
Kde jste se 
naučila ang-
licky?

Až na gymná-
ziu, na základ-
ní škole jsem 

měla ruštinu. V angličtině 
jsem pokračovala i na vysoké. 
Měli jsme úžasného angličti-
náře, Američana s obrovským 
charisma a i on přispěl k tomu, 

že jsme se chtěli předvést, jak 
jsme v angličtině dobří.
Takže základní školu 

jste dokončila netknutá 
angličtinou?

Přesně tak.
Dnešní děti by vás str-

čily do kapsy?
Ano, mají obrovský náskok. 

Teprve když jsem pracovala 
ve firmě, naučila jsem se ang-
ličtinu používat aktivně. Psala 
jsem zprávy, reporty a tabulky, 

vyřizovala telefonáty. Průběž-
ně jsem si udělala cambridge-
ský jazykový certifikát.
Dneska se domluvíte 

s každým?
Tak to bych si asi nikdy netrouf-

la říct. Především už se ale nebo-
jím říct ,,mohl byste mluvit 
pomaleji“ nebo ,,mohl byste to 
zopakovat“. Zjistila jsem, že to 
je úplně běžná věc a nemusíte se 
stydět za to, když si nejste jistí, že 
rozumíte. 
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Není ostuda nerozumět

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 
19. 9. 2019

od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

SLOUPEK
STAROSTY

V Přešticích se otevřou nové služby komunitního centra

Přeštice poprvé v historii hostily hasičské klání TFA, finálové kolo Šumavské ligy. Závody „nejtvrdších hasičů“ jsou vždy velkou 
podívanou a v Přešticích se to jen potvrdilo. Na snímku je domácí závodník Jaroslav Cibulka, který obsadil krásné 8. místo. 

Text (red), foto Milan Janoch 

Den pro rodinu  
aneb 

Křížem krážem
Přešticemi

5. 10. 2019 
od 11.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice

Přeštický
festival vína

3. ročník 

12. 10. 2019
od 13.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice

Vážení čtenáři,
prázdniny a dovolené jsou 

za námi, školáci a studenti 
míří opět do škol a pomalu se 
blíží podzim. Věřím, že i ten 
nám přinese mnoho radostí, 
počínaje houbařskou sezó-
nou, barevným listím a pří-
jemnými teplotami. Uplynulé 
dva měsíce, kdy se postupně 
také celý úřad vystřídal na 
dovolené, přinesly kromě 
běžné agendy i dvě záležitosti 
mimořádné.

Tou první bylo šíření kurióz-
ního čtyřstránkového letáku 
pojednávajícího o důležitos-
ti stavby obchvatu města. 
Nechci spekulovat, o co šlo 
jeho autorům. V každém pří-
padě je dobře, že se o tomto 
tématu mluví. Je dobře, že se 
přípravy této stavby vyvíjejí 
podle plánu, o kterém jsme 
byli informováni na červno-
vém zasedání zastupitelstva 
přímo od zástupců Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. O územní 
rozhodnutí na stavbu obchva-
tu bylo požádáno 16. 7. 2019, 
tedy ve lhůtě, která byla avi-
zována. Na 17. 9. 2019 je svo-
lána schůzka zástupců ŘSD 
a města, na níž budou předány 
geometrické plány a dohodnu-
ta strategie pro výkupy dotče-
ných pozemků. Hned poté se 
do toho pustíme. Přesně tak, 
jak jsme slíbili.

Druhou záležitostí je ,,Peti-
ce proti výstavbě nové prů-
myslové haly na území měs-
ta Přeštic“. O její existenci 
jsem se dozvěděl náhodou 
od známého, který ji viděl na 
nástěnce v bytovce. Přestože 
jsou všichni členové petiční-
ho výboru současní či bývalí 
členové orgánů města (nyní 
za Občanské sdružení Společ-
ně 2022), nepovažovali k mé 
lítosti za potřebné vedení 
města s touto aktivitou sezná-
mit. Text uvádějící tuto petici 
bohužel neobsahuje ani jeden 
z důvodů, proč chtějí stavbě 
zabránit. Snad jenom ten, že 
ji má realizovat společnost 
Accolade. Nabízí se tedy otáz-
ka, zda existuje někdo vhod-
nější, kdo by vystavěl halu, 
která by občanům nevadila, 
a měl ke Společně 2022 blíže. 
Poradit by mohl určitě kolega 
zastupitel Mgr. Tomáš Chme-
lík, který se jako reprezentant 
státní agentury Czechinvest 
zabývá právě pomocí sub-
jektům jako je Accolade 
a podobní. Dost však bylo 
,,pošťuchování“ a věnujme 
se faktům. V žádném případě 
tuto aktivitu neberu na leh-
kou váhu a společně s dalšími 
kolegy k ní přistupuji s patřič-
nou pozorností. 

Pokračování na str. 13

Kulturní a komunitní centrum Přeštice obdrželo ke konci letošního léta tříletou dotační podporu z Operačního programu Zaměst-
nanost, vypsaného MAS Aktivios v rámci Evropského sociálního fondu. Díky podpoře dojde k rozšíření stávajících služeb centra 
o doplňkové vzdělávací programy jak pro širokou veřejnost, tak prioritně pro osoby ze sociálně slabých skupin a pro jednotlivce, 
kteří s těmito osobami pracují.

Obecným smyslem rozšíření 
aktivit centra je přispět ke zlep-
šení vztahů v místní komunitě 
a rozšířit infrastrukturu území 
o volnočasové a sociální akti-
vity. „Naším záměrem bylo 
otevřít víceúčelové zařízení 
pro setkávání obyvatel Přeštic 
a spádových obcí na různých 
úrovních, ať již vzdělávacích, 
kulturních nebo společen-

ských. Na pozadí konkrétních 
programů se budeme prioritně 
zaměřovat na rodiny s dětmi, 
seniory, neformální pečovatele 
a pracovníky v sociálních služ-
bách, osoby ohrožené závis-
lostmi a obecně veškeré cílové 
skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením”, sdělila Marti-
na Míšková, ředitelka KKC. 
V prostorách centra se aktu-

álně dokončuje rekonstruk-
ce původního konferenčního 
sálu. Ten bude nově sloužit 
jako komunitní centrum pro 
veřejnost a další výše uvedené 
skupiny. Dojde tak ke zkvalit-
nění úrovně současných služeb 
o další společenské a sociální 
aktivity.

V budoucích komunitních 
prostorách budou pořádány 
kulturní, vzdělávací a různé 
společenské aktivity, které při-
spějí k setkávání a vzájemné 
komunikaci mezi jednotlivými 
skupinami obyvatel. 



Pokračování ze str. 1
V tomto směru jsem získa-

la více sebevědomí. A to se 
snažím učit i své žáky.

Jaký je rozdíl jít učit 
angličtinu z praxe nebo 
po vystudování jazyka 
na vysoké škole?

Je to úplně něco jiného. Já 
začala studovat pedagogickou 
fakultu, když jsem vychováva-
la první dítě. Prošla jsem kated-
rou anglického jazyka v Plzni, 
o které si myslím, že je na svě-
tové úrovni. To, jakým způ-
sobem jsme se učili využívat 
počítače, aktivizační metody 
výuky, jak žáky motivovat, jak 
to udělat, aby je to bavilo a ani 
si nevšimli, že se učí. Přehod-
notila jsem tam hodně věcí.
Přehodnotila v jakém 

slova smyslu?
Změnila jsem přístup. Napří-

klad když jsem začínala, 
myslela jsem, že učitel musí 
být ve třídě ,,kápo“, které má 
vládnout železnou rukou. Na 
fakultě nám ukázali, že žák 
se může naučit mnohem víc 
a v daleko větším klidu, když 
učitel ustoupí trošičku do 
pozadí a směruje žáky k správ-
nému cíli.
Proč jste přešla z eko-

nomické profese učit na 
základní školu?

V roce 2008 jsem měla rok 
a půl starého synka a moje 
původní místo v Plzni přesu-
nuli do Prahy. Samozřejmě 
jsem se nechtěla stěhovat nebo 
dojíždět. Tenkrát vedl základ-
ní školu v Přešticích ještě můj 
otec a jeho zástupkyně mi 
nabídla, abych si odpočinu-
la od výchovy malého dítěte 
a vzala tříhodinový úvazek 
angličtiny. Nějak jim zbyl 
a neměl kdo učit. Já zajásala. 
Byla to tenkrát pro mě vítaná 
změna.
Šlo vám to ze začátku?
Když se ohlédnu zpátky, 

divím se svojí odvaze. Oči 
mi otevřely teprve vlastní 
děti a samozřejmě pedagogic-
ké vzdělání. Srovnala jsem si 
v hlavě, jaké jsou cíle, jakou 
roli má učitel, jakou děti. Až 
postupem času jsem pocho-
pila, že nejdůležitější je, aby 
výuka žáky bavila. Nezname-
ná to si jen tak hrát, ale děti 
zaujmout, motivovat, vtáhnout 
do nějaké vzdělávací činnosti. 
Nejlepší zpětná vazba a nej-
větší odměna pro mě je, když 
na konci hodiny řeknou: ,,Jé, 
ono už zvoní?“.

Jak tedy učíte angličti-
nu?

Snažím se do výuky zařa-
dit informační a komunikační 
technologie, používám videa 
z YouTube. S tím každou 
hodinu pracujeme. To je cesta, 
jak přiblížit angličtinu dětem 
dnešní doby. Používat jejich 
vlastní zbraně.
Co je cílem učitele ang-

ličtiny?
Je to jiný předmět, než jsou 

klasické naukové. Angličtina 
je spíše dovednost. Jako řídit 
auto je i dovednost mluvit 
anglicky.
Dáváte pětky?
Ano, někdy to bohužel jinak 

nejde.
Naučí se všechny děti 

anglicky?

Každé dítě je jiné, záleží na 
spoustě věcí. Třeba i na tom, 
jestli často sledují YouTube 
nebo jak se na počítači pohy-
bují v anglickém prostředí. To 
má obrovský vliv. Pak je urči-
tě důležitá motivace. Vidím 
velký význam třeba v tom, že 
máme partnerství se základní 
školou ve slovinském Kršku. 
Děti se setkají s někým, kdo 
mluví anglicky a jazyk je pro-
pojí.
Spolupráce a výměna 

dětí v Kršku vám připa-
dá dobrá?

Je to podle mého názoru 
skvělý projekt. V prvním roce 
vybereme mezi šesťáky děti, 
které si začnou dopisovat s dět-

mi v Kršku. Když jedou o rok 
později do Krška, už o sobě 
vědí spoustu věcí. To je pro 
bydlení v rodinách důležité. 
Třetí rok zase jedou děti ze 
Slovinska k nám a bydlí tady.
Nepřináší bydlení v ro-

dinách nějaké problé-
my?

My se snažíme co nejvíce 
věcí řešit předem. Pokud jde 
o nějaká zdravotní omezení, 
speciální požadavky na stravu, 
alergie na srst domácích zvířat, 
to ví rodiny předem.

S nápadem, aby děti 
skládaly jazykový certi-
fikát Cambridge, přišel 
kdo?

Inspiroval nás tenkrát náš 
distributor učebnic informa-
cí, že některé základní ško-
ly přípravné kurzy pro své 
děti organizují. A nám se ten 
nápad zalíbil, protože na naší 
škole v Přešticích vždycky 
kroužek angličtiny byl. A jak 
nasměrovat tenhle dobrovol-
ný kroužek, aby měl zároveň 
pro děti význam? Cesta cam-
bridgeských certifikátů nám 
připadala ideální.

Jsou zárukou kvality?
Cambridge Assessment En-

glish je renomovaná část uni-
verzity v Cambridge a její 
jazykové certifikáty jsou vyso-
ce hodnocené po celém světě. 
Začali jsme s Cambridge před 
třemi lety a v následujícím 
roce jsme se stali certifiko-
vaným přípravným centrem 
Cambridge. V minulém škol-
ním roce jsme se přihlásili do 
mezinárodní soutěže o nejlepší 
přípravné centrum cambridge-
ských zkoušek. V evropské 
konkurenci jsme zvítězili 
v kategorii nováček roku. Já 
jsem měla tu čest převzít cenu 
přímo v Cambridge a nahléd-
nout tam pod pokličku. Na 

udržení vysoké kvality svých 
testů velice tvrdě pracují.
Kdo se může do kurzu 

přihlásit?
Na druhém stupni děláme 

pro úroveň A2 Key nábor 
mezi šesťáky, kteří projdou 
Pretestingem Cambridge. Do 
kroužku jsou vybráni ti nej-
lepší s největší motivací cer-
tifikát udělat. Do kroužku B1 
Preliminary se mohou hlásit 
zájemci z osmých a devátých 
ročníků. Na prvním stupni se 
mohou děti hlásit do kroužků 
Starters a Movers ve čtvrtém 
a pátém ročníku.
Odkdy se děti mají učit 

anglicky?
Asi je to hodně individuál-

ní. Třeba naši synové sledují 
spontánně anglická videa od 
nějakých čtyř, pěti let a určitě 
je to cesta, jak si výrazně zved-
nout úroveň angličtiny. V tom 
třeba vidím rozdíl u našich 
kamarádů Slovinců, kteří mají 
anglické televizní programy 
bez titulků.
Jsou na tom Slovinci 

lépe?
Generace mých rodičů nemě-

la možnost studovat angličtinu 
ve škole a ve Slovinsku ano. 

U nás před anglicky mluveným 
filmem sedí jen určitá skupina 
lidí, kdežto ve Slovinsku se 
dívají všichni. Jim nechybí ta 
dlouhá mezera z dob, kdy se 
tady angličtina vůbec neučila.
Svoje syny anglicky 

učíte nebo to necháváte 
na škole?

Nechávám je, ať se učí ve 
škole nebo sami doma. Už teď 
se mi ale stává, že když něče-
mu v televizi nerozumím, star-
ší syn hbitě poradí.
Synové chodí do školy 

do Přeštic, proč jste je 
neposlala na osmileté 
gymnázium?

Nemáme takové ambice. Přá-
li jsme si, aby měli kluci čas 
na hraní, koníčky, kamarády 
a aby nebyli přetěžovaní kvan-
tem informací na gymnáziu.

Vy ve škole působíte 
zároveň jako metodik 
prevence. Co to zname-
ná?

Lidé si to pletou s výchov-
ným poradcem. Ten se zabý-
vá výukovými problémy dětí, 
pomáhá jim s profesní orienta-
cí, s volbou další školy. Já jako 
metodik prevence se zabývám 
chováním dětí, vztahy mezi 
žáky.
A jaké jsou vztahy mezi 

žáky?
Samozřejmě různé. Asi zá-

leží i na věku. Například když 
přijdou děti do šestky a tvo-
ří nové kolektivy, my se jim 
adaptačními kurzy snažíme 
pomoct, aby se staly dobrou 
partou. Pokud se objeví v tom-
to období nějaké problémy, 
máme zkušenost, že se vyplácí 
s dětmi hodně mluvit a vysvět-
lovat.
Co myslíte adaptačními 

kurzy?
Jeden den na začátku září se 

šesťáci neučí a různými tech-
nikami sociálně-psychologic-
kého výcviku se z nich snažím 
co nejrychleji udělat dobrou 
partu a nastartovat mezi nimi 
dobré vztahy, urychlit jejich 
seznámení.
Je na škole šikana?
Šikana je silné slovo. Je to 

závažná věc, s tím bych byla 
opatrná. Zdaleka ne všechno, 
co ve škole řešíme, se dá nazý-
vat šikanou. Problémy nastá-
vají asi jako v každém kolek-
tivu a my je řešíme.

