ul. 
Husova, které má stažená obě 
přední okna, na místě zjiště-
no, že vozidlo je uzamčeno 
a nejeví známky poškození, 
provedenou lustrací na PČR 
zjištěno, že vozidlo neprochá-
zí pátráním a majitel je z Přeš-
tic, tento vyrozuměn – provedl 
zabezpečení vozidla
 14. 12. výjezd na dřevěné 
palety ležící ve vozovce silni-
ce I/27 za Přešticemi ve směru 
na Plzeň, dále ve večerních 
hodinách nalezeno na Masa-
rykově nám. vozidlo BMW 
s otevřenými pátými dveřmi, 
v úložním prostoru se zbožím, 
provedenou lustrací na PČR 
zjištěno, že vozidlo neprochá-
zí pátráním, páté dveře uza-
vřeny, vozidlo pod dohledem 
kamerového systému
 16. 12. v 1.43 hodin řeše-
no společně s hlídkami poli-
cie vzájemné napadání osob 
v hudebním klubu v Nepo-
mucké ulici – vyřešeno na 
místě
 22. 12. oznámen podnapilý 
muž na Masarykově nám., kte-
rý není schopen chůze – tohoto 
si převzaly dvě ženy, které ho 
odvedly do místa bydliště
 26. 12. po 3. hod. provede-
na asistence záchranné službě 
při ošetření zraněného podna-
pilého muže, nalezeného před 
barem na Tř. 1. máje, který 
nadýchal 2,67 promile alkoho-

lu v dechu a byl převezen do 
nemocnice v Plzni
 28. 12. žádost policie vyhle-
dat na území města vozidlo 
citroën včetně jeho majitele 
– spáchání protiprávního jed-
nání – vozidlo nalezeno MP 
odstavené na parkovišti u pro-
dejny Billa včetně nového 
majitele vozidla – věc předána 
k dalšímu opatření Policii ČR
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky týkající se 
dopravní nehody ze dne 28. 12., 
kdy v ul. Mlýnská nacouval 
řidič dodávkového vozidla do 
zde stojícího osobního vozidla
 provedena přednáška v Do-
mě s pečovatelskou službou 
Přeštice na téma: Bezpečnost 
seniorů v dopravě a prevence 
proti kriminalitě
 zajištění dopravy a veřejné-
ho pořádku na akcích města: 
rozsvícení vánočního stromu, 
zpívání ve Skočicích, vánoční 
trhy, zpívání koled s Českým 
rozhlasem, vánoční zpívání 
u kostela, vánoční bohoslužba
 na území města provedeny 
výjezdy na dva volně pobí-
hající psy – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání, 
dále na nalezený kadáver koč-
ky – ekologicky zlikvidován
 na území města nalezena: 
Plzeňská karta – předána na 
MěÚ – ztráty a nálezy
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Skočice 66 km/ 
/hod., Přeštice Zastávka a v ul. 
Nepomucká – 64 km/hodinu.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Upozornění pro řidiče 
projíždějící ulicí Na Borech 
v Přešticích

Na území města Přeštice 
a jeho městských částí – Skoči-
ce, Žerovice a Přeštice Zastáv-
ka – je kontrolováno od měsíce 
května 2012 Městskou policií 
Přeštice dodržování nejvyš-
ší dovolené rychlosti v obci 
laserovým měřičem typu Pro-
LASER III s dokumentačním 
zařízením PL-DOK I, který 
při překročení rychlostního 
limitu automaticky pořídí digi-
tální fotografii se všemi údaji 
potřebnými k dokumentaci pře-
stupku. Dle zákona o silničním 
provozu může obecní (měst-
ská) policie provádět měření 
rychlosti v úsecích schvále-
ných Policií ČR na katastrál-
ním území „domovské“ obce 
(anebo obce, kde vykonává 
činnost na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy), při-
čemž postupuje v součinnosti 
s Policií ČR. Tato součinnost 
však nutně neznamená přítom-
nost obou složek na místě, ale 
její význam spočívá především 
v zajištění účinné koordinace 
při plnění jednotlivých úkolů 
těchto součástí a tím i bezpeč-
nější silnice. Pro město Přeštice 
a jeho městské části bylo Poli-
cií ČR schváleno v roce 2019 
celkem deset úseků. 

Devět schválených úseků je 
totožných jako v roce 2018, 
novým úsekem byla na základě 
žádosti města Přeštice, z důvo-
du častých stížností občanů 
města na rychlou jízdu zde 
jedoucích vozidel, určena ulice 
Na Borech v Přešticích. 

Pokračování na str. 8

Míč místo samopalu

O penězích a dětech



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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili
paní Anna MAJEROVÁ

(Zastávka)
pan Václav BAUMRUKER

(Skočice)

2. polovina prosince a 1. polovina ledna

ÚMRTÍ (prosinec)

Miloš BORSKÝ
Marie NAXEROVÁ
Marie ŠNEBERGEROVÁ
Emilie BAXOVÁ
Marie DUCHKOVÁ 
Jaroslava KUNEŠOVÁ

(1955) 
(1927)
(1946) – Skočice
(1937)
(1948)
(1949)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní 

Anna KASLOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tříkrálové koledování
V rámci tříkrálové sbírky 

koledníci obešli obce Lišice 
a Krasavce. V sobotu a nedě-
li 5.-6. ledna tři královny ve 
složení Anička Zedníková, 
Terezka Bendová a Lucka 
Halamová v doprovodu Len-
ky Zedníkové obešly Lišice. 
V Krasavcích se koledova-
lo v sobotu 5. ledna. I zde 
chodily tři královny – Aneta 

a Kačka Maškovy a Dominika 
Budková, které doprovázela 
Eva Budková. Občané obou 
vsí byli velice vstřícní a štědře 
finančně přispěli. V Lišicích 
se vybralo 6075 Kč, v Kra-
savcích 4220 Kč. Snad v příš-
tím roce uvidíme Tři krále 
i v Dolní Lukavici a ve Sno-
poušovech. 

Mgr. Eva Horová 

Tři králové ve škole, 
činnost Rady dětí

Začátek roku je vždy spojen 
s průvodem Tří králů a tříkrá-
lovou sbírkou. I na naší škole 
v Rebcově ulici chodili Tři krá-
lové a přáli všem štěstí, zdraví, 
dlouhá léta… Postarali se o to 
zástupci Rady dětí, která na 
naší škole funguje již řadu let. 
Radu dětí tvoří zvolení žáci 
a žákyně z jednotlivých tříd  
2.-5. ročníku. Scházejí se 
během roku a společně s paní 

učitelkou připravují pro 
své spolužáky různé anke-
ty a dotazníky, zaměřené na 
významné dny a výročí nebo 
na běžné školní záležitosti 
či výchovné a vztahové pro-
blémy. Přejeme všem dětem 
hodně úspěchů nejen ve škole, 
radost a pohodu po celý rok 
2019.