Kdy jste naposledy 
seděla ve Velorexu?

To je dávno, dávníčko. Ještě 
jako studentka, tenkrát jsme 
drandili s manželem. Na srazy 
motorkářů, na výlety. Jednou 
jsme jeli Velorexem lyžovat 
na Šumavu bez střechy a pak 
jsme oba měli angínu. To byly 
časy.

Takže už Velorex nemáte?
Ne. Byla to jen jedna z výraz-

ných etap našeho života a od té 
doby bylo výrazných etap ješ-
tě několik. Zejména naše dvě 
ratolesti. A třeba naše místní 
kapela Žužlan z Lužan. Byli 
jsme zakládající členové.
Název Žužlan z Lužan 

mě fascinuje. Kdo to 
vymyslel?

Tak nějak dohromady. 
Manžel hrál na elektrickou 
kytaru, já na klávesy a harmo-
niku. 
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Angličtina z internetu

Velká jízda na třech
kolech

Svoje děti doma anglicky neučím Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíce
ČERVEN A ČERVENEC 2019 
Tel. 725 726 549

Nebe a dudy

Cambridge v Přešticích

Poškození osevu jetele 
na poli v Přešticích

Dne 6. 6. 2019 po 19. hod. byla 
přivolána hlídka MP zeměděl-
cem na pole v Přešticích, za ul. 
K Cihelně, kde mají jezdit na 
terénním motocyklu dva muži 
a poškozovat mu osázený jetel. 
Na příjezdové cestě byl zapar-
kován dodávkový automobil, 
ke kterému přijeli na terénním 
motocyklu dva muži z Dob-
řan. Tito uvedli, že zde jezdili 
na motocyklu, neboť se jim 
pole zdálo pro trénink vhodné. 
Jelikož zde došlo k poškození 
osevu a traviny soukromého 
zemědělce, byla věc oznámena 
na správní orgán pro podezření 
z přestupku proti majetku.
Poškození lavičky  

v Městském parku
Dne 6. 6. 2019 před 23. hod. 

byli strážníci přivoláni do Měst-
ského parku na muže, který měl 
poškodit lavičku. Na místě byl 
zadržen pětadvacetiletý muž 
z Radkovic, který u dětského 
hřiště nadzvedl lavičku a hodil 
ji na chodník, čímž ji poškodil. 
Muž se k činu doznal. Na mís-
to byla přivolána hlídka poli-
cie, které byl pachatel předán 
z důvodu podezření z trestného 
činu – „Poškození cizí věci“, 
neboť městu Přeštice vznikla 
škoda vyšší než 5000 korun. 
Tento muž již byl zaznamenán 
kamerovým systémem a obča-
ny téhož dne po 20. hod., když 
na území města kopal do popel-
nic, rozbíjel láhve a nepohodl 
se s místními občany. Tyto 
skutečnosti budou pachateli 
přičteny „k dobru“.

Jízda pod vlivem alko-
holu v Přešticích

Dne 30. 6. 2019 v 01.57 hod. 
při hlídkové činnosti na Masa-
rykově náměstí v Přešticích 
spatřili strážníci vyjíždět z par-
koviště vozidlo honda, jehož 
řidič agresivní jízdou a porušo-
váním dopravních předpisů na 
sebe upoutal pozornost hlídky 
MP. Vozidlo bylo zastaveno na 
parkovišti v ul. Husova. Jelikož 
při kontrole byl z dechu devět-
atřicetiletého řidiče z Přeštic 
cítit alkohol a řidič požívání 
alkoholu před jízdou přiznal, 
byla na místě provedena decho-
vá zkouška s naměřenou hod-
notou 1,711 promile alkoholu 
v dechu. Řidič byl převezen 
k odběru krve a předán Policii 
ČR pro podezření z trestného 
činu – „Ohrožení pod vlivem 
návykové látky“.
Výtržnictví v Městském 

parku
Dne 27. 7. 2019 po 22. hod. 

došlo v Městském parku 
v Přešticích u dětského hřiště 
k napadení mladíka z Horšic 
mužem z Příchovic. Pomo-
cí kamerového systému byl 
zjištěn přesný čas napade-
ní i provedena identifikace 
osob. Záznam byl předán jako 
důkazní prostředek Policii ČR 
k dalšímu využití pro důvodné 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu „Výtržnictví“.

Střípky měsíců
června a července 2019

  3. 6. spolupracovala městská 
policie s útvarem Policie ČR 
SKPV při domovní prohlídce 
v obci Skočice u muže, který 
je podezřelý z trestného činu 
„Nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy“, 
věc nadále šetří Policie ČR
  8. 6. po 15. hod. výjezd na 
podnapilého muže, obtěžují-
cího občany na pouti v Přeš-
ticích, na místě zjištěn šede-
sátiletý muž bydlící u Přeštic 
a dne 14. 6. na podnapilé-
ho pětadvacetiletého muže 
z Radkovic ležícího na louce 
za KČT, oba byli vyřešeni 
v příkazním řízení a z místa 
vykázáni, neboť byli schopni 
komunikace i chůze
  26. 6. provedena přednáška 
pro děti na ZŠ Rebcova na 
téma: Bezpečné prázdniny, 
rizika v dopravě, bezpečný 
pobyt u vody, v lese
  27. 6. před 17. hod. přijala 
hlídka oznámení od místního 
mladíka, který si na jezu roz-
řízl chodidlo o střep v řece 
a žádal o pomoc, nežádal při-
volání záchranné služby, na 
místě provedena první pomoc 
a mladík převezen do místa 
bydliště
  v červnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) pouť v Přešticích
2) mezistátní fotbalové utkání 
u stadionu v Přešticích
3) křiž. ul. Hlávkova a v Bran-
ce včetně usměrňování dopra-
vy při opravě fasády RD 
a nemožnosti průchodnosti 
chodníku
  pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) Městský park – konflikt 
mezi dětmi
2) celé město – krádež vlou-
páním do bytového domu na  
Tř. 1. máje – pohyb osádky 
z Plzně vozidlem ford
  na území města nalezeno:
na Tř. 1. máje – registrační 
značka – předáno na dopravní 
odbor MěÚ
  provedeny výjezdy na tři 
volně pobíhající psy: 2x na 
Masarykově nám., 1x v ulici 
Červenkova, a na ovci v uli-
ci Hlávkova, 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, Nepo-
mucká – 68 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 65 km/h a v ulici 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 61 a 70 
kilometrů/h.
  3. 7. kolem 19. hod. výjezd 
na podnapilého muže sedí-
cího u řeky za budovou do-
brovolných hasičů, jednalo 
se o dvaapadesátiletého muže 
z Lotyšska, který kolem sebe 
odhazoval odpadky; jelikož 
neprocházel pátracími eviden-
cemi, byl vyřešen v příkazním 
řízení pro přestupek – znečiš-
tění veřejného prostranství, 
odpadky si po sobě uklidil 
a byl z místa vykázán

Pokračování na str. 5

Šikana je silné slovo



O vytvoření znaku a prapo-
ru obce rozhodlo zastupitel-
stvo v roce 2003. Zpracování 
návrhů provedla kancelář J. V. 
Pavlů. K slavnostnímu předá-
ní znaku a praporu došlo 8. 5. 
2005. Modrá barva štítu vyja-
dřuje kdysi známou historii 
lázní Letiny. Vřídlo vyjadřu-
je osm pramenů tryskajících 
z koruny. Ta vyjadřuje nejstar-

ší dějiny Letin, které jsou již 
v roce 1248 zmiňovány jako 
výsluha královských lékařů. 
Tři zlaté hvězdy a stříbrný 
půlměsíc jsou převzaty z erbu 
zakladatele lázeňství v Leti-
nech Rudolfa Pikharta ze Zele-
ného Údolí, jehož rod vlastnil 
Letiny v období 1651-1710.

Pozn.: Ve dnech 24.-25. 5. 
2019 uskutečnil Spolek sva-
tého Prokopa setkání rodáků 
Letin, Kbelnice, Svárkova 
a všech absolventů letinské 
školy. Při této příležitosti byla 
pokřtěna kniha s názvem Leti-
nám, z historie obce a lázní 
Letiny. Podle mne je to vyni-
kající práce o 640 stranách 
a s velkým množstvím foto-
grafií.

Ing. Jiří Běl

Vylévání použitého jedlého 
oleje do kanalizačního sys-
tému představuje environ-
mentální zátěž a dochází 
tím k ovlivňování kvality 
povrchových i spodních vod 
a dále ke kontaminaci pitné 
vody, a to nejen přímo tuky, 
ale i chemikáliemi, které se 
používají při čistění ucpaných 
kanalizačních potrubí.

Nejspíš byl toto hlavní 
důvod k tomu, aby minister-
stvo dalo obcím v povinnost 
od 1. ledna 2020 umožnit sběr 
jedlých olejů. Každopádně 
je to alespoň jeden z mnoha 
správných kroků k tomu, aby-
chom udělali něco pro naše 
životní prostředí.
Jak naložit s použitým 

olejem?
Použitý olej nechte vychlad-

nout a poté přelejte do uza-
víratelné nádoby, nejlépe do 
PET lahve. Ty rodiny, které 
použitý olej již nevylévají do 
kanalizace, vědí, že je mož-
nost takto naplněnou PET 
lahev odvézt/odnést do sběr-
ného dvora, a pro ty, kterým 
možnost SD nevyhovuje, zaří-
dilo město dalších 5 sběrných 
nádob na použité tuky a oleje 
rozmístěných ve městě. Jed-
ná se o nádoby zelené barvy 
o objemu 240 l s otvorem na 
víku, které budou vyváženy 
cca 1x za 2 měsíce nebo po 
nahlášení naplnění nepro-
dleně. Poznáte je také podle 
označení společnosti EKO-PF, 

která nám svozy zajišťuje. 
Nádoby jsou umístěné v blíz-
kosti restaurací, abychom 
i kuchařům umožnili snadněj-
ší likvidaci použitého oleje. 
Místa jsou velmi dobře pří-
stupná 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu.

Tímto bychom rádi apelo-
vali na všechny občany, že 
do těchto sběrných nádob 
rozhodně nepatří oděvy, kov 
či jiný odpad, než ke které-
mu jsou nádoby určeny.

Rozmístění nádob:
Veleslavínova 305 – sběrné 
hnízdo – parkoviště
Palackého 460 – u Modrého 
domu
V Háječku 314 – sběrné hníz-
do – cukrárna u Baxů
Máchova 356 – u nádraží 
(nádoba bude umístěna po 
dokončení rekonstrukce komu-
nikace)
Husova 1043

Jana Karásková

BLAHOPŘÁNÍ K 90. NAROZENINÁM

DIAMANTOVÉ SVATBY

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

60 let spolu – to je něco.
Za tu dobu změnilo se kdeco...

Diamantová svatba je výročí svatby, které slaví manželé po 60 
letech společného soužití. Za šedesát let, které spolu manželé 
strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické chvíle bezsta-
rostného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle strachu či 
obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manželských 
pout lásky. Strávit šedesát let s jednou milovanou osobou, to je 
nádherný dar manželského života, který si žádá být po zásluze 
oslavován! Dvojicím, které spolu „v dobrém i zlém“ prožily 
šedesát let, patří náš skutečný obdiv.

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

paní Věra DOUŠOVÁ
paní Růžena BENEŠOVÁ

pan Václav ŠVAJCR

2. polovina června 
a 1. polovina července

ÚMRTÍ (červen)

Karolina HOMONICKÁ
Jiřina HRUBÁ
Anna ROUBOVÁ
Miroslav OSLADIL

(1922) 
(1932) – Žerovice
(1934)
(1932)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Ladislav MAJER
(Zastávka)

pan Jan FERENČÍK
pan Vladimír MATÍK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SMUTEK V PŘEŠTICÍCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní
Marie HÁJKOVÁ

VZPOMÍNKA

Odešel od nás tak ve chvatu tam,
odkud není návratu.
Ve svět neznámý šel jsi klidně spát,
zaplakal každý kdo Tebe měl rád.

Dne 4. 9. 2019 uplynou tři roky, co nás 
navždy opustil náš syn 

Jindra Zábran
z Přeštic.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče a děti.

Symboly obcí Přešticka
– LETINY

Dne 29. července 2019 zemřela náhle v nedožitých 90 letech 
paní 

Věra Langmajerová,
dlouholetá pokladní fotbalového oddílu.

VV FO Přeštice

2. polovina července 
a 1. polovina srpna

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Karel ČERMÁK
paní Jana HECLEROVÁ
pan Jaroslav ZAJÍČEK 

paní Josefa SOUKUPOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní 

Anna ARCHMANOVÁ
paní Marie BROŽOVÁ

paní Zdeňka HERALOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní
Marie PLOCAROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili

paní Marie FREIOVÁ
paní Marie KŮSTKOVÁ
pan Bohumír JANČA

ÚMRTÍ (červenec)

Zdeněk DVOŘÁK
Jarmila MLSOVÁ
Jaroslav VANĚK
Alena FOŘTOVÁ
Věra LANGMAJEROVÁ

(1934) 
(1944)
(1931)
(1936)
(1929)

Dne 4. července uplynulo 60 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Jan a Anna Mrázovi
z Přeštic.

Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho sňatku 
Vám, vážení manželé Mrázovi, patří srdečná gratulace, srdečné 
díky za to, co jste společně dokázali, za Vaši vzájemnou oporu 
i podporu svých nejbližších. Přejeme Vám do dalších společných 
dní hodně sil při zvládání současných zdravotních obtíží, hodně 
lásky a porozumění, pocit jistoty.

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů MRÁZOVÝCH

Před 60 lety dne 1. srpna 
si vyměnili snubní prstýnky 
manželé

Jaroslav a Jarmila Krsovi
z Přeštic. 

Dva lidé, kteří toto životní 
jubileum slaví, jsou důkazem 
toho, že přes všechny problé-

my, těžkosti a rychlost dnešní doby, je v lidských silách prožít 
krásná společná léta. Vážení manželé Krsovi, přejeme vám pev-
né zdraví, spoustu krásných chvil se svojí rodinou a hlavně ještě 
dlouhou životní pouť, prožitou jeden druhému po boku.

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů KRSOVÝCH

VZPOMÍNKA

Dne 19. 9. 2019 by se byl dožil 80. na-
rozenin pan

Josef PĚCHOUČEK 
z Příchovic,

zasloužilý činovník a rozhodčí národní 
házené. Děkujeme všem, kteří vzpome-
nou s námi.