Mgr. Martina Fornouzová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Tradiční Tříkrálové 
koledování

Prvních čtrnáct dní nové-
ho roku ve městech a obcích 
celé České republiky patří 
již tradičně celostátní veřej-
né Tříkrálové sbírce. Přeštice 
a přilehlé obce nebyly ani letos 
výjimkou. Do našich domovů 
letos podevatenácté zavítali 
koledníci s přáním všeho dob-
rého do nového roku, s oblíbe-
nou písní a posvěcenou křídou, 
kterou navštívenou domácnost 
požehnali nápisem K+M+B 
2019. Lednové mírné počasí 
koledě přálo, do ulic vyrazi-
lo 103 dětí a 28 vedoucích 
skupin. Děti si často odnáše-
ly bohatou koledu, sladkosti, 
ovoce, cukroví. Štědrost dár-
ců byla mimořádná, celkem 
dobrovolníci vykoledovali  
201 814 Kč, z toho v Přešti-
cích 92 999 Kč, ve Skočicích 
10 009 Kč, v Žerovicích 6485 
korun, v Lužanech 11 733 Kč, 
v Příchovicích 12 295 Kč, 
v Řenčích 8711 Kč, ve Vodo-
krtech 5822 Kč, v Libákovicích 
7550 Kč, v Oseku 4607 korun, 
v Hájích 3995 Kč, v Dlouhé 
Louce 2379 Kč, v Roupově 
7526 Kč, v Lišicích 6075 Kč, 
v Krasavcích 4220 Kč, v Horu-
šanech 4307 Kč a v Nezdicích 
13 101 Kč. Z celkového výno-
su koledování zůstává 65 % 
v místě koledování, v našem 
případě se jedná o částku  
131 179 Kč, ze které 98 384 
korun (75 %) putuje Domo-
vu pokojného stáří Naší Paní 
v Klatovech, 13 118 korun 
(10 %) dennímu stacionáři 

Kristián v Přešticích a 19 677 
korun (15 %) Farní charitě 
Přeštice za účelem péče o seni-
ory, lidi v sociální či zdravotní 
nouzi a na další činnost chari-
ty. Zbylých 38 % z celkové-
ho výnosu, v tomto případě  
70 635 Kč, využijí pro své pro-
jekty Diecézní charita Plzeň 
a Charita Česká republika, část 
pomůže potřebným v zahrani-
čí a část pokryje režii sbírky. 
Více o záměrech využití letoš-
ního výnosu sbírky naleznete 
v loňském prosincovém vydá-
ní Přeštických novin.

Pokud Vás koledníci letos 
nenavštívili a přesto byste 
chtěli na Tříkrálovou sbír-
ku přispět, můžete tak učinit 
zasláním dárcovské SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA 30, 
DMS KOLEDA 60 nebo DMS 
KOLEDA 90 na číslo 87 777 
nebo zaslat příspěvek na účet 
sbírky vedený u České spořitel-
ny pod číslem 66008822/0800, 
VS 777.

Děkujeme všem dárcům, 
koledujícím dětem a vedoucím 
skupin – našim dobrovolníkům 
– za jejich čas a nasazení, dále 
ochotným starostům a úřed-
níkům obcí a města Přeštice 
a všem našim dalším pomoc-
níkům a přátelům.

V novém roku přejeme hod-
ně zdraví a vše dobré.

Za Farní charitu Přeštice
Marie Sedláčková
koordinátorka TS

na Přešticku
Mgr. Alena Volková

Sraz bývalých
zaměstnanců 

Prefy

12. 4. 2019
 od 14.00 hodin
Restaurace Na Kosině

VZPOMÍNKA

Dne 10. února by oslavil osmnáctiny 
a plnoletost náš syn, bratr, vnuk, syno-
vec a bratranec 

Jeníček Štefl.
V dubnu to bude už 13 let, co nás náhle 

opustil. Stále vzpomínají a nikdy neza-
pomenou rodiče, sourozenci a nejbližší 
rodina.
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únor 2019
 5. 2. 2019 
Taneční kurz 
pro dospělé
Další lekce 12. 2. 2019
a miniples 19. 2. 2019.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Kurzovné 800 Kč/osoba 

 9. 2. 2019 
Zimní příhody
včelích medvídků     
Nevíte, jak se staví sněhulák? 
Jak sladké jsou spadlé hrušky? 
A kde vlastně bydlí Pučmeloud? 
Divadlo Krapet.
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 16. 2. 2019 
Motýl Zdravíčko
a motýl Láska   
Mateřská škola Přeštice a KKC 
Přeštice pořádají karneval na 
téma Motýl Zdravíčko a motýl 
Láska.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 
20 Kč.

 17. 2. 2019 
Nedělní posezení
s dechovkou: 
Malá muzika
Nauše Pepíka  
K tanci a poslechu zahraje Malá 
Muzika Nauše Pepíka. 
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

  1. 2. 2019 od 17.00 hodin  
LEDOVÁ SEZONA – MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný / Komedie / Rodinný / Dobrodružný

USA / Indie, 2018, 90 min.
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. 

Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád
 společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým 

a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává. Je to dobrák 
od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, 

žije na severním pólu a musí se stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu 
potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou 

potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí.
  1. 2. 2019 od 19.00 hodin  

ÚNIKOVÁ HRA
Drama / Thriller / Horor / Mysteriózní / Sci-fi

USA, 2019, 100 min.
Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu 
zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… 

...a začíná boj o přežití.
  2. 2. a 3. 2. 2019 od 19.00 hodin   

ŽENY V BĚHU
Komedie

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

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

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

a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. 
Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti.

  9. 2. 2019 od 19.00 hodin 
TICHO PŘED BOUŘÍ

Drama / Thriller
USA, 2019, 106 min.

Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Baker (Matthew McConaughey) 
toho má asi dost za sebou. Svoje životni rány si léčí v klidu a vedru rajského 

exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu jako rybářský průvodce, 
má svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má domek i milenku 

(Diane Lane) a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne 
jako blesk bývalá žena Karen (Anne Hathaway). A přinese bouři. 

Zničehonic se objeví a zoufale požaduje po Bakerovi, aby zabil jejího 
současného násilnického manžela.

  10. 2. 2019 od 17.00 hodin  
LEGO® příběh 2

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

USA / Austrálie / Dánsko / Kanada, 2019, 107 min.
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO®  příběh, se opět setkáme 
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí 
do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, 
kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: 

nájezdníkům LEGO DUPLO®  z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé 
města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě

LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených 
neprobádaných světů, včetně podivné galaxie.
  10. 2. 2019 od 19.00 hodin  

AQUAMAN
Akční / Dobrodružný / Fantasy

USA, 2018, 143 min.
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje 

původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné 
Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, 
kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je hoden stát se tím, 

pro co byl zrozen... králem.
  15. 2. 2019 od 17.00 hodin  
RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2018, 113 min.

Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme 
se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých 

udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf 
a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout 

riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část 
do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.

  15. 2. a 22. 2. 2019 od 19.00 hodin  
LÉTO S GENTLEMANEM

Komedie / Romantický
Česko, 2019, 98 min.

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto
 v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, 

takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. 
Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě 

a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky 
neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným 

setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných 
středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety.

  22. 2. a 24. 2. 2019 od 17.00 hodin  
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

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

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikingský ráj obývaný draky, 
jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. 

Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem 
Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno 
říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem 
začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice 

Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění 
z obávaného Nočního běsu na nejistého puberťáka.

  23. 2. 2019 od 19.00 hodin  
ÚHOŘI MAJÍ NABITO 

Komedie
Česko, 2019

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. 
Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU 

(Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují
 u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící 

okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood 
a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat.
  24. 2. 2019 od 19.00 hodin  

NEDOTKNUTELNÍ 
Komedie / Drama

USA, 2017, 125 min.
Ani jeden z nich nemá budoucnost, přesto si lze jen těžko představit rozdílnější 
dvojici. Na jedné straně milionář Phillip, vzdělaný sběratel umění, renesanční 

člověk s kulturním rozhledem a vybraným vkusem z vyšší společnosti, 
který je po nehodě během paraglidingu ochrnutý a upoutaný na vozík. Na druhé 

straně černošský mladík z předměstí. Díky energii, odvaze a bezprostřednosti 
by mu měl patřit svět, ale jako čerstvě propuštěný vězeň nemá šanci získat práci 

a zjišťuje, že svět o něj ani trošku nestojí.