Syn Radek s rodinou

„DEVADESÁT“ není málo,
prožít je určitě za to stálo.
Jsi nejbohatší člověk 
mezi námi, ne penězi, 
ale vzpomínkami...

Toto významné životní výročí už 
stojí za krátké ohlédnutí o pár desítek 
let zpět.

Paní Věra Peroutková 
je občanům našeho města známá především jako dlouholetá pra-

covnice Městského úřadu v Přešticích. Pracovala především na 
úseku účtárny, dodnes zná většinu částí města podle čísel popis-
ných, tj. dle plátců domovních nebo zemědělských daní. Po vše-
chna léta byla členkou finanční komise, kde nejraději vzpomíná na 
léta předsedy pana Jaroslava Bradáče. Mnozí z vás si jistě pama-
tují na paní Peroutkovou i ze svatebních obřadů, neboť pracovala 
také jako zástupkyně matrikářky.

Věruška ale nedokázala zahálet ani doma. Ruční práce byly 
a dosud jsou její největší zálibou. Nejen pro svoji rodinu šije, 
plete, háčkuje, ale nespočet hraček ušila i pro charitativní účely. 
Byla aktivní členkou Klubu důchodců v Přešticích a angažovala 
se i v Domě historie Přešticka.

Další velkou vášní, kromě starostí o členy své rodiny, byla 
a dosud je četba. Nikdy nedokáže sedět se založenýma rukama 
v klíně, o nudě nemůže být ani řeč. Stále luští křížovky, zajímá se 
mimo jiné i o dění v rodných Přešticích. Mnozí z nás mladších by 
pracovitost, elán a životní optimismus mohli oslavenkyni závidět.

Paní Věra Peroutková prožila více než 80 let v Přešticích, v sou-
časné době bydlí v Klatovech, kde žije velká část její rodiny. Chtě-
jí mamince vše vynahradit za její obětavou celoživotní pomoc 
a oporu. Jak sama říká, vždy ji moc potěší návštěva kamarádek 
a známých z Přeštic.

Milá Věruško,
ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá,
ve zdraví, v radosti život POMALU ubíhá.
Do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi všemi vydržet zkus.  

Marie Dražská s rodinou

Rostlinné tuky a oleje

Za Klub důchodkyň, který působí již řadu let při KKC Přeš-
tice chceme „tam nahoru“ vřele paní Věře poděkovat, za její 
snaživou, obětavou a dlouholetou činnost.

Rodině hodně síly k překonání toho jediného, co v životě 
nemůžeme změnit. Za nás všechny přijměte upřímnou soustrast.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC



  1. 9. 2019 od 17.00 hodin
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2019, 100 min.

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. 
A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy 
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku 

novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu 
a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

  1. 9. a 14. 9. 2019 od 19.00 hodin
PŘES PRSTY

Komedie / Sportovní
Česko, 2019, 101 min.

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, 
ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach 
volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu 

začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve 
otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. 

Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… 
Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště 

se zajímavou minulostí Jíra.
  8. 9. 2019 od 17.00 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Animovaný / Dobrodružný / Akční / Komedie / Rodinný
USA, 2019, 97 min.

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při 
v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. 

Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího 
ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun 

a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, 
jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem 
Garrym. Supertým bývalých zapřísáhlých nepřátel se vydává na misi, 

jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
  8. 9. 2019 od 19.00 hodin

TO KAPITOLA 2
Horor / Thriller

USA, 2019, 165 min.
V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do města Derry 

vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, 
kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí 

přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal 
v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. 

Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý 
z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, 

který je nyní mnohem nebezpečnější, než kdy jindy.
  14. 9. a 21. 9. 2019 od 17.00 hodin

PLAYMOBIL VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy

Francie / Německo, 2019
Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Transformers nebo Legu 
si svůj celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může 

vtrhnout velkolepé animované dobrodružství „Playmobil ve filmu“ 
plné zábavy a fantazie.

  15. 9. 2019 od 17.00 hodin
HODINÁŘŮV UČEŇ

Pohádka
Česko / Slovensko, 2019, 102 min.

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: 
dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička 

o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? 
Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář 

a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe 
s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí.

  15. 9. 2019 od 19.00 hodin
NABARVENÉ PTÁČE

Drama
Česko / Slovensko / Ukrajina, 2019, 169 min.

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. 
  21. 9. a 27. 9. 2019 od 19.00 hodin

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie – Česko, 2019

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou  
od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku 

a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní  
světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou 
nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, 

který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem.
  22. 9. a 27. 9. 2019 od 17.00 hodin

PSÍ KUSY
Animovaný / Komedie / Rodinný

Kanada, 2019
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví 

o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání 
každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého 
bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu 

nedokázal představit.
  22. 9. a 29. 9. 2019 od 19.00 hodin

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční / Dobrodružný / Thriller – USA, 2019

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání 
Sylvestera Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře 

svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. 
Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, 

kde snímkem První krev začal. Doma v Americe.
  29. 9. 2019 od 17.00 hodin

PRINC KRASOŇ
Animovaný / Komedie / Muzikál

Kanada, 2018, 85 min.
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.
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září 2019
 6. 9. 2019 
Kurz tance
a společenské výchovy
2019  
Úvodní hodina.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 50 Kč
Cena kurzu: 1400 Kč

 7. 9. 2019 
Přeštické pivní slavnosti
Program:
12.00 hod. – Malá muzika
Nauše Pepíka
14.00 hodin – Jan Křížek
s kapelou
16.00 hodin – Jakub Moulis
s kapelou
18.00 hodin – Pestalozzi
20.00 hodin – Marta Jandová
s kapelou
22.00 hodin – Queen tribute
band
Čas konání: 12.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí, Přeštice
Vstup: zdarma

 12. 9. 2019 
Tajemství bylinek aneb
Nastartujme zdravý
životní styl
Přednáška s Ivanou Reginou 
Kupcovou Sádlovou.
Téma: Léčivé byliny a kame-
ny, psychoterapie, telepatie, iris 
diagnostika, řešení problémů, 
diagnostika čtení z aury.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice 
(vstup z Jungmannovy ulice)
Vstupné: 50 Kč

KINO – ZÁŘÍ

Jubilejní tábor
byl ten letošní skautský, kdy 

po znovuobnovení skautingu 
v roce 1989 začali skauti opět 
tábořit. Zároveň to byl 15. tá-
bor na louce u Chumského 
mlýna. Mezi námi byli dva, 
kteří absolvovali všech tři-
cet táborů: Petr Pfeifer, kte-
rý byl na prvním táboře na 
Drnovce u Kloušova v roce 
1990 jako vedoucí u oddílu 
vlčat, a Hanka Kőnigová, ta 
tam byla v oddílu skautek. 
Na našem táboře byly i děti 
našich odchovanců a dokonce 
nás přijel navštívit i nejmenší 
skautík, sotva tříměsíční Pet-
řík, syn naší skautské vedou-
cí Vendulky. Konala se tam 
i svatba vedoucí Terezky.

Příprava tábora dá samo-
zřejmě spoustu starostí a prá-
ce, ale za ty roky už máme 
všechno v malíčku, takže vše 
probíhalo tak, jak má. Hodně 
nám pomohli borovští hasiči, 

jejichž skupina děti s námi trá-
vila první týden tábora.

Rádi bychom poděkovali 
našemu stálému dodavate-
li panu Gruszkovi, který nás 
zásobil masem výborné kvali-
ty. Rovněž knedlíky od Labuž-
níka dětem moc chutnaly.

Zkrátka i tento jubilejní tábor 
se povedl, počasí nám přálo, 
dobrá nálada nás neopouštěla 
a už se těšíme na další akce, 
které pro děti připravujeme.

Bohužel nás krátce po tábo-
ře zastihla smutná zpráva, že 
navždy odešel batr Jaroslav 
Vaněk, skaut z předválečných 
let, náš velký příznivec, který 
se neustále zajímal o činnost 
skautského střediska a pra-
videlně nás navštěvoval i na 
našich táborech. Stejně tak 
i letos, kdy přijel s ostatními 
skautskými pamětníky a nikdo 
z nás netušil, že to byla jeho 
poslední návštěva.         Jájina

Zelená Hora už s vůní
podzimu

Třetí letošní vydání vlastivěd-
ného sborníku jižního Plzeňska 
Pod Zelenou Horou se opět 
podařilo naplnit originálními, 
zatím nepublikovanými pří-
spěvky. Úvodní vzpomínku na 
ak. malíře Františka Fišera na-
psala ke 130. výročí jeho nar-
ození malířova vnučka Ivanka 
Fišerová. Jde o člověka, kte-
rý se kromě malby, grafiky 
a restaurátorství nástěnných 
maleb zabýval i tak výjimečnou 
uměleckou disciplínou, jakou 
je navrhování sakrálních vitráží 
okenních výplní kostelů a kaplí, 
které jsou tvořeny kousky čiré-
ho či barevného skla. Za celý 
svůj život vytvořil 254 jejich 
návrhů. Vitráže se používaly 
již v antice a technika spojování 
skleněných segmentů olovem 
je stará víc než tisíc let. Jméno 
ak. malíře Františka Fišera je 
spojeno s řadou významných 
prací po celé republice, ale pro 
nás je důležité hlavně Plzeňsko 
s umělcovým působením jak 
v samotné Plzni (např. chrám 
sv. Bartoloměje), tak v Přeš-
ticích. Je nejen autorem vit-
rážových oken v našem chrá-
mu Nanebevzetí P. Marie, ale  
v r. 1938 rovněž obnovoval 
malbu Jana Preislera v klen-
bě jeho kněžiště. Zajímavé 
také je, že přes všechny his-
torické zvraty dosud existuje 

jeho někdejší mateřská firma, 
bývalé Umělecké sklenářství 
Jiřička v Praze, dnes Jiřička 
– Coufal.

Pohled do rubriky Okno do 
archivu čtenáře tentokrát zave-
de do r. 1620, do doby těsně 
před osudnou bělohorskou 
bitvou, kdy na Plzeň táhly 
tři armády a při svém postu-
pu plenily venkov. Mgr. Ji- 
ří Sankot svou práci nazval 
„Třicetiletá válka mezi Úhla-
vou a Úslavou“, a navázal v ní 
na téma, kterým se už před 
sto lety zabýval nepomucký 
Alexandr Berndorf. Ve světle 
nových poznatků je dnes bylo 
možné doplnit a rozšířit a mj. 
si přitom uvědomit, kolik otis-
ků té doby přetrvává do sou-
časnosti, a to nejen v podobě 
pomníků, ale i pomístních 
a rodných jmen.

Lehké pero Blanky Zahrad-
níkové zachytilo vyprávění 
Marcely Hrubé o jejím mlá-
dí v Krasavcích, nazvané 
dojemně „Tak pojď, Marcipá-
ne, pojď!“ A z městské části 
Přeštic – Skočic – se ozvala 
kronikářka paní Marie Jaro-
límová, která popsala historii 
tzv. Skočické myti a snahu 
místních občanů o znovuzro-
zení vyhlídkového místa ke 
společnému setkávání.

Věra Kokošková

Výsledky ankety Zdravého 
města Přeštice a MA 21 2019

Na základě vyhodnocení veřejné ankety 
Zdravého města Přeštic a MA 21, do které se 
zapojili jak účastníci květnového Veřejného 

fóra ZMP a MA 21, tak následně přeštická veřejnost, bylo sesta-
veno aktuální pořadí „10P“ – 10 problémů města Přeštice, tak, 
jak je vnímají občané a návštěvníci města Přeštice.

Na dalších místech se umístilo např.: využívání nových komu-
nikačních kanálů – 12 nebo vybudování cyklostezek v okolí měs-
ta – 7. Do ankety se zapojilo 391 respondentů.

Ing. Zdeňka Alblová
koordinátorka ZMP a MA 21

7. 9. SO: SVATÝ JAN  
POD SKALOU
TRASA:
I. Beroun – Sv. Jan pod Skalou 
– Srbsko (12 km)
II. Beroun – Sv. Jan pod Ska-
lou – Srbsko – Tetín – Beroun
(18 km)
14. 9. SO: SKRYJSKÁ
JEZÍRKA
TRASA: Mlečice – Skryjská 
jezírka – Podmokly – zámek 
Podmokly
(14 km)

21. 9. SO: ZE STRAŠIC 
DO  TESLÍN
TRASA: Strašice – záme-
ček Tři Trubky – vrch Kočka 
– Padrťské rybníky – Teslíny
(17 km)
28. 9. SO: PLASY – KAZ-
NĚJOV
TRASA: Plasy – Nebřeziny 
– Richardka – Čečín – Střela 
– Doubravské polesí – Obora 
– Kaznějov
(16 km)

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.

 14. 9. 2019 
Haydnovy hudební 
slavnosti
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Vícov, kostel sv. Ambrože
Vstupné: předprodej 150 Kč, 
na místě 200 Kč

 14.-15. 9. 2019 
Dny evropského
dědictví
Průvodcovské služby zajišťují 
členové Spolku pro záchranu 
historických památek Přeštic-
ka.
Čas konání:
14.00-17.00 hodin
Místo konání: 
so – hřbitov Přeštice – „Žili 
mezi námi“, ne – Chrám 
Nanebevzetí Panny Marie 
Přeštice, kostel sv. Ambrože 
Vícov
Vstup: zdarma

 19.-21. 9. 2019 
Veletrh cestovního ruchu 
Plzeňského kraje
ITEP 2019
Místo konání: 
hala TJ Lokomotiva Plzeň,
Úslavská 75
Vstup: zdarma

 27.-28. 9. 2019 
Výměna oblečení 
– Swap Přeštice
Přines, co nenosíš. Odnes si, 
co budeš nosit. Výměna oble-
čení SWAP!
Pátek 14.00-18.00 hodin, 
sobota 9.00-17.00 hodin.
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice 
(vstup z Jungmannovy ulice)
Vstupné: 50 Kč
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ZOO party v MŠ Gagarinova
Předposlední červnový týden se zahrádka v MŠ Gagarinova 

proměnila v téměř dokonalou zoologickou zahradu. Bazének 
s krokodýly, výběh pro hrochy a další skvělé kulisy naznačova-
ly, že se chystá něco mimořádného.

Dne 20. června 2019 se na zahrádce konalo každoroční „Rozlouče-
ní s předškoláky“. Úžasná tradiční školková akce, při které se před-
školáčci loučí se školkou a po prázdninách se chystají do školy.

Děti nás svým vystoupením zavedly do světa opiček, zeber, 
bizonů, slonů, medvídků panda a dalších cizokrajných zvířat. 

Ukázaly nám, jak ve školce pod vedením svých učitelek a asis-

tentek vyrostly a dospěly, že jsou šikovné, samostatné a připra-

vené otevřít dveře školního světa.

Teď v září mají za sebou první dny ve škole. Už nejsou předško-

láci, ale žáci a my jim přejeme hodně nových kamarádů, radosti 

a chuti do objevování.
Veronika Řeřichová Kopáčková

za rodiče MŠ Gagarinova

U mlýna po patnácté
Prvých čtrnáct prázdnino-

vých dnů patřilo u Chlumecké-
ho mlýna přeštickým junákům. 
„Jsme tady již po patnácté,“ 
sčítá Petr, prvý týden kuchař 
a ten druhý pak vedoucí oddílu 
Šmoulů. (Sám již nepřizná, že 
jeho je to již třicátý tábor od 
znovuobnovení Junáka). 

„Vlastně by se dalo říci, úpl-
ná klasika,“ pokračuje, „prvý 
týden tady s oddíly světlušek, 
vlčat, skautů  a skautek byli 
mladí hasiči z Borov. Část 
programu si plnili své úkoly, 
část byla společná. A druhý 
týden přijíždí naši Šmoulové, 
budoucí junáci, v předškolním 
věku či prvňáci.“ 

„Program máme podobný 
každý rok. Pro oddíly je při-
pravena celotáborová hra, ti 
starší vyráží na výpravu s pře-
spáním mimo tábor, všichni 
postupně pomáhají v kuchy-
ni, drží noční hlídky,“ jen ve 
stručnosti přibližuje program 
Petr. „Při táborovém ohni 

skládaly světlušky, skautky 
a vlčata svůj slib.“ 

Počasí jim přálo, tak samo-
zřejmostí bylo pravidelné kou-
pání, nejen v náhonu. „Možná  
až moc. Prvý týden se tropic-
ká vedra přeměnila v bouřku 
s hodně silným větrem, který 
nám dvě týpí posunul a jedno 
úplně složil,“ vrací se ke kruš-
ným chvílím. „Druhý týden už 
byl lepší, trochu se ochladilo, 
tak se i lépe plnily úkoly celo-
táborové hry.“ 

A přece letošní tábor jednou 
událostí naprosto vyčníval z řa-
dy. Jeho součástí byla pravá 
nefalšovaná táborová svatba. 

„Vždycky říkala, že svat-
bu chce na táboře,“ trochu 
polemizoval s rozhodnutím 
své dcery Terezy Petr Pfeifer 
(táborový vedoucí a táta v jed-
né osobě, též vedoucí junácké-
ho střediska), „ale nedala si 
říci, tak v polovině tábora byla 
svatba, tím se počet svatebních 
hostů rozrostl o všechny tábor-
níky.“                               (šat)

Jedním z úkolů hry skautek byla „poznávačka“ zvuků a chtělo 
to hodně se soustředit, některé byly jen při poslechu najednou 
neznámé.

Svatební foto.

Dokončení ze str. 2
Pak jsem začala trénovat 

i na saxofon. Když jsem čeka-
la druhého syna, tak jsme ale 
skončili.
Nemarníte své hudební 

nadání?
Kdo ví. My jsme hudební 

rodina, naši kluci chodí do 
pěveckého sboru a na klavír 
do ZUŠky v Přešticích, starší 
syn začal hrát taky na saxofon, 
takže rodinná kapela je určitě 
v plánu.
Přiznám se, že nevím, 

co hraje Žužlan z Lužan.
Převzaté i vlastní rockové 

pecky.
Uvidíme vás někde hrát?
Když slavil Žužlan deset let 

od založení, vystoupili jsme 
v jedné sérii, jinak ale s dnešní 
partou už nehrajeme.
Ve škole při angličtině 

nepoužíváte hudební ná- 
stroje?

Sbírám k tomu odvahu, mám 
připravené písničky, které by 
se daly s dětmi využívat. Pís-
ničky jsou určitě jedna z cest, 
kterou je dobré v angličtině jít. 
Je to ale náročné, všechno to 
uřídit, žáky, hudební nástroj. 
Je to výzva.
Když nejezdíte s Velo-

rexem, tak s čím?
Mám skútr, ale téměř na 

něm nejezdím, protože já věč-
ně něco nebo někoho vozím 
autem. Místo Velorexu teď 
s rodinou společně jezdíme 
s malým karavanem.
Měla byste na skútru 

jezdit do školy. To by 
nebylo špatné, kdybys-
te přijela v kožené bun-
dě...

Koženou bundu mám. 
I parádní helmu. Určitě na to 
jednoho krásného dne dojde.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Svoje děti doma anglicky...Seznámení občanů...
Dokončení ze str. 2

  4. 7. v 9.40 hodin zjištěn 
u kašny na Masarykově nám.
zmatený muž ze Slovenska, 
který z důvodu zákalu oka 
a oslnění sluncem neviděl, muž 
byl převezen do místa součas-
ného bydliště a byla mu dopo-
ručena návštěva lékaře; po 16. 
hod. nahlášen autovrak vozidla 
BMW v ul. K Cihelně, městem 
vylepena výzva k odstranění 
vraku – poté vozidlo majitelem 
odstraněno; po 17. hod. prová-
děno usměrňování dopravy při 
zajištění dopravní nehody na 
Tř. 1.  máje
  17. 7. po 14. hod. výjezd na 
dopravní nehodu v ul. Jung-
mannova, kde se z parkoviště 
rozjelo nezajištěné vozidlo 
a nabouralo do zde zaparko-
vaného vozidla, zjištěn řidič 
a věc předána policii k vyře-
šení
  19. 7. v odpoledních hodi-
nách nalezena u Střížova v pří-
kopu uhynulá srna – předána 
mysliveckému hospodáři
  30. 7. přijato oznámení od 
občana z ul. Hlávkova, že mu 
někdo pomočil v ranních hodi-
nách zeď a chodník, pomocí 
MKDS zjištěno, že se jednalo 
o čtyřiapadesátiletého muže 
z Příchovic, tento byl vyřešen 
pokutou pro přestupek proti 
veřejnému pořádku

  v červenci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
zábava na KČT (řešeno rušení 
nočního klidu) a v restau-
raci Kosina v Přešticích, 
Dechparáda na Masarykově 
náměstí
  pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) ul. Rybova – dopravní 
nehoda
2) Tř. 1. máje – zjištění ná-
kladního vozidla, které mělo 
z poškozeného výfuku zapálit 
pole u Dolní Lukavice
3) ul. Hlávkova – odcizení 
reklamní cedule
  provedeny výjezdy na šest 
volně pobíhajících psů: vnitro-
blok Rybovy ul., v ul. U Stadi-
onu, ul. Hlávkova, Tř. 1. máje, 
ul. Luční a u Vícova – majite-
lé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání
  nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivní-
ho měření v obci: Přeštice, 
Husova – 74 km/h, Přeštice 
Zastávka – 76 km/h a v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 61 a 63 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

TÝDEN 
MOBILITY

v týdnu od 23. do 28. 9. 2019

23. 9. – Den bez aut
(10.00-16.00 hodin, stánek BESIP)

24. 9. – Třídíme odpady (9.00-16.00 hodin)
25. 9. – Den s Městskou policií
26. 9. – Sportovní den pro děti 

– bezpečnostní tématika
27.–28. 9. – SWAP

přines, vyber, odnes…
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Národní házenkáři úspěšní 

Malá slavnost byla součástí posledního domácího utkání  
I. ligy žen. Více než deset sezon v prvoligovém dresu již strá-
vila obránkyně Kristýna Vizingrová. Pomáhala vybojovat 
tři stříbrné a tři bronzové medaile, podílela se na vítězství 
v Českém poháru (2015). Také šestkrát bojovala v dresu 
Čech při mezizemských utkáních. Rovněž se jako trenérka 
podílela na několika zlatých přebornických medailích mlad-
ších i starších žaček. Za tyto úspěchy a dlouhou sportovní 
kariéru jí byl udělen titul „mistryně národní házené“.

Se snahou zbavit se
prokletí druhých míst 

Se snahou zbavit se pro-
kletí druhých míst odjely na 
Mistrovství republiky starší 
žačky. Loni stříbrné, ve finá-
le Zimního halového poháru 
také. Bohužel s medailí stejné 
barvy se vrátily i letos. Hned 
v prvém pátečním zápase pod-
lehly domácímu Vracovu. Pří-
činy hledala trenérka m. n. h. 
Šárka Bradová. 

„Chybělo nám pět  hráček, 
které odjely ze školy do Ang-
lie. Velice dobře je nahra-
dily hráčky B týmu. Celkově  
děvčata byla velice silný tým 
a jak ukázaly další výsledky, 
stačila by nám v prvém zápa-
se remíza. Ale na kdyby se 
nehraje...“ 
Byla to tedy i smůla? 
„Neřekla bych, že smůla. 

Domácí měli velice silný tým, 

lépe zvládli koncovku a také 
byla znát výrazná podpora 
domácích fandů.“ 
Ostatní zápasy? 
„Ty již byly bez problémů. 

Děvčata doslova nadělovala, 
soupeřky přehrávala. To uka-
zuje i celkové skóre, nastřílely 
jsme asi o čtyřicet branek více 
než první Vracov. Škoda, že 
rozhodující utkání se nehrá-
lo až poslední den, byla by to 
taková závěrečná ´třešnička´.“ 
Děvčata přechází do 

vyšší kategorie?    
„Ano, celé družstvo odchá-

zí do dorostenek. Doplní jak 
áčko, tak béčko, už nebudou 
pohromadě jako družstvo. 
Posílí stávající dorostenky, 
které své kategorii vládnou už 
několik let a vozí zlato. Tak by 
to mohlo pokračovat.“

Starší žačky TJ Přeštice – stříbrné medaile na Mistrovství ČR 
2019.   

Ocenění 
pro nejlepší 

Součástí vyhlašování výsled-
ků mládežnických přeborů jsou 
i individuální ocenění. 

Mnohá putovala i letos do 
Přeštic. Na Mistrovství repub-
liky dorostenek byla nejlepší 
útočnicí vyhlášena Michaela 
Trávová. Tři ceny přivezly 
starší žačky. Michaela Jelínko-
vá byla vyhlášena druhou nej-

lepší brankářkou, stejný post 
patřil i Kateřině Třískové mezi 
obránkyněmi a Helena Voráč-
ková byla nejlepší střelkyní. 
Stejný počet získaly i mladší 
žačky. Nejlepší útočnicí a záro-
veň i nejlepší střelkyní se stala 
Petra Kováříková, třetí nejlep-
ší brankářkou byla vyhlášena 
Barbora Kripnerová. 

Ženská záloha 
na jedničku

„Černým koněm“ druhé ligy 
žen se stala přeštická „zálo-
ha“. Celek složený převážně 
z dorostenek od prvých utkání 
vévodil tabulce. A první místo 
si již nenechal vzít. Spokojená 
byla trenérka m. n. h. Romana 
Jabbourová. 
Nováček soutěže a hned 

 vítěz? 
„Byly jsme jako nováčkem, 

ale je to záloha pro první ligu 
a ženské složky v Přešticích 
už delší dobu dosahují  úspě-
chů. Bylo to překvapující, ale 
do soutěže jsme šly, abychom 
udělaly co nejlepší výsledek. 
A to se nám povedlo.“ 
Není to tak trochu de-

gradace  soutěže, když 
ji vyhraje vlastně celek 
dorostenek? 

„Určitě mi to nepřijde jako 
degradace. Není to asi správ-
né slovo, protože  nevystihu-
je, kam nyní kvalita národní 
házené spěje. Většina druž- 
stev na předních místech hrá-
la především s dorostenkami 
(Přeštice, Tymákov, Bakov, 
Žatec).“ 
Co dále? Opakovat ví-

tězství? A jak to bude 
s kádrem v návaznosti 
na I. ligu? 

„Chceme dál hlavně hrát, 
určitě k nějakým změnám do-
jde. Ale hlavně zatím vůbec 
není jasné, jak v dalším roční-
ku budou soutěže žen vypadat, 
od první přes druhou ligu až 
po oblastní přebory. To bude-
me vědět bohužel možná až 
v polovině srpna.“ 

(rozhovor se uskutečnil 
koncem července)

„Zasekly“ jsme se s Bakovem 
Na Mistrovství republiky 

jako obhájkyně titulu odjíždě-
ly dorostenky. Svoji roli potvr-
dily, obhájily loňské zlaté 
medaile. A opět je zde rukopis 
trenérky m. n. h. Romany Jab-
bourové: 

„Nebyly jsme kompletní.  Klá-
ra (Ausbergerová) si ve dru-
hém utkání obnovila zranění, 
chyběla nemocná Brunátová. 
Doplnily nás ze žaček do bran-
ky Jelínková, v obraně Routová 
a útočnice Voráčková a Krso-
vá.  Ale samozřejmě hlavní tíha 
byla na dorostenkách.“ 
Jednotlivé zápasy? 
„Nemá smysl hodnotit jed-

notlivá utkání. Měly jsme oba-
vy z Krčína a Brna, tyto zápa-
sy nám vyšly skvěle. ´Zasekly´ 
jsme se s Bakovem. Nervózní 
byl hlavně útok, asi že to byl 

domácí celek s velkou divác-
kou podporou. Naštěstí jsme  
měly nastřílené branky, tak 
remíza první místo neohrozila. 
Jelo s námi i několik starších 
žaček, i ony se naplno zapojily 
do hry.“  
Spokojenost? 
„Určitě. Povedla se nám 

obhajoba a ta je vždycky těžší. 
Potěšil nás přístup děvčat ke 
hře, bojovnost, i správná par-
ta.“  
Budou změny? 
„Do žen odchází jen bran-

kářka Lenková, obránkyně 
Brunátová a útočnice Bára 
Schejbalová, jinak všechny 
ještě rok zůstávají.“ 
Takže za rok se můžeme 

těšit... 
„Nezakřikni to...“ byl závě-

rečný „výkřik“. 

Dorostenky TJ Přeštice – mistryně České republiky pro rok 
2019.

Trochu neočekávané stříbro
Druhé místo v oblasti oprav-

ňovalo mladší žačky k účasti 
na celostátním Poháru ČR. 
Loni mladší žačky Pohár 
vyhrály, ale zůstaly jen věkově 
mladší, proto možný výsledek 
nebyl jasný. Účast a konečný 
výsledek zhodnotila trenérka 
Jitka Kováříková. 
S čím jste na Pohár do  

Miroslavi odjížděly? 
„Neodjížděly jsme jako favo-

ritky. Jely jsme hlavně s tím, 
že si děvčata zahrají a poměří 
svoje dovednosti s úplně jinými 
celky ostatních oblastí republi-
ky. A věřily jsme, že o medaile 
budou bojovat.“ 
Přibliž jednotlivé zápa-

sy... 
„Všechny zápasy děvčata 

odehrála s plným nasazením, 
v rámci svých schopností 
a dovedností. Ze šesti utkání 
byla pro náš tým rozhodující 
tři. S týmem Olbramovic jsme 

vyhrály těsným rozdílem  jed-
né branky 8:7, proměněným 
trestným hodem po čase. Dru-
hé, jak se nakonec ukázalo pro 
nás rozhodující, bylo s týmem 
Svinova. To skončilo úplně 
stejným výsledkem (8:7), ten-
tokrát ve prospěch soupeře. 
Třetí s Tymákovem, který děv-
čata znají z naší oblastní sou-
těže, už jsme odehrály s velkou 
převahou a vítězstvím 22:10.“ 

(Konečné pořadí: 1. Svinov, 
2. Přeštice, 3. Tymákov...) 
Spokojenost s výsled-

kem? 
„Určitě. I když prvenství 

nám uniklo tím nejtěsnějším 
rozdílem jednoho gólu. Hodně 
nás to mrzelo, ale i takový je 
sport. Štěstí tentokráte přá-
lo soupeřkám, ale náš tým si 
úspěch z druhého místa velice 
užil. Věřím, že budou medaile  
velkou motivací do jejich další 
sportovní kariéry.“

Mladší žačky TJ Přeštice – stříbrné medaile na Poháru ČR 
2019.