KINO – ÚNOR

Ocenění obyvatelky Přeštic
Dne 5. 12. 2018 se na Kraj-

ském úřadě Plzeňského kraje 
konalo vyhlášení výsledků 
soutěže Pěstounská rodina 
– náš domov. Soutěž pořá-
dal Krajský úřad Plzeňského 
kraje Odbor sociálních věcí 
ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi, které doprová-
zí pěstouny při výkonu jejich 
profese. Jednalo se o výtvar-
nou a literární soutěž pro děti 
a mládež vyrůstající v pěs-
tounské péči i pro pěstouny 
o ně pečující.

Tříčlenná komise Kraj-
ského úřadu pod vedením  
Mgr. Romana Maška, vedou-
cího oddělení sociálních věcí, 
vybrala ze všech výtvarných 
i literárních děl v mladší 
a starší kategorii výherce, kteří 
byli morálně i věcně oceněni. 
Uznání výhercům slavnostně 
předali Mgr. David Pospí-
šil, ředitel Odboru sociálních 
služeb a Odboru ochrany 
práv dětí Ministerstva práce 
a sociálních věcí, Mgr. Zde-
něk Honz, náměstek hejtmana 
Plzeňského kraje pro oblast 
sociálních věcí a Nela Bou-
dová, herečka a profesionální 
pěstounka.

První místo ve starší katego-
rii literární části soutěže zís-
kala obyvatelka města Přeštic, 
slečna Natálie Háziová, žijí-
cí v pěstounské péči. Ve své 
literární úvaze se zamýšlela 
nad životem v pěstounské péči 
a svými hlubokými myšlenka-
mi oslovila celou komisi i pří-
tomné.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského 
úřadu Přeštice slečně Natálii 
Háziové děkuje za důstojnou 
reprezentaci města Přeštic na 
slavnostním předání oceně-
ní v Plzni, gratuluje jí tímto 
k dosaženému ocenění a úspě-
chu v soutěži.

Vážíme si péče pěstounky 
paní Evy Háziové, zároveň 
úspěchu slečny Natálie Házio-
vé, její snahy pracovat na sobě 
i přes nepříznivý start do živo-
ta, a děkujeme, že využívají 
odborných služeb sociálních 
pracovnic Náhradní rodinné 
péče Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského 
úřadu v Přešticích.

Bc. Šárka Vítková, DiS. 
Sociální pracovnice 

Náhradní rodinné péče 
OSVZ MěÚ Přeštice

Hudební večer v Chovatelně
V pátek 18. ledna večer 

v Chovatelně zpříjemnilo 
duo H+H (pan Honzík a paní 
Hřebcová). Od pomalých 
písní zahráli i svižné taneční 
hity. Kulturního programu se 
zúčastnilo také mnoho diváků 
z přednášky Slávka Honzíka 

– o Peru. O volná místa byla 
nouze a manželé Divišovští, 
kteří obsluhovali, se měli co 
otáčet. Děkujeme za povedený 
večer a budeme se brzy těšit na 
viděnou! 

Mgr. Eva Horová

Cestovatelská přednáška
– Peru

V pátek 18. ledna se v klu-
bovně v Dolní Lukavici 
konala další úspěšná cesto-
vatelská přednáška Slávka 
Honzíka.  Tentokrát předná-
šející všechny zavedl do exo-
tické a tajemné Jižní Ame-
riky, země Aztéků a Inků 
– Peru. V prezentaci přítom-
né seznámil s tamní kulturou, 
komentoval své zážitky z 
cest a doplňoval je ukázkami 

předmětů, které si z cest při-
vezl. Akce přilákala kolem 
šedesáti osob a i potřetí skli-
dila velký zájem. 

Slávkovi moc děkujeme 
a budeme se zase někdy těšit 
na viděnou. 

Tato akce byla v klubovně 
poslední. Nyní zde bude provi-
zorně fungovat OÚ – po dobu 
rekonstrukce budovy č. p.  
134.

Místní poplatky
Milí občané,
jak jsme již avizovali v led-

novém vydání Přeštických 
novin, poplatek za sběr a svoz 
komunálního odpadu pro 
občany města Přeštice a jeho 
přilehlých částí se navyšuje 
z původních 500 Kč osoba/
rok na 600 Kč osoba/rok.

Navýšení se týká i chatařů 
a občanů využívajících jedno-
rázové známky či pytle. Pro 

srozumitelnější přehled je níže 
uvedena tabulka.

Místní poplatky tj. popla-
tek za komunální odpad 
a poplatek ze psů pro rok 
2019 se začínají vybírat od 
9. ledna 2019. Poplatky je 
možné uhradit hotově nebo 
kartou v pokladně, MěÚ Přeš-
tice, Husova 465. Poplatek za 
odpady je splatný nejpozději 
do 28. ú nora 2019.

1.  2.  PÁ:  MALONICE  – 
MOCHTÍN
TRASA: Malonice – Střítěž 
– chaty Chlístov – Chlístov 
– Těšetín – U Pily – Mochtín
(12 km)
9.  2.  SO:  HENIGAROV 
– JINDŘÍN
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Zálesí – Henigarov 
– Horšice – Vitůň – Jindřín 
– Radkovice – Kucíny – kap-
lička sv. Anna – Příchovice 
– Přeštice
(15 km)

16. 2. SO: PLZEŇ – KOTE-
ROV
TRASA: Plzeň ČD – Roky-

canská NS údolím Úslavy – 

Doudlevce – Božkov – Kote-

rov – vyhlídka Háje – Koterov 

sokolovna

(12 km)

23. 2. SO: KOLEM ÚHLA-
VY
TRASA: Švihov – Jíno – Boro-

vy – Lužany – Přeštice

(15 km)

Dokončení ze str. 1
Rekonstrukce domu stála 

zhruba 14,5 milionů korun 
bez DPH. ‚Hurtovnu‘ si budou 
moci obyvatelé prohlédnout 

19. února od 14.00 do 17.00 
hodin, kdy je Den otevře-
ných dveří.

(red)
(neprošlo korekturou)

‚Hurtovna‘ má zbrusu...
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Dětský maškarní karneval
ve Snopoušovech

Na neděli 13. ledna kulturní 
odbor obce Dolní Lukavice 
uspořádal tradiční maškar-
ní karneval pro děti. Akce se 
konala v KD ve Snopoušovech, 
kde je krásný sál. K vidění 
byly krásné masky, jako čaro-
dějnice, piráti, lvíčci, andílci, 
Spider-mani, různá zvířátka, 
hasiči atp. Vedle zábavného 
programu a hudebního dopro-
vodu paní učitelky Květoňové 
byla zajištěna bohatá tombo-
la. V polovině karnevalu byly 
vybrány a oceněny čtyři nej-
lepší masky – čarodějnice na 
koštěti, mořská panna, hasič 

a lvíčata. Ceny poskytla paní 
Jana Fischerová z Krasavec 
z jejího obchodu Spokojená 
mamča z Přeštic, které tímto 
děkujeme. Všechny ostatní 
masky byly v průběhu odpo-
ledne oceňovány drobnými 
sladkostmi. Děkujeme paní 
učitelce Nadě Květoňové za 
přípravu her a bohatého pro-
gramu pro děti, Zdeňku Krso-
vi, nájemci KD, za vytopení 
a přípravu sálu a společnosti 
McDonald´s za balónky.

Eva Horová
kulturní referentka

obec Dolní Lukavice

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje a připravuje

Na začátku ledna 2019 byla 
Slunečnice zavřená, probíhala 
zde úprava podlahy v učeb-
ně výtvarky. Nyní je podlaha 
vyrovnaná a učebna vybave-
ná novými rostoucími stoly 
a židlemi. Nové rostoucí stoly 
a židle jsou také ve velké klu-
bovně a ještě čekáme dodáv-
ku nábytku do kuchyňky a do 
počítačové učebny.

Na „Nedělní tvořivou díl-
nu s výtvarnicí Vladimírou 
Písařovou-Živnou“ zveme 
všechny (rodiče s dětmi, starší 
děti od 6. třídy mohou dorazit 
samy), kteří si budou chtít vyro-
bit „Zvířátka a panenky z chlu-
patých drátků omotávaných 
vlnou, tzv. kofoláčky, voodoo 
panenky, vlňáky“. Akce se 
bude konat v neděli 10. úno- 
ra 2019 ve Slunečnici od 
14.00 hod. (tvoření cca na 2-3 
hodiny). Cena: 50 Kč (v ceně 
je materiál; uvítáme, pokud si 
donesete vlastní vlnu či zbytky 
vlny). 

Zájemci, hlaste se v naší onli-
ne sekci: https://ddmpresti- 
ce.iddm.cz anebo pište na  
e-mail:  svc.prestice@seznam.cz 
Ve spolupráci s výtvarnicí, 
paní Lucií Dvořákovou- 
-Liberdovou zahájíme ve 
čtvrtek 14. února 2019 první 
z „Kreativních odpočinko-
vých večerů“ – „Patinované 
dřevěné prostírání ve vintage 
stylu“. Akce začíná od 18.00 
hod. (tvoření na cca 2-3 hodi-
ny). Každý si odekoruje dvě 
podložky z masivního dřeva, 
naučí se techniku šablonování 
a patinování suchým štětcem. 
Zájemci, hlaste se na e-mail: 
lucie.dvorakova.77@sez- 

nam.cz. Minimální počet 
účastníků je 5 a cena: 195 Kč 
(v ceně je veškerý materiál, 
s sebou si doneste pouze pra-
covní oděv, dva širší ploché 
štětce a hadřík).

Na jarní prázdniny (25. 2.- 
-1. 3. 2019) připravujeme pří-
městský tábor „Tajemství 
staré dámy“. Vyrazíme na 
dva výlety do Prahy, budeme 
si povídat a prožívat příběhy 
ze Starých pověstí českých 
a z Pražských pověstí.

Příměstské tábory léto:
Vaření: 1.-4. 7. 2019 – na 

táboře se děti věnují přípravám 
složitějších pokrmů, pečení 
a zdobení, na které není dosta-
tek času přes rok.

Výtvarný: 8.-12. 7. 2019 
– na výtvarném táboře děti 
kreslí, malují, tvoří a vyrá-
bí. Používají různé techniky 
a vyzkouší si i tvorbu, která 
vyžaduje více času.

Laboratorně-tvořivý:
19.-23. 8. 2019 – tábor bude 

probíhat i v nových prostorách 
naší dílny a laboratoře, kde 
budeme společně zkoumat, 
bádat, ale také tvořit.

ZOO ve Slunečnici/Sluneč-
nice v ZOO: 26.-30. 8. 2019 
– v nových prostorách naší 
chovatelské sekce budou děti 
pečovat o zvířátka, pojede-
me na výlet do ZOO, budeme 
i trochu zkoumat svět živoči-
chů kolem nás.

Všechny tábory, pořádané 
SVČ Slunečnice Přeštice, jsou 
určeny přednostně dětem, kte-
ré navštěvují základní školu.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka

Starosta města Mgr. Ka-
rel Naxera v rozhovoru 
s Ing. Rudolfem Manouš-
kem na Tříkrálovém setkání 
v Domu historie Přešticka. 
Pan Manoušek zde vyprávěl 
o výrobě zvonu Ke cti Jana 
Nepomuckého – Zvonu Přá-
telství, který ke 100. výročí 
vzniku republiky vyrobil pro 
město Přeštice. Zvon je v sou-
časné době k vidění v Domu 
historie Přešticka. 

Foto Milan Janoch a Radka Süssová

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

Dokončení ze str. 1
Vynucené práce a náklady 

zasáhnou také městský roz-
hlas a další oblasti. Již několik 
měsíců se snažíme koordino-
vat vše, co jsem právě nastínil 
tak, aby se na jednom místě 
kopalo pokud možno jednou. 
Přes veškerou minulou, sou-
časnou i budoucí snahu je však 
zhola nemožné, aby se toto 
povedlo ve všech případech. 
Buďte, prosím, trpěliví. Tím 
jistě nechci říci, abyste byli 
pasivní. Vesměs máme s pro-
váděcími firmami dobré zkuše-
nosti  a se stavbyvedoucími se 
dá domluvit. K dispozici vám 
budou také pracovníci hospo-

dářského odboru a oddělení 
rozvoje města. Prosím vás 
všechny o pochopení nutných 
omezení. Tou dobrou zprávou 
totiž je, že budeme mít nikoli 
nad hlavami, ale v zemi nové 
kabely, ve velké části ulic 
budou nové lampy a skoro 
každá domácnost v Přešticích 
bude moci mít nejrychlejší 
datové připojení za rozum-
nou cenu. Troufnu si pro-
rokovat, že i ti, kteří na tom 
dnes nic pozitivního nevidí, to 
v budoucnu ocení.  

Děkuji za pozornost a přeji 
příjemný zbytek zimy!

Marek Krivda
místostarosta města

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

MĚSTO PŘEŠTICE 
zve širokou veřejnost 
na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v nově zrekonstruované 
městské budově Rybova č. p. 287 
– tzv. Hurtovně, 
v úterý 19. 2. od 14.00 do 17.00 hod.



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 6

Symboly obcí Přešticka – Nebílovy

Popis znaku:
polcený štít, v červeném 

poli stříbrný kůň ve skoku se 
zlatou zbrojí a modrým uzdě-
ním, druhé pole je zlatomodře 
dělené, ve zlatém poli nahoře 
černé paroží a v něm obrácená 

červená svatojakubská mušle. 
Ve spodní části pravé strany 
dva modré pruhy, uvnitř nich 
stříbrné břevno.

Popis vlajky:
List tvoří čtyři vodorov-

né pruhy, žlutý, modrý, bílý 

a modrý v poměru 3:1:1:1, 
přeložené uprostřed svislým 
červeným pruhem, širokým 
jednu třetinu délky listu. V žer-
ďové části žlutého pruhu černé 
paroží, ve vlající části žlutého 
pruhu obrácená červená svato-
jakubská mušle. V červeném 
prostředním pruhu bílý kůň ve 
skoku se žlutou zbrojí a mod-
rým uzděním. Poměr šířky 
k délce je 2:3.

Datum rozhodnutí: 29. květ-
na 2007.