Potřetí zlatá euforie 
Opět je v Přešticích zlatá 

euforie prvoligových mužů. Již 
po třetí v řadě vybojovali mis-
trovský titul a zlaté medaile. 
Někde se říká  „třikrát 

a dost“. Platí to také pro 
vás?

...trochu potměšilá otázka na 
trenéra Rudu Langa☺.   

„Doufám, že ne☺. Myslím si, 
že vyhrát jakoukoliv soutěž asi 
nikoho neomrzí. Je to hodně 
příjemný pocit – patřit mezi nej-
lepší. Navíc ještě pořád máme 
co dohánět. V historii přeštické 
házené se našim předchůdcům 
podařilo vyhrát nejvyšší soutěž 
pětkrát v řadě (v letech 1972-
1976). Takže motivace určitě 
pořád existuje.“ 
Jak vypadala finálová 

utkání? 

„Obě finálová utkání byla 
podle mě přesně taková, jaká 
mají být. Absolutní bojovnost 
od všech na hřišti i na střídač-
ce. Samozřejmě taky trocha 
nervozity – je to finále, hraje 
se ´o všechno´. Jakákoliv chy-
ba rozhoduje o úspěchu nebo 
o prohře.“ 
Dojde ke změnám? 
„Chceme do kádru zařadit 

několik mladých kluků. Určitě 
jim bude chvilku trvat, než se 
´rozkoukají´, rozdíl mezi 1. li- 
gou a oblastním přeborem, 
respektive dorosteneckou 
soutěží, je dost velký. Ale do-
jde k jedné velké změně. Naše 
řady opustí jeden z největších 
bojovníků a nejlepších hrá-
čů – Ondra Hošťálek, který 
vzhledem k postupu soused-

ních Příchovic do 1. ligy už 
nebude moci hrát i za Přešti-
ce. Bude těžké, spíše nemož-
né, hráče jeho kvalit úplně 
nahradit, ale musíme se s tím 
poprat. Ondrovi samozřej-
mě děkujeme za jeho skvělé 
působení v Přešticích (za pět 
let má podíl na zisku tří titu-
lů Mistra ČR, dvou vítězství 
v halovém Českém poháru). 
V anketě Házenkář roku 2018 
se umístil na úžasném 3. mís-
tě. Přejeme mu hodně dalších 
sportovních úspěchů. I když  
v  derby Přeštice vs. Přícho-
vice by se tolik snažit nemu-
sel☺.“ 
Plány na další rok? 
„Jasné. Samozřejmě vyhrát 

znovu titul Mistra ČR☺.“  

Muži TJ Přeštice – mistři republiky pro rok 2019. 
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Nejlepší střelci
Rozhodující v národní háze-

né jsou vždy vstřelené branky. 
V I. lize mužů se mezi nejlepší-
mi umístil Ondřej Hošťálek na 
4. místě (150 branek), desátý 
Kamil Šelep jich nastřílel 117 
a Kydlíček na 18. místě osm-
desát pět. Mezi ženami byla 

šestá Nikol Červená (117), 
dále na 21. místě Nikola Šne-
bergrová 52 a o dvě místa dále 
Tušková (51 branek). V II. lize 
žen jako pátá nejlepší je Míša 
Trávová (79 branek), třináctá 
Schejbalová (61) a šestnáctá 
Ausbergerová (52).

Pouze 
„bramborové“
medaile

 Díky zisku stříbrných pří-
ček v oblasti si právo účas-
ti na Poháru ČR vybojovali 
i dorostenci a starší žáci. Obě-
ma družstvům chyběl i kousek 
herního štěstí a výsledkem 
byla jen 4. místa s nepopulár-
ními „brambory“. 

To je ta nejlepší situace, 
tak uvidíme...

Mezi medailistky patří i ženy 
v I. lize, tentokráte to byl 
bronz. Stále však chybí nej-
cennější kov. A právě k tomu 
směřovaly dotazy na trenéra 
Petra Moravce. 
Tři medaile za sebou, 

není čas útočit na titul? 
„Na titul útočíme každou 

sezónu. Při neustále se mění-
cím složení týmu je těžké hned 
od začátku poskládat to nejú-
činnější a nejúdernější. A klo-
pýtnutí v úvodu sezóny se při 
stávajícím modelu soutěže 
strašně špatně dohání. Nyní 
je tým konsolidován, již při 
ukončení ´jara´ bylo známé 
složení na další sezónu. To je 
ta nejlepší situace, tak uvidí-
me... Také nový model soutěže 
ukáže, co se s tím dá dělat.“ 
Je šance sesadit Tymá-

kov z trůnu? Co k tomu 
chybí? 

„Sesadit Tymákov je obtíž-
né, ale nikoliv nemožné. Letos 

bychom chtěli soupeřky zasko-
čit. Nehrajeme s Tymákovem 
první zápas v sezóně, budeme 
mít dost času se na ně dosta-
tečně připravit. Snad konečně 
ztratíme neskutečný respekt 
a nebude tam ta frustrace, že 
když pokazíme jedno utkání, již 
to nedoženeme.“ 
Dojde ke změnám 

v kádru? 
„Změny jsou minimální, pou-

ze zranění, a doufám, že jiné 
nenastanou. Také doufám, 
že domluva s druhým naším 
týmem nám nebude dělat pro-
blémy. Chceme zapojit něk-
teré hráčky z dorostu, posily 
z ´ciziny´ nevidím.“ 
Přání je asi jasné, opět 

medaile, čím „blyštivěj-
ší“ tím lépe... 

„Medaile je naším cílem 
každoročně a pravdou je, že 
těch stříbrných už snad bylo 
dost. Pokusíme se to konečně 
změnit.“ 

Týden perných tréninků, ale také společné zábavy
Čtvrtou desítku letních 

výcvikových soustředění zahá-
jili přeštičtí národní házenkáři. 
„Kdo si dnes vzpomene na 
první v Hradci u Stoda,“ ́ loví´ 

historii Karel Tušek. „A dnes 
jsme vyjeli již po jedenatřicá-
té.“

S přibývajícími roky při-
bývaly i počty dětí. Tak se 

i složitěji hledají místa, kde 
soustředění uspořádat. „Jedno 
z míst kam jezdíme – a rádi – je 
Rožmitál. Jsme tady po sedmé, 
máme zázemí ve škole, je zde 
výborná spolupráce, vychá-
zí nám všemožně vstříc, rov-
něž i s místním házenkářským 
oddílem,“ pokračuje. „Několik 
desítek dětí od přípravky až po 
starší žactvo se týden věnuje 
převážně házené. Dopolední 
a odpolední tréninkové bloky, 
doplňkové sporty, házenkářský 
šestiboj. To je základní spor-
tovní náplň. Kvalitě tréninků 
prospělo, že se nevrátila čer-
vencová vedra.“

O celé soustředění se stara-
lo šestnáct dospělých včetně 
kuchařek. „Ty jsou také naše 
(Eva st. a Eva ml. Tuškovy, 

Zdeňka Kriegerová a Mirka 
Kalčíková) bývalé hráčky, 
které se starají o jídlo. Vaří 
dobře, ještě že je dostatek 
pohybu, jinak by mohl hrozit 
nárůst kil,“ směje se. „Snad-

no si tak vycházíme vstříc při 
potřebných časových posu-
nech.“

Děti však netráví čas jen na 
hřišti. Pro mladší třeba byla 
celotáborová hra. Tuto část 

programu měl na starosti hlav-
ně Tomáš Chmelík: „V polo-
vině tábora je celodenní 
výlet, starší jdou do Březnice, 
mladší putují okolím Rožmi-
tálu. Čekala je stezka odvahy, 
poznávací kvíz o Rožmitálu, 
společenský večer ´Bavíme se 
navzájem´,“ náhodně vyjme-
novává.

„Samozřejmě nejdůležitější 
je čas na hřišti,“ pokraču-
je Karel, „jako každoročně 
dochází k přesunům do vyš-
ších kategorií. Tak tady vzni-
kají nová družstva, která mají 
jen minimum času se sehrát, 
když počátkem září je čekají 
první mistrovské zápasy. Ale 
věřím, že medaile zase budou, 
podobně jako letos.“ 

 (šat)

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

Přípravy Víkendu otevřených 
ateliérů se blíží do finále! 
Dejte do diáře a zažijte umění!
O víkendu 28. a 29. září 2019 se již počtvrté otevřou dveře ateliérů, galerií, 

škol a dalších míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to 
příležitost poznat osobně umělce, seznámit se s výtvarnými technikami a tře-
ba i zkusit sami tvořit. Putování podle mapy, prezentaci umělců v Plzni a okolí 
a ART PARTY organizuje Grafia s podporou města Plzně, Plzeňského kraje, 
městského obvodu Plzeň 3 a Nadace 700 let města Plzně. Již teď je přihlášeno 
více než 130 umělců a kolem 70 zastávek v mapě. Toto číslo každým dnem 
narůstá.

„Naším cílem je co nejužší 
kontakt výtvarníků a publika,“ 
říká Jana Brabcová, autorka 
myšlenky a jednatelka pořá-
dající společnosti Grafia. 
„Jde patrně o nejrozsáhlejší 
prezentaci výtvarníků, kteří 
tvoří v Plzni či v Plzeňském 
kraji nebo mají k našemu kra-
ji vztah, ať už tu prožili část 
života či zde například učí. Je 
to program pro celou rodinu. 
Odložte mobily, vezměte děti, 
nechte je podle mapy nacházet 
ateliéry – a máte celý víkend co 
dělat! Zkuste si zdarma tech-
niky, pro které doma nejsou 
podmínky, dívejte se umělcům 
pod ruce. A když se rozhodne-
te nějaký artefakt koupit, máte 
ho navíc i se zážitkem.“

Program bude opět nabi-
tý a je určen všem věkovým 
kategoriím. Návštěvníky čeka-
jí kromě výstav také výtvarné 
workshopy, ať už jde o oblíbe-
né sochání z porobetonu, tvor-
bu mozaiky, výrobu šperků, 
tvorbu z papíru, razítkování 
a otisky do hlíny, fotokoutek 
a v neposlední řadě také figu-
rální kresba s akademickým 
malířem Borisem Jirků. Zdar-
ma otevřou své dveře Západo-
česká galerie v Plzni (Masné 
krámy a výstavní síň „13“), 
Pavilon skla Klatovy – PASK, 

Galerie U Bílého jednorožce 
v Klatovech, Knihovna města 
Plzně, Němejcův Ateliér, soci-
álně terapeutická dílna Exo-
dus a mnoho dalších. Chybět 
nebude ani Katedra výtvarné 
výchovy a kultury pedago-
gické fakulty ZČU či Galerie 
Jaroslava Sutnara. 

„Sledujte naše stránky 
www.otevreneATELIERY.cz 
Zde najdete ke stažení mapu 
s více než sedmdesáti zastáv-
kami v Plzni i dalších městech 
– v Klatovech, na Klenové, 
v Nepomuku, ve Starém Plzen-
ci, v Rokycanech, ve Veselí 
u Janovic, v Plané, Žinko-
vech, Šťáhlavech, Horní Bříze, 
v Sušici či v Břasích,“ dodá-
vá Jana Brabcová. Tištěnou 
mapu naleznou návštěvníci 
v místních infocentrech a gale-
riích. Těsně před akcí ji také 
vydá Deník pro celý Plzeňský 
kraj.

Na webu akce jsou také profi-
ly vystavujících umělců všech 
možných výtvarných oborů 
počínaje kreslením, malová-
ním, přes sochařství, design, 
keramiku, fotografii, módní 
návrhářství, grafiku, šperk, až 
po netradiční druhy umění, 
jako například tetování či street 
art. Mezi umělci jsou členo-
vé Unie výtvarných umělců, 

například Jan Jelínek, Milan 
Ďuriš, Naděžda Potůčková či 
Josef Haring. Umělce na startu 
kariéry reprezentují např. Klá-
ra Supíková, Weronika Gray, 
Lukáš Tycar nebo Malý Dejv.

Již tradičně se mohou ná-
vštěvníci během Víkendu 
otevřených ateliérů zúčastnit 
soutěží: o nejaktivnějšího 
návštěvníka, o nejhezčí sním-
ky, video či o nejobdivovaněj-
ší umělecký výtvor vytvořený 
návštěvníkem.

I letos proběhne ART PAR-
TY – neformální setkání 
u sklenky s umělci, tentokrát 
v Buena Vista Clubu od 20.30 
hodin. K poslechu zahraje 
Plzeňský blues band s hostem 
Kamil & friends, připravena je 
i originální výtvarná show.

Všechny vstupy jsou ZDAR-
MA stejně jako registrace 
výtvarníků. Na některé tvůrčí 
workshopy s umělci je třeba 
si předem rezervovat místo na 
www.otevreneATELIERY.cz 
Novinky sdílíme na sociál-
ních sítích: www.facebook.
com/otevrene.ateliery nebo na 
Instagramu – @otevreneate-
liery4. Zde najdete aktuality 
a nově registrované umělce.

Další info: Vendula Kracíko-
vá, tel. 774 484 857, e-mail: 
kracikova@grafia.cz

Možnost příjezdu nákladními auty 
(omezená kapacita, nutno nahlásit dopředu na tel. +420 773 446 161.
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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.

Sbory a spolky po roce 1989
Po únoru 1948 byla vět-

šina spolků zřizovaných 
podle prvorepublikového 
spolkového zákona zruše-
na a jejich činnost nahra-
dily společenské orga-
nizace, řízené centrálně 
a jednotně komunistickou 
stranou. V jejich práci se 
proto často projevoval 
formalismus, neboť jejich 
prvořadým úkolem byla 
„pomoc při budování soci-
alismu“, až vedlejší věcí 
byla potřeba uspokojovat 
zájmy a potřeby obča-
nů, i když se jistě našly 
také výjimky. Sametová 
revoluce v r. 1989 inspi-
rovala k návratu do veřej-
ného života skupiny lidí, 
jejichž touha po svobodě 
projevu komunistický re- 
žim ohrožovala. Život 
po revoluci se stal opět 
pestrým a zajímavým. 
Na území města půso-
bí pestrá směsice spolků 
a sdružení. Město Přešti-
ce jejich činnost formou 
finanční dotace každoroč-
ně podporuje. V rozsahu 
tohoto textu ale není mož-
né vzpomenout všechny, 
nakonec, znáte je nejlépe 
z jejich veřejných aktivit. 
Připomeneme především 
ty, které vznikly či obno-
vily činnost v prvním 
desetiletí po revoluci.

Přeštičtí skauti, po úno-
ru 1948 postaveni mimo 
zákon socialistickým re-
žimem a se zbraní v ruce 

donuceni předat svůj 
majetek Svazu mládeže, 
se po sametové revoluci 
pustili do práce 15. ledna 
1990. První porevoluč-
ní skautský slib pro celé 
přeštické středisko pro-
běhl 27. října 1990 pod 
Březníkem. S vírou, že 
k zákazu skautské činnos-
ti nikdy nedojde, postavili 
skauti v roce 2002 novou 
klubovnu, kterou za 30 let 
nejnovější historie přeš-
tického střediska prošlo 
mnoho dětí, na činnost 
navázala i řada dospě-
lých. Dnešní oddíly vlčat, 
světlušek, skautů, skautek 
i benjamínků se účastní 
bohatého skautského živo-
ta plného výprav i tábo-
ření. Ve vedení střediska 
se od revoluce vystřídali 
br. Jiří Hrubý, Richard 
Mrskoš, Miroslav Pašek 
a Vlastimil Pašek. Součas-
ným vůdcem střediska je 
Petr Pfeifer.

Za odepření poslušnosti 
po roce 1948 byl sesazen 
výbor místního Sokola 
a vyloučeno 62 jeho čle-
nů. Tím prakticky Sokol 
v Přešticích skončil, tak 
jako v celé republice. 
Majetek později převza-
la Tělovýchovná jednota 
Přeštice. Vznikem Župy 
Plzeňské po roce 1989 
začalo o obnovu usilovat 
třináct bývalých místních 
členů. Řadou jednání se 
obnova oficiálně usku-
tečnila 12. září 1991. Čle-
nové požádali TJ Přešti-
ce o vrácení sokolského 

majetku, budovy soko-
lovny s pozemky a v lis-
topadu začalo pravidelné 
cvičení oddílu všestran-
nosti, oddílu rekreačního 
volejbalu a stolního teni-
su. K roku 1994, kdy se 
konal první porevoluční 
Všesokolský slet, měla 
přeštická jednota 430 čle-
nů ve čtyřech oddílech. 
Obnovila také turistic-
kou ubytovnu a zaháji-
la rekonstrukci budovy 
sokolovny. Dnes cvičí 
v oddílech všestrannosti 
rodiče a děti, předškolní 
děti, mladší žáci, mladší 
žákyně, starší žáci, starší 
žákyně, dorostenci, muži, 
ženy, muži senioři, ženy 
seniorky. Ze sportovních 
oddílů pracuje florbal, 
stolní tenis, tenis, moder-
ní gymnastika. Starostou 
je František Švihla, náčel-
níkem Ing. Jan Korec.

V Přešticích jako první, 
ještě do konce roku 1989, 
vznikl pěvecký sbor 
Carmina. V přeštickém 
hudebním životě převzal 
pomyslnou štafetu po 
sboru Skála, utlumeném 
v 50. letech 20. stol. Vznik 
Carminy iniciovala Milu-
še Voláková a 26 amatér-
ských zpěvaček různého 
věku tak vytvořilo pro 
Přeštice a široké okolí 
dodnes oblíbené a žádané 
hudební těleso. Prvním 
a patnáct let formujícím 
sbormistrem Carminy 
byl absolvent pěveckého 
oddělení pražské konzer-
vatoře, učitel, přeštický 
rodák s uměleckou duší 
Jiří Langmajer. Pod jeho 
vedením natočila Car-
mina dvě CD. Duchovně 
laděnou Ave Marii v roce 
1997 a v roce 2000 CD 
swingových a jazzových 
písní, nazvané Tančírna. 
Od roku 2006 vedl sbor 
šest dalších let Martin 
Laxa. Z tohoto období 
pochází třetí CD Z profi-

lu, natočené v roce 2010 
v prostorách příchovické-
ho zámku. Dalšími sbor-
mistry Carminy byli Jan 
Šmat a Ctibor Ott. V sou-
časné době vede sbor Jana 
Valentová, se kterou Car-
mina natočila CD vánoč-
ních písní ke svým třicá-
tým narozeninám.

Mimořádnou občan-
skou iniciativou, která 
stojí za připomenutí, byl 
v roce 1993 vznik spol-
ku pro dostavbu věží 
kostela. Oficiální název 
zněl Nadace pro dostav-
bu hlavních věží chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích. Přestože 
nadace po naplnění hlav-
ního poslání, dostavby 
věží přeštického kostela, 
ukončila činnost, ovlivni-
la na řadu let svojí energií 
vloženou do uskutečňo-
vané vize život místního 
společenství. Připomeň-
me, že v čele nadace stá-
li Vladimír Benda, Karel 
Plavec a Václav Herýk.

V roce 1994 obohatil 
přeštický hudební život 
vznik dechového orchest-
ru ZUŠ Přeštice. Zaklada-
telem a prvním dirigentem 
byl Josef Kadlec, druhým 
Miroslav Kubal. Od roku 
2007 jsou vedoucími 
orchestru Dušan Rada 
a Ladislav Chadt. Dnešní 
orchestr má okolo 40 čle-
nů, tvoří ho převážně žáci 
a učitelé ZUŠ. Kromě 
klasického lidového žán-
ru se věnují skladbám ve 
swingovém rytmu a pop 
music. Dechový orchestr 
pravidelně účinkuje na 
veřejných akcích v Přeš-
ticích a okolí. Každoroč-
ně se zúčastňuje festiva-
lu Vejvodova Zbraslav, 
v minulosti také přehlí-

dek dechových orchest-
rů Kmochův Kolín, Švi-
hovské hudební léto. Za 
hranice vyjíždí orchestr 
do partnerských měst  
Nittenau a Krško.

Iniciativou Jana Mrk-
vičky vznikl v prosinci 
1996 Spolek pro záchranu 
historických památek na 
území Přešticka. Cílem 
bylo a stále je dokumen-
tovat a iniciovat obnovu 
drobných památek a his-
toricky zajímavých staveb 
v okruhu zhruba 10 km 
okolo Přeštic. Přednáška-
mi a publikační činností, 
ve spolupráci s Domem 
historie Přešticka, pro-
pagovat významné rodá-
ky a historické události. 
Spolek vydává pohled-
nice i publikace o městě 
a okolí. Členové spolku 
provázejí několikrát roč-
ně kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích 
i kostelem sv. Ambrože 
na Vícově. Současným 
předsedou spolku je  
Mgr. Michal Tejček.

Uvedený krátký výčet 
je pouhým kaménkem 
v pestré mozaice místního 
spolkového dění. Poděko-
vání za činnost a zmínka 
zde patří také TJ Přeštice, 
vodáckému oddílu KČT 
Úhlava, pěveckým sborům 
Hlásek, Minihlásek, Skal-
ka, Skaláček, Flétničky, 
muzikantům v místních 
kapelách, Baráčníkům, 
místní organizaci České-
ho svazu chovatelů, z. s., 
Českému zahrádkářskému 
svazu Přeštice, z. s., míst-
ní organizaci Českého 
rybářského svazu, Běžec-
kému klubu Přeštice, z. s., 
Mysliveckému spolku 
Přeštice, místnímu ochot-
nickému spolku, „SOS“ 
sdružení občanů Skočic, 
přeštickému sdružení do- 
brovolných hasičů, přeš-
tickým kynologům a dal-
ším, kteří věnují svůj 
čas, znalosti a dovednos-
ti k radosti a obohacení 
tohoto města.

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Orchestr ZUŠ Přeštice

Povstalí z popela

TJ Sokol Přeštice

Junák – český skaut,
středisko Dr. Bečváře 
Přeštice, z. s.

Ženský pěvecký sbor 
Carmina

Nadace pro dostavbu 
hlavních věží kostela
Nanebevzetí Panny
Marie

Spolek pro záchranu 
historických
památek Přešticka

Spolky, sbory, oddíly
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Z Lukavice Dolejší:
1000 obyvatel

Obec Dolní Lukavice  
v novodobé historii poprvé 
dovršila tisícovku obyvatel 
a přehoupla se tak do začátku 
druhé tisícovky. Tisícím oby-
vatelem se stal Marcel Jícha 
(nar. 2017), který se se svými 
rodiči Marcelem a Petrou při-
stěhoval do nově postaveného 
domu v Krasavcích. 

Nové obyvatele do obce slav-
nostně přivítal starosta obce 
pan Vítězslav Opálko. Malému 
tisícímu obyvateli předal dárky 
a pamětní list, jeho rodičům 
obcí vydané knihy o historii 
Dolní Lukavice a Krasavec. 

Vzápětí se přišli k trvalému 
pobytu přihlásit další obyvate-
lé, Luboš a Tereza Jíchovi se 
synem Lubošem. Ti se přistě-

hovali  do sousedního nového 
domu v Krasavcích. 

Celkově se tento týden do 
nejmenšího sídla obce Krasa-
vec přihlásilo již 10 nových 
obyvatel. 

Dolní Lukavice jako jedna 
z mála vesnic okresu Plzeň- 
-jih zaznamenává již mnoho 
let trvalý nárůst obyvatel. Za 
posledních 17 let přibylo do 
obce téměř 300 nových obyva-
tel, počet žáků v ZŠ se zdvoj-
násobil. 

Nejvíce obyvatel, 2481, měla 
obec v roce 1921. Tehdy ještě 
v pěti sídlech i s Horní Luka-
vicí, která se v roce 1990 osa-
mostatnila.

Vítězslav Opálko 
starosta obce Dolní Lukavice

„Nový“ významný rodák
Přeštic

Díky mému příteli A. Bene-
šovi, který navštívil Jindřichův 
Hradec, jsem získal informaci 
o přeštickém rodákovi Václa-
vu Naxerovi, o kterém jsem 
dosud nevěděl. JUDr. Vác-
lav Naxera byl v Jindřichově 
Hradci v letech 1882-1908, kdy 
zemřel, významným starostou 
tohoto krásného města. Naro-
dil se v Přešticích 22. července 
1835 v domě č. p. 72 v rodině 
přeštického řezníka Ferdinan-
da Naxery (1808-1890) a jeho 
matky Marie. Václav Naxera 
měl ještě dvanáct sourozenců. 
Vystudoval plzeňské gym-
názium, v Praze právnickou 
fakultu a od roku 1866 bydlel 
v Jindřichově Hradci. Otevřel 
si vlastní advokátní kancelář, 
od roku 1871 byl okresním 
starostou a starostou města 
byl 26 let od roku 1882 do své 
smrti 22. 12. 1908. Za jeho 
starostování vzniklo v Jindři-
chově Hradci mnoho význam-
ných staveb: školní budovy, 
chudobinec, hospodářská ško-
la, městská radnice, městské 
sady, vodovod, muzeum, děl-
nické domy, kasárna, veřejné 
osvětlení. Jeho portrét namalo-
val ak. malíř Jiří Kaucký. Pod-
le zápisu z přeštické kroniky 
V. Sedláčka bylo v Přešticích 
kolem roku 1800 šestnáct nosi-

telů jména Naxera. Řeznická 
rodina Naxerů odvozuje svůj 
původ od příslušníků žoldác-
kého vojska, které táhlo okolo 
Přeštic v době třicetileté vál-
ky. Tmavovlasí a snědí Naxe-
rové měli přijít s vůdcem kato-
lické ligy generálem Donem 
Baltazarem de Parra-das ze 
Španělska. Pro zajímavost: 
Přeštice měly v roce 1830 
1729 obyvatel v 247 domech. 
I v současné době se jména 
Naxerů v Přešticích vyskytu-
jí. Prapradědečkem bývalého 
ředitele přeštické Základní 
školy Přeštice Mgr. Kar- 
la Naxery byl Josef Naxe-
ra (1812-1880), který byl 
bratrem otce JUDr. Václava 
Naxery. I současný přeštický 
starosta patří do tohoto rodu.

Tak máme dalšího zajímavé-
ho rodáka.

Ing. Jiří Běl

SVČ Slunečnice informuje

K nejočekávanější události 
našeho volnočasového středis-
ka, otevření budovy Slunečnice 
II., došlo ve čtvrtek 20. června 
2019. Dopoledne jsme se sešli 
s pozvanými hosty, mezi nimiž 
byli též zástupci města Přešti-
ce, Plzeňského krajského úřa-
du, České školní inspekce, 
projektové manažerky z MAS 
Aktivios, zástupci společnosti 
STAWO Přeštice, abychom 
společně přestřižením pásky 
otevřeli a zahájili provoz Slu-
nečnice II. Odpoledne jsme 
pak otevřeli dveře „Dvojky“ 
veřejnosti. Otevření Slunečni-
ce II. tak proběhlo necelý rok 
od chvíle, kdy se s přestavbou 
začalo. Ve „Dvojce“ mají svůj 
domov zvířátka z naší malé 
zoo, vznikla zde nová, moder-
ně vybavená laboratoř a skvě-
le vybavená dílna na práci se 
dřevem.

Jako každým rokem, i letos 
jsme nabídli letní příměstské 
tábory. Zajímavý program 
a kvalitní využití volného času 
o prázdninách jsme připravili 
pro téměř sto dětí.

Kromě otevření Slunečnice 
Dvojky máme i nové moder-
nější a přehlednější webové 
stránky. Těšíme se, že nás na 
nových webovkách navštívíte: 
https://slunecniceprestice.cz/

Na konci srpna jsme se roz-
loučili s Klárou, která s námi 
pracovala v loňském roce 
a přivítali nové spolupracov-
níky. Děkujeme, Klárko, za 
spolupráci.

Na našich webových strán-
kách se také můžete seznámit 
s nabídkou kroužků na školní 
rok 2019/2020. Přihlašování 
opět probíhá přes založený 
osobní účet na internetu: 
https://svcprestice.iddm.cz

V případě jakýchkoliv dota-
zů, nejasností či obtíží nás 
neváhejte kontaktovat.

Ve Středisku volného času 
Slunečnice Přeštice se na vás 
těšíme opět v pondělí 2. září 
2019 a zveme vás k návště-
vě, abyste se mohli seznámit 
s nabídkou zájmových krouž-
ků pro školní rok 2019/2020, 
a zápisu do kroužků.

V sobotu 21. 9. 2019 vás od 
14.00 hodin do 18.00 hodin 
zveme na Den otevřených 
dveří SVČ Slunečnice Přeš-
tice.

Informace o našich aktivitách 
můžete sledovat na webových 
stránkách https://slunecnice- 
-prestice.cz/ a FB profilu: Stře-
disko volného času Slunečnice 
Přeštice, p. o.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Foto Zdeňka Giertlová

Foto Klára Kolářová

Dokončení ze str. 1
Cílem projektu je seznámit 

širokou veřejnost s nabíd-
kou poskytovatelů sociálních 
služeb a informovat obča-
ny o tom, na koho se mohou 
obrátit v případě, že se ocitnou 
v nepříznivé sociální situa-
ci. Vedle prezentace těchto 
poskytovatelů budou součástí 
programu centra také přednáš-
ky, semináře nebo například 
programy pro rodiny. „Od 
října tohoto roku připravuje-
me specificky zaměřené pro-
gramy pro jednotlivé skupiny. 
V nabídce komunitního cent-
ra budou přednášky na téma 
ohrožení předlužováním, semi-
náře alternativní psychologic-
ké pomoci, dále však i semi-
náře o tvorbě životopisu či jak 
uspět na přijímacím pohovoru 
a další motivační kurzy. Peču-
jícím osobám, ať již neformál-
ním pečovatelům či sociálním 
pracovníkům, hodláme nabízet 
akreditované kurzy, jako pří-
klad mohu uvést zásady správ-
ného polohování či bezpečná 
manipulace”, doplňuje dále 
Míšková z KKC.