Ing. Jiří Běl
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

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

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

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

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

Rodák z Tymákova 
u Plzně. Jako absolvent 
Střední průmyslové školy 
v Plzni nastoupil do STS 
Přeštice v roce 1977 na 
pozici správce investic. 
V prvních svobodných 
komunálních volbách 
v listopadu 1990 kandido-
val do městského zastu-
pitelstva za Občanské 
fórum. V tehdejším čtyři-
advacetičlenném zastupi-
telstvu získalo OF patnáct 
mandátů, Komunistická 
strana Československa 
sedm a Československá 
strana lidová dva mandá-
ty. Vladimír Benda byl 
následně zvolen starostou 
a zůstal jím po tři voleb-
ní období. Mimochodem, 
tehdejší volební účast 
v Přešticích byla 86,36 %... 
Politické složení a roz-
ložení sil přeštického 
zastupitelstva (nyní již 
patnáctičlenného) po 
volbách v roce 1994 
(volební účast 67,49 %) 
bylo téměř totožné: ODS 
(jedna z nástupnických 
stran OF) devět mandá-
tů, KSČM čtyři mandáty, 
KDU-ČSL dva mandáty. 
V následujících volbách 
v roce 1998 (volební účast 
48,4 %) obohatily složení 
zastupitelstva dvě nové 
kandidátky: hnutí Volba 
pro město (v rámci něhož 
se do zastupitelstva dostal 
budoucí starosta Antonín 
Kmoch) a ČSSD. ODS 
pět mandátů, Volba pro 
město tři mandáty, KSČM 
tři mandáty, ČSSD dva 
mandáty a KDU-ČSL dva 
mandáty.

Bendova éra je dosud 
nejdelší a nejvýznam-
nější z hlediska proměn 
města, o což se zasloužil 

do značné míry on sám 
svými organizačními 
schopnostmi, neúnavným 
sháněním peněz na nej-
různější projekty, velkým 
osobním nasazením atd. 
V roce 2002 se rozhodl 
již nekandidovat ze zdra-
votních důvodů. Po celou 
dobu výkonu funkce sta-
rosty působil ve vedení 
Svazu měst a obcí ČR 
(za okres Plzeň-jih). Byl 
spoluzakladatelem Zápa-
dočeského energetické-
ho sdružení obcí a jeho 
místopředsedou, od roku 
1994 do roku 1999 krát-
ce místopředsedou a poté 
předsedou dozorčí rady 
akciové společnosti Zápa-
dočeská energetika.

Vedle politické pro-
bíhala od roku 1990 
i majetková transformace. 
Rozběh soukromého pod-
nikání a osud přeštického 
průmyslu připomeneme 
příště, nyní jen zmíní-
me, že do majetku města 
přešla celá řada nemovi-
tostí (většinou z majetku 
státu). Mj. byty a bytové 
domy z bývalého Okres-
ního podniku bytového 
hospodářství, či například 
budova bývalého ředi-
telství Prefy v Palackého 
ul. (Modrý dům). V roce 
1995 došlo k privatizaci 
přeštické polikliniky, její 
nemovitý majetek převza-
lo město, ordinace si pro-
najali soukromí lékaři.

V této oblasti se v 90. le- 
tech uskutečnilo velké 
množství projektů, které 
zlepšily úroveň života ve 
městě. Rekonstrukce ulic, 
kanalizace, rekonstrukce 
kotelen a odstranění těch 

nevhodných a násled-
ná plynofikace. Největší 
akcí byla nepochybně 
rekonstrukce Třídy 1. má-
je v letech 1997-1998, 
včetně rozšíření silnice, 
vybudování dvou nových 
světelných křižovatek, 
rekonstrukce chodníků, 
parkovišť, kanalizace, 
plynofikace atd.

Jednou z nejrozsáhlej-
ších akcí byla nejprve cel-
ková oprava (1990-1996) 
a následně dostavba 
věží přeštického chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie 
(1994-1995). V tomto pří-
padě byl završen proces 
výstavby kostela, který 
začal v polovině 18. sto-
letí. Možná tím úplně nej-
větším počinem Bendovy 
éry v této oblasti je stav-
ba nové školy Na Jordá-
ně, která rovněž uzavírá 
několik desítek let trvající 
snahu o vyřešení nedo-
statku místa na vyučování 
v přeštické škole. Stavba 
nové školní budovy pro-
běhla v letech 1995-1996, 
tělocvičny a venkovního 
sportovního areálu 1998 
a školní jídelny 2001. 
A do třetice završení jed-
noho dlouhotrvajícího 
úsilí je výstavba Domu 
historie Přešticka v Tře-
bízského ul. (1998-2000). 
Mít vlastní muzeum chtě-
ly Přeštice už od roku 
1892... Další významnou 
stavbou je areál Domu 
s pečovatelskou službou 
v Máchově ulici (1995). 
Profesionální Hasičský 
záchranný sbor v Přešti-
cích vznikl v roce 1989, 
jeho sídlem je v roce 1991 
zrekonstruovaná budo-
va č. p. 1123 v Mlýnské 
ulici a v roce 1994 adap-
tovaná budova bývalého 

OSP v Průmyslové ul. Od 
roku 1995 sídlí v novém 
i přeštická pošta. V roce 
1994 vznikla v Přešticích 
stanice Rychlé záchranné 
služby (č. p. 553 v Sedláč-
kově ul.). Nový dům zdra-
votnické péče s lékárnou 
Magnolia byl vybudován 
v roce 1999. Významných 
dostaveb či rekonstrukcí 
se dočkaly i úřední budo-
vy: na radnici došlo k pří-
stavbě budov a adaptaci 
dvora (2000-2001), budo-
va hejtmanství v Huso-
vě ul. č. p. 465 (Žlutý 
dům) byla rekonstruová-
na v roce 2002. V rámci 
oprav byla na hejtmanství 
nalezena původní pamětní 
deska americkým osvobo-
ditelům.

Nedostatek bytů byl 
i v 90. letech řešen výstav-
bou bytových domů. 
V roce 1992 byly dokon-
čeny poslední panelové 
domy v Palackého ulici 
(tzv. Jelenov). V letech 
1996-1997 vznikly již 
modernější bytové domy 
ve Slovenské ulici. 
V roce 1998 dům č. p. 
223 na Havlíčkově nám. 
a v témže roce obytný dům 
na místě bývalé hospodář-
ské školy v Husově ulici. 
V této době má svůj počá-
tek i budování nových 
obytných zón K Lukavici 
(1996-1997) a Severní 
předměstí (1999), jejichž 
výstavba trvá dodnes, 
a nových obytných domů 
Na Chmelnici (2001). 
Vzniká zde i nový super-
market Penny (1997). 
Jednou z nejvýraznějších 
obytných staveb toho-
to období jsou nejspíše 
domy s obchody na sever-
ní straně náměstí (1999).

Od roku 1995 začaly 
vycházet Přeštické novi-
ny, které plní svou důleži-
tou informační funkci 
dodnes. V roce 1997 
bylo obnoveno i vydává-
ní sborníku Pod Zelenou 
Horou.

Svého znovuvybudo-
vání se dočkal památník 
obětem obou válek se 
sochou T. G. Masaryka 
na náměstí. Nový památ-
ník od Zdeňka Jílka byl 
odhalen 7. května 1995. 
V témže roce byla na 
domu č. p. 112 na náměstí 
odhalena pamětní deska 
přeštického rodáka Jaro-
slava Preisse. V roce 1998 
byla slavnostně vysvěcena 
socha sv. Jana Nepomuc-
kého na nově opraveném 
mostě přes Úhlavu na 
Zámostech.

Ještě v roce 1989 má svůj 
počátek ženský pěvec-
ký sbor Carmina, dodnes 
jeden z nejvýraznějších 
sborů v Přešticích. Z ini-
ciativy starosty Bendy 
a Josefa Kadlece vzniklo 
další významné hudební 
těleso: dechový orchestr 
při přeštické ZUŠ (1994). 
Při ní působí i přeštické 
mažoretky (1995), které 
v roce 1997 zahájily dlou-
holetou tradici přehlídek 
mažoretkového sportu 
v našem městě. V rámci 
přeštické ZŠ vznikl v roce 
1996 dětský pěvecký sbor 
Skaláček, žákům druhého 
stupně byl určen pěvecký 
sbor, fungující od 60. let 
20. století, který v roce 
1996 přijal jméno Skalka. 
Dodnes fungující je i Spo-
lek pro záchranu historic-
kých památek Přešticka, 
založený v roce 1997. 
Vladimír Benda byl i ini-
ciátorem vzniku Mikro-
regionu Přešticko v roce 
1998.

Byl to rovněž on, kdo se 
svými bavorskými kole-
gy zahájil přátelství mezi 
městy Nittenau a Přeštice 
(17. dubna 1993).

(Pokračování příště)

Vladimír Benda
(1937–2004)

Privatizace
a majetek města

Doprava a městská
infrastruktura

Veřejné stavby
a instituce

Obytná výstavba

Noviny a periodika

Sochy pomníky,
pamětní desky

Spolky, sbory,
instituce
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V rámci studia Virtuální uni-
verzity 3. věku se studenti ze 
středisek Přeštice a Nezdice 
podívali do interiérů lužan-
ského zámku Josefa Hlávky 
– mecenáše, světoznámého 
architekta a váženého přeš-
tického rodáka. Exkurze byla 
studentům malou připomín-
kou k uplynulému 110. výročí 
jeho úmrtí a doplňkem jejich 
právě dokončeného semest-
rálního tématu o životě a díle  
G. L. Berniniho – génia evrop-
ského baroka. Děkujeme ješ-
tě jednou za velice poutavý 
výklad paní Haně Kaufnerové 
ze zámku a Nadaci „Nadání 

Josefa, Marie a Zdeňky Hláv-
kových“ za umožnění návště-
vy. V právě začínajícím letním 
semestru 2019 nás čeká téma 
Klenoty barokního sochařství 
v českých zemích. Se studen-
ty se uvidíme v pátek 1. února 
2019 v 10.00 hod. v Přešticích 
v malém sále KKC a v Nezdi-
cích pak v pondělí 4. února 
v 9.30 hodin. Více informací 
najdete na internetových  strán-
kách www.mas-aktivios.cz 
nebo tel. 721 759 772. 

Moc se na všechny těší 
Mgr. Martina Hanzlíková 

a Zuzana Kroupová
MAS Aktivios, z. s.

Návštěva lužanského zámku Upozornění pro řidiče...
Dokončení ze str. 2
Krajské ředitelství policie 

Plzeňského kraje, územní 
odbor Plzeň-venkov, vyslovilo 
souhlas s místní úpravou pro-
vozu na této místní komunika-
ci, kterou nedojde k ohrožení 
žádného veřejného ani soukro-
mého zájmu, naopak, stanove-
ná místní úprava provozu je 
v souladu s veřejným zájmem 
na zachování bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích a v souladu 
s veřejným zájmem. Souhlas 
byl vysloven z důvodu vysta-
věného dětského hřiště a par-
ku Na Chmelnicích, které jsou 
odděleny od místní komunika-
ce pouze chodníkem a mělo by 
dojít ke zvýšení bezpečnosti 
chodců, hrajících si zde dětí 
a ostatních osob, navštěvují-
cích tento park. Místní komu-
nikace byla osazena dopravní 

značkou: B 20a – „Nejvyšší 
dovolená rychlost 30“, A 12b 
„Pozor děti“ a B 4 „Zákaz 
vjezdu nákladních automobilů 
nejvyšší povolené hmotnosti 
3,5 t“ s dodatkovou tab. E 13 
s textem „Mimo zásobování“. 
Jak je již uvedeno výše, na 
sníženou rychlost v tomto úse-
ku upozorňuje svislá doprav-
ní značka B 20a – „Nejvyš-
ší dovolená rychlost“, která 
zakazuje řidiči překročit rych-
lost v kilometrech za hodinu 
vyjádřenou číslem na značce. 
Řidiči se nemusí obávat toho, 
že by byli pokutováni za každé 
zjištěné překročení rychlosti. 
Radary jsou v ČR schvalo-
vány s jednotnou odchylkou 
+- 3 km/hod., pokud je zjiš-
těná rychlost do 100 km/hod. 
Rychloměry ve vozidlech by 
měly vždy ukazovat rychlost 
o několik kilometrů vyšší, 
než je rychlost skutečná, při 
dodržování rychlosti dle rych-
loměru nelze překročit záko-
nem stanovenou maximální 
rychlost vozidla. 
Jak  mohou  být  řidiči 

postiženi v ul. Na Borech 
za  překročení  této  nej-

vyšší  dovolené  rychlos-
ti? 

Při překročení rychlosti do 5 
km/hod. se body nezapočítáva-
jí a pokutu v příkazním řízení 
lze uložit do 1000 Kč, více než 
5 km/hod. a méně než 20 km/
hod. mohou strážníci tento pře-
stupek řešit v příkazním řízení 
pokutou do výše 1000 korun 
a poté jej oznamují příslušné-
mu úřadu za účelem započ-
tení 2 bodů. Při překročení 
maximální dovolené rychlosti 
o 20 km/hod. a více je mož-
né uložit pokutu v příkazním 
řízení do výše 2500 Kč a řidi-
či se započtou 3 body. Pokud 
tento přestupek řidič spáchá 
dva- a vícekrát během jednoho 
roku, není možné jej projednat 
na místě v příkazním řízení, 
ale postupuje se příslušnému 
správnímu orgánu, který za 
něj mimo vyšší pokuty a bodů 
uloží rovněž zákaz činnos-
ti spočívající v zákazu řízení 
motorových vozidel na území 
ČR v rozmezí jednoho až šesti 
měsíců. Při překročení maxi-
mální povolené rychlosti o 40 
km/hod. a více předává obecní 
policie tyto přestupky přímo 
ke správnímu řízení místně 
příslušnému správnímu orgá-
nu. Řidiči je započteno 5 bodů, 
výše uložené sankce se pohy-
buje v rozmezí od 5000 Kč do 
10 000 Kč a řidiči je vysloven 
zákaz činnosti v rozmezí šest 
až dvanáct měsíců. 

V měsíci lednu 2019 bylo 
Městskou policií Přeštice 
provedeno v tomto úseku 
první preventivní měření 
rychlosti, kdy bylo zjištěno, 
že až 90 procent řidičů tuto 
nejvyšší dovolenou rychlost 
překračuje! Což je velmi 
vysoké procento, uvážíme- 
-li, že si u komunikace hrají 
děti... Měření rychlosti zcela 
jistě nelze chápat pouze jako 
represivní opatření vůči řidi-
čům. Jedná se v první řadě 
o opatření preventivní, které 
má za cíl zvýšení bezpečnosti 
osob, pohybujících se v tom-
to úseku a hlavně dětí, kte-
ré mohou kdykoli vstoupit 
při svých hrách do vozovky. 
Žádám tímto všechny řidiče, 
kteří budou projíždět v Přeš-
ticích ul. Na Borech, aby 
zde VŽDY DODRŽOVALI 
NEJVYŠŠÍ DOVOLENOU 
RYCHLOST – 30 km/hod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dětské šibřinky 
v přeštické sokolovně

Tradiční první 
akcí roku jsou 
pro přeštický 
Sokol i širokou 

veřejnost dětské ŠIBŘINKY, 
a tak odpoledne druhou led-
novou sobotu patřil velký sál 
místní sokolovny dětem. Účast 
byla hojná, desítky dětí v kos-
týmech pohádkových postavi-
ček, filmových hrdinů i zvířá-
tek v doprovodu svých rodičů 
a prarodičů doslova zaplnily 
sál. Za hudebního doprovodu 
skupiny ASFALT manželů 
Květoňových si děti zatančily 

a užily si tak pěkné odpoledne 
nejen plné písniček, ale také 
různých soutěží, z nichž si 
odnesly drobné odměny.