Zájemci z Přeštic a okolí se 
dále budou moci účastnit před-
nášek či pracovních worksho-
pů na témata vztahu k život-
nímu prostředí, výchově dětí 
a mládeže, zdraví a životnímu 
stylu a aktuálním společen-
ským trendům (život on-line, 
komunikační dovednosti atp.). 
V centru budou vymezeny časy 
na neformální setkání, kde si 
budou moci návštěvníci buď 
sami, nebo s asistencí, vyřídit 
potřebné záležitosti na počíta-
či či se účastnit pravidelných 

setkání. Centrum bude nabízet 
i tzv. službu „na zavolání”. 
V době nepřítomnosti nefor-
málních pečovatelů umožní 
zprostředkovat dočasný zástup 
akreditovaným pracovníkem 
centra, ať již pro potřeby zajiš-
tění nákupu nebo doprovo-
du k lékaři, tak i pomoci při 
vyřizování administrativních 
a dalších úkonů.

Jednou z prvních akcí cent-
ra je burza nepotřebných věcí 
Swap Přeštice. Ta se odehraje 
27. a 28. září. Podstatou akce 
je, že zájemci mohou přinést 
oblečení, které nenosí a pře-
dat jej dále. Současně si lze na 
místě vybrat oblečení donese-
né jiným návštěvníkem. Nero-
zebrané oblečení pak bude 
předáno k upcyclingu, v rámci 
něhož jsou staré věci přetvá-
řeny do produktů s novým 
využitím.

Finanční prostředky na pro-
voz centra ve výši necelých 
2,5 mil. na dobu 36 měsí-
ců poskytla Evropská unie 
a Česká republika prostřed-
nictvím Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci prioritní  
osy 2. Sociální začleňování 
a boj s chudobou, specific-
ké cíle Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 
a Zvýšení zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech. O dalších aktivitách 
nového centra vás zde budeme 
pravidelně informovat, infor-
mace lze nalézt i na webových 
stránkách KKC Přeštice.

(red)
(neprošlo korekturou)

V Přešticích se otevřou...
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NÁZORY ZASTUPITELŮ 
(Toto místo je určeno ke zveřejňování osobních názorů zastupitelů)

Prodej rozvojových 
pozemků města

Dne 27. 6. 2019 jsem na 5. za- 
sedání ZM předložil bod 
nazvaný „Zdůvodnění postu-
pu města Přeštice při prodeji 
rozvojových pozemků města 
v OZ Svatoplukova a v loka-
litě Nepomucká“ s návrhem 
usnesení ve znění:

„ZM ukládá: starostovi měs-
ta, aby ve spolupráci s právním 
zástupcem města vypracoval 
písemnou zprávu se zdůvod-
něním postupu města při pro-
deji rozvojových pozemků 
v Obytné zóně Svatoplukova 
a v lokalitě při ul. Nepomucká 
společnosti AREA group s.r.o. 
Zpráva bude zahrnovat přísluš-
né listiny dokladující odpovědi 
na dotazy uvedené v čl. II prů-
vodního textu předkladatele 
bodu č. 5.1. programu jednání 
5. zasedání ZM. Starosta zašle 
tuto zprávu členům ZM v ter-
mínu do 30. 8. 2019.“

Zastupitelstvo tento návrh 
usnesení neschválilo, protože 
pro něj hlasovalo pouze 7 
z celkem 15 zastupitelů.

Zastupitelé města tak patrně 
ani zpětně nedostanou seriózně 
zpracovanou písemnou zprávu 
o plošně i hodnotově největším 
prodeji rozvojových pozemků 
města. Od vedení města nedo-
stanou odpovědi ani na dotazy, 
které jsem zopakoval naposle-
dy v květnových Přeštických 
novinách a které nyní připomí-
nám ve zkratce:

Proč město vrátí firmě AREA 
z prodejní ceny cca sedmi hek-

tarů pozemků v lokalitě Nepo-
mucká zpět 12 mil. Kč, když 
AREA u soudu vyčíslila, že do 
úpravy těchto pozemků faktic-
ky investovala pouze 3,4 mil. 
korun? Čím je podložen výdaj 
firmy na zbývajících 8,6 mil. 
korun, který jí město zaplatí?

A proč město postupně prodá 
firmě AREA cca 4 ha pozemků 
v Obytné zóně Svatoplukova 
určených pro výstavbu rodin-
ných a bytových domů za cenu 
300 Kč/m2 plus DPH (s garancí 
této ceny až do r. 2033), když 
občanům obdobné pozemky 
již dnes prodává za cenu 1170 
korun plus DPH?

V čase, kdy píši tento člá-
nek, očekávám odpověď 
Okresního soudu Plzeň-jih 
na písemnou žádost, zda mi 
umožní nahlédnout do spisu 
soudního sporu, který měs-
to a firma AREA ukončily 
dohodou. Rád bych v něm 
našel zdůvodněné odpově-
di alespoň na výše uvedené 
nezodpovězené dotazy a ty 
následně předal zastupite-
lům. Už více než 2 roky se 
s některými kolegy i občany 
bezúspěšně snažíme získat 
odpovědi od vlastního vedení 
města, nikdo by nerad dospěl 
k jejich zjišťování případnou 
volbou mezi podáním trestní-
ho oznámení a podáním žalo-
by k civilnímu soudu.

Mgr. Antonín Kmoch
člen ZM Přeštice
za Občanský hlas

Nejtvrdší hasič přežije
V sobotu 24. srpna 2019 se 

v Přešticích konalo finální 
kolo Šumavské ligy v disciplí-
nách TFA. Ačkoliv to byl tepr-
ve první ročník v tomto městě, 
domácí se soutěže zhostili více 
než výborně. Soutěž v TFA 
disciplínách je zkratkou pro 
nejnáročnější hasičskou sou-
těž neboli Nejtvrdší hasič 
přežije, která svými podmín-
kami simuluje práci hasiče 
při zásahu. Hasič je ustrojen 
do kompletního zásahového 
obleku včetně obuvi, rukavic, 
přilby a nasazeného dýchací-
ho přístroje. Seriál Šumavská 
liga je pořádán sbory dobro-
volných hasičů z Plzeňského 
a Klatovského kraje. Sobotní 
soutěže se zúčastnilo celkem 
29 závodníků a 5 závodnic, 
kteří zastupovali celkem 21 
sborů dvou krajů. Počasí všem 
opět přálo a soutěž proběhla 
za až moc slunečného dne. 
Trať zahrnovala disciplíny: 
roztažení proudů hadic „B“, 
motání hadic, hammerbox, 
přeskočení dvoumetrové bari-
éry, vytažení zátěže na lešení, 
pronesení zátěže tunelem se 
sníženým profilem, přenos 
dvou kanystrů na stanovenou 
vzdálenost, připojení proudni-
ce na monitor a průběh slalo-
mu až do cíle. S tratí si nej-
lépe poradil Petr Ježo (SDH 
Díly), a to v čase 213,14 s. Na 
druhém místě doběhl Roman 
Kohout (SDH Plánice) s časem 

228,74 s, na třetím místě 
Jakub Brousil (SDH Lom) 
230,21 s. Výsledky domácích 
závodníků: Jaroslav Cibulka –  
8. místo s časem 247,04 s, Petr 
Vraný – 16. místo s časem 
307,98 s, Ladislav Cibulka 
– 20. místo s časem 324,38 s, 
Jan Šůs – 26. místo s časem 
380,74 s. Abychom nezapo-
mněli na naše „křehká stvo-
ření“ s o něco lehčí tratí, 
ale i přesto velmi náročnou. 
Vítězkou se stala domácí Tere-
za Tučková s časem 213,38 s, 
druhé místo obsadila Karolína 
Ježová s časem 216,97 s, třetí 
místo patřilo domácí Tereze 
Cibulkové s časem 223,15 s. 
Na čtvrtém místě skončila také 
domácí závodnice, Veronika 
Tučková, s celkovým časem 
249,71 s. SDH Přeštice by 
tímto chtěl poděkovat hlavním 
sponzorům: městu Přeštice, 
Pavlu Strolenému, pod jehož 
záštitou probíhá Šumavská 
liga, firmám Vochoc Přeštice, 
Restaurant Chválenda, Ideax 
Skočice, Comwa spol. s r. o., 
Fa Voříšek, V. S. P. Auto Plzeň, 
Jan Benda – požární služby, 
Dräger Safety s. r. o. a Mila-
novi Janochovi (Janoch.info) 
za vynikající fotodokumen-
taci. V neposlední řadě by-
chom chtěli směřovat velký 
dík všem, kteří se podíleli na 
úspěšném průběhu soutěže.

za SDH Přeštice
Veronika Tučková

Školní rok začíná 
pro studenty VU3V
Zimní semestr 2019 
v konzultačním středisku Přeštice
Místo konání: v malém sále Kulturního a komunitního centra 
v Přešticích – 1. patro
Zahájení: 11. října 2019 (pátek) od 10.00 do 12.00 hod.
Další termíny: 18. 10., 1. 11., 22. 11., 29. 11., 13. 12. 2019

Téma: Evropské kulturní hodnoty
Lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
Zaměříme se na fungování společnosti obecně a zda jsou pra-
vidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na 
konkrétní kultuře? Jak si představujeme evropské kulturní hod-
noty? Ukážeme si různé přístupy a náhledy na společnost, kultu-
ru i samotného člověka a také to, jaké důsledky může mít relati-
vizování mravních a etických záležitostí.

Zimní semestr 2019
v konzultačním středisku Nezdice
Místo konání: v kanceláři MAS Aktivios, z. s. – Nezdice 46 
– 1. patro
Zahájení: 7. října 2019 (pondělí) od 9,30 hod. do 11.30 hod.
Další termíny: 21. 10., 4.11., 18.11., 2.12., 16. 12. 2019

Téma: Základy křesťanské ikonografie
a hafiografie
Lektor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc
Základy křesťanské ikonografie/Ikonografie Panny Marie/Ikono-
grafie Krista/Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice/Ikonogra-
fie světců.
Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 6 přednášek – 1 před-
náška trvá cca 2 hodiny 1x za 14 dní. Systém výuky je založen 
na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně 
v kolektivu budeme sledovat přednášku přenosem z internetu na 
plátno. Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat 
na lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost 
exkurze.
Kdo se může přihlásit ke studiu? Osoba důchodového věku 
(osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání sta-
robního důchodu) nebo invalidní důchodci.
Cena za semestr: 500 Kč

Kontakt pro bližší informace a přihlášky:
Mgr. Martina Hanzlíková, tel. 721 759 772
www.mas-aktivios.cz/VU3V

Zveme všechny příznivce!
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Letní Slunovrat 2019 
v Dolní Lukavici

Letošní Slunovrat se nesl 
v duchu artušovské legen-
dy. I když nás během akce 
potrápily tři přeháňky, přesto 
se letos zúčastnilo přes 140 
účastníků a program proběhl 
až do konce. Již v páteční 
večer bylo možno zhlédnout 
promítání z míst, kde žil král 
Artuš a z magického Avalonu 
(dnešní Glastonbury) v místní 
hospůdce. Sobotní odpoledne 
jsme zahájili seznámením pří-
běhu o králi Artušovi a bájném 
meči Excaliburovi a pletením 
již tradičních svatojánských 
věnečků. Průvod s tradicí jsme 
museli bohužel letos kvůli 
dešti vypustit. Pokračovalo se 
projížďkami na koních. Při-
pravena byla opět tématická 
stanoviště s úkoly nejen pro 
děti, za jejichž splnění dosta-
ly odměnu. Bylo možné si 
vyzkoušet např. postavit mini 
Stonehenge z kamenů, pozná-
vat živly, byliny, vzácné mine-
rály, pro nejmenší středověké 
malování a puzzle nebo na-
vštívit alchymistickou dílnu 
či vědmu. Také lukostřelba si 
našla své malé i velké přízniv-
ce, dokonce byl oceněn nejlep-
ší lukostřelec turnaje. Během 
programu se přítomní mohli 
zapojit do výuky společného 
středověkého tanečku a pozdě-
ji zhlédnout vystoupení taneč-
ní skupiny Magic Girls s cho-
reografií Š. Lexové. Scénický 

tanec „Příběh živlů“ s krásnými 
kostýmy děvčat na diváky veli-
ce zapůsobil a také byl velkým 
potleskem odměněn. Večer 
patřil šermířské skupině Sor-
dem, která předvedla scénické 
asalty ukázky šermířského sou-
boje a zbroje, a hlavnímu hostu 
Slunovratu příbramské kapele 
Ginevra, která zahrála skvěle 
krásné písně a balady ve stře-
dověkém stylu. Slunovrat byl 
ukončen efektním vystoupe-
ním s ohněm TS Hely. Po celou 
dobu akce bylo zajištěné občer-
stvení a u stánečků si lidé mohli 
koupit nějaký ten suvenýr.

Na stanovištích jste mohli 
potkat i některé postavy z dáv-
né artušovské legendy, např. 
krále Artuše, rytíře Lancelota, 
královnu Guinevru, Morganu, 
Merlina a další, kteří dobový-
mi kostýmy zpestřili i atmosfé-
ru akce. Rok od roku se sluno-
vratová akce rozrůstá, přibývá 
účinkujících i návštěvníků 
a to je dobrá cesta jak se stát 
tradiční akcí. Dokonce nás 
navštívila i vycházející přeš-
tická hvězdička Jakub Mou-
lis. Děkujeme všem za účast 
a obzvláště velké společné 
DÍKY patří všem asisten-
tům, kteří se jakkoliv podíleli 
a pomáhali, a také všem spon-
zorům!

za Spolek
Přátel Matky Země

Štěpánka Inka Lexová

Bosochodník
v Dolní Lukavici 
pro radost i pro zdraví

Dne 30. 5. byl slavnostně 
odhalen bosochodník na škol-
ní zahradě dětmi z meditač-
ního kroužku pod vedením  
Š. I. Lexové. Byl vytvořen ve 
spolupráci dětí a Spolku Přátel 
Matky Země, který podporuje 
bosou turistiku. 

Poděkování patří panu sta-
rostovi a paní ředitelce ZŠ za 
povolení k realizaci našeho 
nápadu, panu Jiřímu Lexovi 
za vytvoření základů a dětem 
z meditačního kroužku za 
pomoc s cedulkou a při sbírání 
a naplňování bosochodníčku 
přírodninami. V 15.00 hodin se 
sešly na školní zahradě i ostat-
ní děti a připojili se i někteří 
rodiče a učitelský sbor. Před 
samotným odhalením bylo 
představeno a vysvětleno, 
k čemu vlastně bosochodník 
slouží, poté děti zarecitovaly 
básničku o bosochodníčku, 
kterou jsme společně vymysle-
li, a pak už přišla na řadu první 
bosá procházka. Procházely se 
děti, rodiče a připojily se i paní 
učitelky a moc se jim to líbilo. 
Bosý chodník neboli pěšin-
ka pro bosé nohy se skládá 
z několika různých přírodních 
povrchů. Slouží k masírová-
ní plosek nohou (reflexologie 

– určité body na chodidle jsou  
propojeny s orgány v našem 
těle a takto jsou stimulovány 
k lepšímu prokrvení, regene-
raci a funkci) a dopřává tak 
mimořádný smyslový záži-
tek. Chození naboso je zdra-
vé, uvolňující, nabíjí energií, 
dodává pocit radosti. Stačí jen 
sundat boty, ponožky a dělat 
to, co naši předkové dělali od 
nepaměti, a to JÍT NABOSO! 
Veřejnosti je přístupný jen po 
16. hodině nebo o víkendu. 

Štěpánka Inka Lexová

Nabídka kurzů KKC 
2019/2020
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/
/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

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

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

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

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

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

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

Dokončení ze str. 1
Jak je všeobecně známo, 

jakoukoliv stavbu je možné 
realizovat tehdy a jen tehdy, 
pokud je v souladu s platným 
územním plánem (ÚP). Ten 
současný a všechny předchozí 
vymezovaly tyto plochy v úze-
mí za železniční tratí vpravo 
ve směru na Klatovy, z jedné 
strany ohraničené silnicí na 
Skočice a z druhé strany silnicí 
na Žerovice jako pozemky pro 
výstavbu průmyslové zóny. 
Tento záměr potvrzovala již 
od roku 1990 všechna vede-
ní města se starosty Bendou, 
Fornouzem i Kmochem. Ke 
změnám došlo pouze ve vzta-
hu k plochám pro výstavbu 
fotovoltaických elektráren, 
k nepřípustnosti výstavby spa-
loven a úpravám způsobených 
přípravou koridoru pro obchvat 
Přeštic. Změna využití tohoto 
území nebyla projednávána ani 
v minulém volebním období, 
kdy byl schvalován poslední 
ÚP. Proto společnost Accola-
de mohla začátkem roku 2017 
oslovit město a projevila zájem 
o městské pozemky ležící v té-
to průmyslové zóně. Otázkou 
prodeje se zabývalo zastupi-
telstvo na svých čtyřech veřej-
ných zasedáních v dubnu, červ-
nu, říjnu a prosinci roku 2017. 
Při rozhodování vzalo v potaz 
přínosy týkající se rozvoje 
infrastruktury, růstu pracov-
ních míst a zejména přínosů 
ekonomických. Ty spočívají 
nejen v prostředcích získaných 
prodejem (cca 31 000 000 ko-
run), ale i následných každo-
ročních příjmů plynoucích 
z daně z nemovitosti, jejichž 
výhradním příjemcem je měs-
to (cca 275 000 Kč). Strategic-
ký rozvojový plán Přeštic, na 
jehož tvorbě se podílelo něko-
lik desítek místních občanů, 
obsahuje celou řadu náklad-
ných projektů, pro které tento 
mimořádný příjem představuje 
ve všech případech příležitost 
k zahájení jejich realizace. 
Jde o projekty, které budou 
sloužit všem občanům Přeštic 
a rozšíří nabídku služeb, které 
našemu městu dosud chybí. 
To byl hlavní motiv, proč se 
takto zastupitelstvo rozhodlo. 
Jelikož je Accolade jednou ze 
společností, která své zisky 
realizuje dlouhodobým pro-
nájmem svých nemovitostí, je 
více než pravděpodobné, že 
bude dělat vše proto, aby tyto 
byly trvale obsazeny solvent-
ními nájemci.

K tomu však vede ještě 
dlouhá cesta. Město v budou-
cí kupní smlouvě společnost 

Accolade nad rámec platné-
ho územního plánu zavázalo, 
že ,,Projekt bude realizován 
pouze tehdy, když v souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na život-
ní prostředí, v platném zně-
ní, bude v rámci zjišťovacího 
řízení učiněn závěr, že záměr 
Projektu nemá významný vliv 
na životní prostředí a veřejné 
zdraví a nebude dále posuzo-
ván dle uvedeného zákona.“ 
Z těchto důvodů nejsou zvý-
šené obavy občanů na mís-
tě. Dalším krokem je získání 
územního rozhodnutí, které na 
tento projekt maximálním způ-
sobem využívající dané území 
musí být vydáno. Teprve po 
tomto okamžiku bude možné 
zahájit jednání s nájemci. Ten 
vybraný potom blíže specifi-
kuje svoje potřeby, které se 
projeví v dokumentaci pro sta-
vební povolení. Je tedy možné, 
že se stavba bude od aktuální-
ho návrhu částečně odlišovat, 
ale vždy s mírnějšími dopady 
na své okolí (doprava materi-
álu a zaměstnanců). Bezpeč-
nost je pro město samozřejmě 
zásadní hodnotou. Nejen ta 
v dopravě na silnici od areálu 
přes přejezd k hlavní silnici 
na Klatovy, ale i ta ve městě. 
Zaregistroval jsem samozřej-
mě i obavy z nárůstu cizích 
pracovníků a zvýšení bezpeč-
nostních rizik z jejich přítom-
nosti plynoucích. Z pravidel-
ných (čtvrtletních) hodnocení 
bezpečnostní rady města je mi 
známo, že se cizí pracovníci 
objevují ve statistikách obou 
místních policejních složek 
(MP, PČR) v mnohonásobně 
menší míře než místní či přes-
polní občané. Vedení města si 
je dostatečně vědomo všech 
rizik a je připraveno je účinně 
eliminovat.

Děkuji všem, kteří dočetli celý 
příspěvek. Určitě jsem nesdělil 
všechny informace o této stav-
bě, která by mohla mít pro měs-
to i v budoucnu velký význam 
a sloužit jeho širokým potře-
bám. Více se můžete dozvědět 
19.9.2019 na dalším jednání 
zastupitelstva města, na které 
vás srdečně zvu.

Přeji vám krásný podzim, 
školákům, studentům, všem 
pedagogickým i nepedago-
gickým pracovníkům úspěšné 
zahájení nového školního roku. 
Blahopřeji také dodatečně 
všem našim sportovcům, kteří 
nejen v národní házené dosáhli 
významných úspěchů.

Mgr. Karel Naxera
starosta

(neprošlo korekturou)

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

Pečovatelské služby Přeštice

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

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

 pečování v době náhlé neinfekční nemoci
 pečování v nepřítomnosti pečujících osob

 asistenční činnosti – služba na zavolání, 
obsluha nesoběstačných pacientů

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

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

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

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

Služba se poskytuje bezplatně.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
nabízí služby 

v oblasti poskytování sociální pomoci 
ve správním území města Přeštice

„Doplňková činnost Pečovatelské služby Přeštice
 a osobní asistence“

Název projektu: 
Rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice

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

SLOUPEK STAROSTY
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Turnaj v šipkách ve Spoláku
Dne 20. července 2019 uspo-

řádal náš ŠK BSOD 334 01 
Přeštice ,,Z“ turnaj v šipkách 
501 DO. Turnaje se zúčastnilo 
76 hráčů (61 mužů a 15 žen). 
Dorazili k nám hráči z blíz-
kého okolí, ale i tací, kteří 
byli až z Německa, Trutnova, 
Sušice, Starého Klíčova, mezi 
zúčastněnými byli i hráči PDC 
(Mario Hermann a Roman 
Benecký) a reprezentanti ČR 
(Denisa Feklová a Roman 
Benecký).

Muži i ženy hráli vyřazovací 
metodou play off. Po odehrání 
jednotlivců byl vyhlášen tur-
naj smíšených dvojic, kterého 
se zúčastnilo 27 párů. Vzhle-
dem k velkému počtu hráčů 
se letos nemohl odehrát turnaj 
odpadlíků (doufám, že nám to 
všichni prominuli).

Děkujeme manželům Lence 
a Markovi Kriegelsteinovým 
za ,,zapůjčení“ hracího místa 
ve Spoláku a p. Janu Šmrhovi 
za půjčení hracích automatů 
a dodání pohárů pro vítěze.

Dále bych rád poděkoval 
všem sponzorům, kteří nám 
poskytli finanční i věcné dary 
(Restaurace Spolák, Řeznic-
tví Majer, Autocentral Plzeň, 
Tools Zerosystems, Tope-
nářství R-V s. r. o., Pilsner 
Urquell, Hostinec U Zlaté 
Husy, RJR Truhlářství s. r. o., 
Zdravá výživa – Libuše Živ-
ná, p. Josef Falout, p. Radek 
Havlíček), v neposlední řa-
dě děkujeme všem, kteří se 
podíleli na organizaci turna-

je a jeho hladkém průběhu. 
Nesmíme opomenout zaměst-
nance „Spoláku“, kteří se 
o nás po celý turnaj skvěle 
starali. Velký dík patří všem 
hráčům, kteří se přijeli poba-
vit a vytvořili úžasnou atmo-
sféru. Vzhledem k tomu, že 
všichni byli z hracího místa 
nadšeni, doufáme, že za rok 
se zde opět setkáme v ještě 
hojnějším počtu.

Přední příčky v mužské 
kategorii obsadili:
1. místo: Benecký Roman, 40+ 
Trutnov
2. místo: Šmrha Jan, ŠK OKO 
Plzeň
3. místo: Kantner Josef, DC 
Bunda Starý Klíčov

V ženské kategorii se umís-
tily:
1. místo: Feklová Denisa, DC 
Zahrádkáři Stod
2. místo: Špačková Tereza, ŠK 
Sušice
3. místo: Tomášková Ilona, 
ŠK West Club Litice

Přední příčky párů:
1. místo: Šmrha Jan, ŠK OKO 
Plzeň, Patera Patrik, ŠK BON 
Nezvěstice – Plzeň
2. místo: Chromiak Vladimír, 
ŠK Chřestýšovci Plzeň, Vět-
rovský Stanislav, ŠK BON 
Nezvěstice – Plzeň
3. místo: Pluhař Vladimír, ŠK 
BSOD 334 01 Přeštice ,,Z“, 
Fišer Vítězslav, ŠK KD Sobě-
kury

Za BSOD 
334 01 Přeštice ,,Z“

Radim Krieglstein

Fotbalová sezóna 
2019/2020 zahájena

Sezóna 2019/2020 se už roz-
běhla na plné obrátky. Opět 
se můžete těšit na utkání „A“ 
mužů v rámci Fortuny Divize 
sk. A. Nově však pod hlavič-
kou FK ROBSTAV Přeštice  
a. s. a s novou trenérskou 
dvojicí. Trenérem „A“ mužů 
je pan Stanislav Purkart, asis-
tentem je pan Jaroslav Kluska. 
Muži „B“ se pod hlavičkou FK 
ROBSTAV Přeštice a. s. a pod 
vedením trenéra Libora Vizin-
gra a asistenta Jana Miloty 
představí v I. B. třídě sk. B.

Dorostenci a mládež nastou-
pí ke svým utkáním pod hla-
vičkou Tělovýchovné jednoty 
Přeštice, z. s. Starší dorost 
(U19) a mladší dorost (U17) 
i v této sezóně hrají českou 
divizi dorostu sk. A. Trené-
rem starších dorostenců je 
pan Pavel Dobrý. Trenérem 
mladších dorostenců pan 
Pavel Procházka a asisten-
tem je pan Michal Klír. Starší 
žáci (U15) a mladší žáci „A“ 
(U13) se představí v Kraj-
ském přeboru Plzeňského 

kraje. Trenérem starších žáků 
je pan Tomáš Skála, asisten-
tem pan Petr Tušek. Trené-
rem mladších žáků „A“ je 
pan Miroslav Janda, asisten-
ty jsou pan František Král 
a pan Libor Krs. V okresním 
přeboru Plzně-jihu si zahrají 
mladší žáci „B“ (U12), starší 
přípravka a mladší přípravka. 
Trenérem mladších žáků „B“ 
je pan František Bouchal, asi-
stentem pan Ladislav Mourek. 
Starší přípravku vede trenér 
pan Václav Dudla a asistent 
pan Vítězslav Král. Mladší 
přípravku pan Petr Voříšek 
a asistent pan Jan Milota. 
Nejmenší fotbalisti (nábor) 
nehrají v žádné soutěži. Fot-
balu je učí pan Martin Švarc 
a pan Tomáš Benedikt.

Fotbalová sezóna je zaháje-
na, přijďte fandit! Rozpis utká-
ní a aktuální informace najdete 
na našich webových stránkách 
http://www.fotbalprestice.cz/ 
a Facebooku TJ Přeštice – Fot-
bal.

Zdeňka Frančíková

Letní příprava fotbalistů
Starší žáci zahájili letní 

přípravu na začátku srpna. 
Po několika málo trénincích 
se zúčastnili mezinárodní-
ho turnaje starších žáků U15 
v Mýtě. Kromě českých 
družstev se turnaje zúčast-
nil i tým z Polska a Francie. 
Přeštičtí žáci přivezli z turna-
je 5. místo. Během letní pří-
pravy absolvovali starší žáci 
kromě tréninků i několik pří-
pravných utkání. Mladší žáci 
„A“ zahájili letní přípravu na 
konci července týdenním sou-

středěním v Liblíně. V rámci 
soustředění odehráli přátelské 
utkání proti diviznímu týmu 
Karlových Varů. Po soustře-
dění začali naplno trénovat. 
V přípravě nechyběla ani pří-
pravná utkání a derby proti 
přeštickým mladším žákům, 
„B“. Začátkem srpna zaháji-
li letní přípravu i mladší žáci 
„B“. Nejprve hráči absolvo-
vali tréninky a koncem srp-
na následovalo soustředění 
v Plánici u Klatov.

Zdeňka Frančíková

Program zápasů mužstev 
TJ Přeštice – fotbal
Divize – A muži
Sobota 14. 9. 2019 16.30 hod. Přeštice – Petřín Plzeň
Sobota 28. 9. 2019 16.00 hod. Přeštice – Senco Doubravka
I. B. třída – B muži
Pátek     6. 9. 2019 18.00 hod. Přeštice – Pačejov
– hřiště Chotěšov
Neděle 22. 9. 2019 10.15 hod. Přeštice – Kasejovice
Divize – starší + mladší dorost
Sobota 7. 9. 2019 10.00 + 12.15 hod. Přeštice – Aritma Praha 
– hřiště Chlumčany
Sobota 21. 9. 2019 10.00 + 12.15 hod. Přeštice – Strakonice
KP – starší + mladší žáci
Neděle   1. 9. 2019 10.00 + 11.45 hod. Přeštice – Horažďovice
Středa    4. 9. 2019 16.00 + 17.45 hod. Přeštice – Domažlice
Neděle 15. 9. 2019 10.00 + 11.45 hod. Přeštice – Stříbro
Neděle 29. 9. 2019 10.00 + 11.45 hod. Přeštice – Rapid Plzeň