Všem zúčastněným, dětem 
i dospělým, děkujeme za 
přízeň, člence naší tělocvič-
né jednoty a učitelce ZŠ 
Nadě Květoňové patří dík za 
moderování, přípravu soutěží 
– tentokrát na téma „Sokolské 
sporty“ – i za vytvoření veselé 
atmosféry.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice
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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.

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

pro podnikání

Dokončení ze str. 2
Musel jsem jí všude vozit 

– na tréninky, na zápasy. Řekli 
– hrajeme v Havlíčkově Brodě, 
musel jsem jí vézt do Havlíč-
kova Brodu. A náš tábor stojí 
na týden 2200 Kč.  
Takže  o  děti  nemáte 

nouzi?
Poslední dva roky jsme nedě-

lali nábor a zájemci plynule 
chodí. Děti si to mezi sebou 
řeknou.
Bude  se  hrát  letos 

v  Přešticích  nějaký  výji-
mečný zápas? 

Vloni jsme tu měli vrcholnou 
akci Čechy proti Moravě, to tu 
bylo poprvé v historii. Přišlo se 
podívat přes tisíc lidí. To byl záži-
tek. Letos tu nic velkého nebude. 

Vymysleli  jste  nějakou 
zvláštní  přeštickou  tré-
ninkovou metodu?

Ne, těžím z osobní praxe. 
Tento sport má i svoje meto-
dické příručky, ale jejich autoři 
jsou staršího věku a někteří ani 
nežijí. Takhle to prostě je. Učí-
me se z mezinárodní házené. 
Jaká je budoucnost ná-

rodní házené?
Někteří tvrdili, že národní 

házená nepřežije rok 2000. 
Dnes máme rok 2019 a národ-
ní házená žije. Ale musím 
bohužel říci, že kluby ubývají. 
Nechtěl bych se dožít toho, že 
zanikne. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Nechci se dožít toho,
že národní házená zanikne
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Trénink A-týmu na UMT SENCO
Muži „A“ odehráli v pod-

zimní části sezóny 2018/2019 
celkem 15 zápasů a do jara se 
„usídlili“ v tabulce soutěže na 
krásném 5. místě s 24 body. 
První jarní utkání a 16. kolo 
Fortuna Divize A odehrají na 
domácím hřišti v sobotu 9. 3. 
2019 proti FK Hořovic-
ko. Všechny vás tímto zvu 
– přijďte fandit!

V současné době probíhá 
zimní příprava týmu a kro-
mě pravidelných tréninků 
odehrají muži „A“ i něko-
lik přípravných utkání, na 

která je můžete přijet pod-
pořit. Přehled přípravných 
utkání: neděle 3. 2. od 15.00 
hodin, hřiště Luční Plzeň 
– soupeř FCVP U19, sobota  
9. 2. od 18.00 hodin, hřiš-
tě Luční Plzeň – soupeř 
Neukirchen, sobota 16. 2. 
od 11.00 hodin, hřiště Stra-
hov Praha – soupeř Sparta 
Praha U19, sobota 23. 2. 
od 18.00 hodin, hřiště Senco 
Doubravka – soupeř Lam, 
sobota 2. 3. od 10.30 hodin, 
hřiště Petřín Plzeň – soupeř 
Petřín Plzeň.

Během zimní přípravy došlo 
i ke změnám v hráčském kád-
ru. Z týmu odešli hráči Václav 
Lecjaks (SRN), Pavel Bešta 
(SRN), Ondřej Kašpar (SRN). 
Nově tým posílili hráči Lukáš 
Míka (Cham SRN), Martin 
Suchý (FCVP), Matěj Trojanec 
(Senco Doubravka) a Jan Petr 
(Senco Doubravka). Realizační 
tým má jednu posilu a pro jar-
ní část sezóny 2018/2019 bude 
ve složení: trenér Luboš Vašica, 
asistent Jan Milota, tréner bran-
kářů Petr Mašek, vedoucí Pavel 
Bočan a masér Petr Štádler.

Než se nadějeme, bude bře-
zen a já doufám, že se všichni 
zase sejdeme na přeštickém 
fotbalovém hřišti a budeme 
fandit a „hnát“ hráče za vítěz-
stvím. Rádi vás také uvidíme 
na venkovních zápasech. Pro 
aktuální informace sledujte 
naše facebookové stránky TJ 
Přeštice – Fotbal a webové 
stránky www.fotbalprestice.cz 
 
                   Za fotbalový oddíl

TJ Přeštice
Zdeňka Frančíková

Akce Copr 2019 Přeštice
TALENT CUP 2019

20. 4. – Časovka PŘEŠTICE ZŠ – D. LUKAVICE
6. 6. – XCO PRIOR PŘEŠTICE 
13. 6. – XCO PRIOR PŘEŠTICE
20. 6. – XCO PRIOR PŘEŠTICE

4. 10. – XCE SKOČICE
5. 10. – XCO SKOČICE 

27. 6. – KČT náborové závody

MTB BIATLON CUP 2019
9. 6. – MTB biatlon PRIOR PŘEŠTICE

23. 6. – MTB biatlon PRIOR PŘEŠTICE – IZ
6. 10. – MTB biatlon IDEAX SKOČICE 

PAL CUP 2019
8. 6.  – VC PRIOR PŘEŠTICE 

Turnaje žen a mužů v národní  
házené ve Šťáhlavech

Oddíl národní házené TJ 
Přeštice uspořádal ve dnech  
5. a 6. ledna 2019 turnaj žen 
26. roč. Memoriálu Ivana 
Moravce a turnaj mužů 35. roč. 
Memoriálu Milana Brabence. 
Místem konání byla krásná 
sportovní hala ve Šťáhlavech. 
Turnaj byl velice dobře obsa-
zen a hlavně turnaj mužů měl 
vysokou úroveň a byl vyrov-
naný až do posledního utkání. 
V turnaji žen Sokol Tymákov 
prokázal dominantní roli v této 
kategorii. U mužů, po sobotní 
části, měla všechna družstva 
po jednom vítězství a jedné 
porážce. Nakonec sobotní vzá-
jemné utkání Přeštic a Opato-
vic rozhodlo o celkovém vítězi 
turnaje.

Z výsledků turnaje žen:
Tymákov - Dobruška 18:14 
(8:7), - Přeštice 15:7 (9:3), 
- Krčín 19:12 (9:5)
Dobruška - Přeštice 12:8 (7:4), 
- Krčín 27:14 (14:5)
Přeštice - Krčín 21:12 (7:5)

Konečné pořadí:
1. Tymákov 52:33 – 6 bodů, 
2. Dobruška 53:40 – 4 b., 3. 
Přeštice 36:39 – 2 b., 4. Krčín 
38:67 – 0 b.

Z výsledků turnaje mužů:
Opatovice - Přeštice 20:19 
(10:10), - Dobruška 19:18 
(7:8), - Krčín 18:22 (8:10)
Přeštice - Dobruška 23:21 
(11:9), - Krčín 23:18 (10:10)
Dobruška - Krčín 18:16 (9:9)

Konečné pořadí:
1. Opatovice 57:59 – 4 b., 
2. Přeštice 65:59 – 4 b., 3. 

Dobruška 57:58 – 2 b., 4. 
Krčín 56:59 – 2 b.

Sestava mužů Přeštic:
T. Chmelík, G. Kováč - 

K. Zeman, T. Hajžman, T. 
Mrskoš, F. Albl - P. Kydlíček 
(22 br.), O. Hošťálek (16), K. 
Šelep (15), P. Sedlák (12). 
Trenér: R. Lang, vedoucí: M. 
Chmelík.

Sestava žen Přeštic:
A. Moravcová - K. Vizingro-

vá, E. Vizingrová, P. Červená, 
B. Kučerová, P. Kydlíčková - 
N. Šnebergrová (12), E. Ková-
čová (8), A. Šteflíková (8), 
L. Kačírková (4), N. Tušková 
(4).
Trenér: P. Moravec, vedoucí: 
S. Zadražilová.

Zhodnocení turnajů ředi-
telem p. Pavlem Dobišem: 
„Ve Šťáhlavech, v krásné hale, 
jsme měli perfektní podmínky 
pro náš sport. Všichni účast-
níci odjížděli nadšení a rádi 
by se zase za rok na toto místo 
vrátili. Tímto bychom chtěli na 
dálku obci poděkovat za mož-
nost uspořádání těchto turna-
jů. Dále bychom chtěli podě-
kovat obci Příchovice, která 
umožnila využití kulturního 
domu na společenský večer 
všech účastníků a restauraci 
Přeštická svině za zajištění 
sobotní večeře pro všechny. 
Nakonec bych chtěl poděkovat 
všem členům oddílu TJ Přešti-
ce, kteří se přičinili za zdárné 
konání a organizaci této velké 
akce.“

Vítězný turnaj starších 
žaček v Dobříši

Starší žačky národní háze-
né TJ Přeštice B se zúčast-
nily přípravného turnaje ve 
sportovní hale v Dobříši 
u Příbrami. Po přesvědči-
vých výsledcích nenašly pře-
možitele a zaslouženě turnaj 
vyhrály.

Sestava Přeštic:
L. Sýkorová, D. Lehrová - 

O. Strejcová, A. Štychová, S. 
Vávrová, K. Havlíčková, D. 
Kučerová, P. Hronová - K. 

Kováříková (25 br.), M. Živ-
ná (12), A. Buberlová (17), P. 
Kováříková (14), E. Vrbová 
(6).

Trenéři: K. Tušek, P. Živný, 
vedoucí: V. Živná.

Výsledky Přeštic:
- Stará Huť 10:5, - Nezvěstice 
13:6, - Čakovice 13:6, - Mod-
řany 16:3, - Spoje Praha 12:3, 
- Březno 14:7.

Stanislav Zadražil
národní házená TJ Přeštice

Zimní liga dorostenky
– 1. oblastní kolo 6. 1. 2019 Plzeň-Bolevec

Dorostenky Přeštic, loňský 
vítěz celostátní Zimní ligy, 
vstoupily do nového ročníku 
úspěšně. Již po dvou vítězných 
utkáních bylo jasno o postupu 
do dalšího kola.

Výsledky Přeštic:
- Tymákov 9:13, - Litohlavy 
15:7, - Kyšice 15:8

Sestava:
L. Sýkorová - K. Tušková, V. 
Dobrá, A. Brunátová, N. Peclo-
vá, L. Řezníčková - K. Ausber-
gerová (19 branek), K. Trem-
lová (5), K. Bezděková (7), B. 
Schejbalová (8).

Trenéři a vedoucí: m. n. h.  
R. Jabbourová, m. n. h. Z. Krie- 
gerová, M. Kadaníková.

Konečné pořadí:
1. Tymákov – 6 b., 2. Přeštice 
– 4 b., 3. Kyšice – 2 b., 4. Lito-
hlavy 0 b.

Hodnocení trenérky m. n. h. 
Romany Jabbourové: „Z dů-

vodu zranění a nemocí jsme na 
turnaj nejely v kompletní sesta-
vě. Chybělo několik klíčových 
hráček – především brankářka 
Nicola Lenková a dvě útočnice 
Míša Trávová a Adéla Schej-
balová. Z tohoto důvodu jsme 
požádaly trenéry st. žaček a ti 
nám půjčili brankářku Len-
ku Sýkorovou. Na turnaj jsme 
odjížděly trochu s obavami, jak 
se nám hra povede v této sesta-
vě, ale nakonec děvčata před-
vedla solidní výkon, ani jedno 
utkání nevzdala. V posledním 
utkání s Tymákovem již o nic 
nešlo, takže si zahrály všechny 
hráčky a výsledná porážka 9:13 
není žádnou ostudou. Doufám, 
že do příštího kola se nám pove-
de dát tým dohromady hlavně 
po zdravotní stránce a postou-
píme dál.“

Stanislav Zadražil
národní házená TJ Přeštice

Starší žačky Přeštic ovládly 
Zimní halový pohár oblasti

V sobotu 13. 1. 2019 se konal 
Zimní halový pohár Zpč. 
oblasti pro rok 2019 v katego-
rii starších žaček. Turnaj, který 
zpestřil svou účastí severočes-
ký Litvínov, se hrál v nafuko-
vací hale ZŠ Bolevec. Starší 
žačky Přeštic obsadily první 
dvě místa a jejich vzájemný 
souboj patřil k vrcholům této 
zimní soutěže, když po vyrov-
naném poločase 9:9 nakonec 
zvítězilo „áčko“. „Béčko“, po 
vítězném turnaji v Dobříši,  
i zde ukázalo, že výkonnostně 
roste a po zásluze odsunulo 
Tymákov až na třetí místo.

Výsledky „áčka“:
- TJ Přeštice B 14:11, - Tymá-
kov 16:13, - Litvínov 18:12, 
- Nezvěstice 19:5

Výsledky „béčka“:
- Tymákov 17:12, - Nezvěstice 
26:11, - Litvínov 20:19

Sestava „áčka“:
M. Jelínková – K. Třisko-

vá, A. Novotná, N. Holcová,  
M. Táflíková – H. Voráčko-
vá (30 br.), N. Krsová (21),  
V. Routová (13), M. Kokoš-
ková (2). Trenérky: m. n. h.  
Š. Bradová, J. Krsová.

Sestava „béčka“:
L. Sýkorová – K. Havlíčko-

vá, D. Kučerová, A. Štycho-
vá, S. Vávrová, P. Hronová –  
A. Buberlová (22), M. Živ-
ná (21), K. Kováříková (19), 
P. Kováříková (10), E. Vrbová 
(3).

Trenéři: K. Tušek, P. Živný. 
Vedoucí: V. Živná.

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A 67:41 – 8 b., 
2. TJ Přeštice B 75:56 – 6 b., 
3. KNH Litvínov 64:57 – 3 b., 
4. Sokol Tymákov 56:55 –  
3 b., 5. Sokol Nezvěstice 30:83 
– 0 b.

Hodnocení akce trenérkou 
vítězného „áčka“ Šárkou 
Bradovou: „Na turnaji jsme 
nebyly kompletní a musím ta 
děvčata, která absolvovala tuto 
akci, pochválit za bojovnost 
a chuť do hry. Bylo vidět, že je 
začátek zimní sezóny a musí-
me na některých věcech hodně 
zapracovat. Tento výkon by 
nám na dobrý výsledek v Litví-
nově, kde se koná 24.3. halové 
mistrovství ČR, nestačil.“

Stanislav Zadražil
národní házená


