
Příští rok 
na jaře bu-
dou Přeš- 
tice hostit 
fotbalové 
Mistrovství 

Evropy juniorek do 17 
let. Proč si UEFA vybrala 
právě naše město?

Důvody byly asi dva. Je to 
blízko Plzně, je sem perfektní 
spojení jak z pražského letiště, 
tak i z hotelů v Plzni. Za dru-

hé místopředsedou Fotbalo-
vé asociace České republiky 
(FAČR) je žerovický rodák 
Roman Berbr a doporučil to. 
Šampionát se koná vlastně 
v Plzeňském kraji, v Domažli-
cích a v Plzni, výjimkou je Pří-
bram.
UEFA si mohla vybrat 

čtyři stadiony v Plzni, 
proč to dali na venkov? 
Za tím je hlavně Berbr?

Také je to tím, že má k Přeš-
ticím vztah a je tu tradice. 
Přeštice hrály šestnáct let divi-
zi. Stadion je v takovém stavu, 

v jakém je, takže si pomůžeme 
rekonstrukcí.
Jak to bude vypadat na 

jaře, až proinvestujete 
37 milionů korun?

Stadion by měl být v katego-
rii UEFA pro mezistátní zápa-
sy, je to ta nejnižší kategorie. 
Ovšem po dobu deseti let se 
tu mohou konat reprezentač-
ní kempy a mezistátní zápasy 
v kategoriích od 15 do 21 let.
A budou tady probí-

hat?
Ano. To je jistá věc, protože 

takových sice neligových, 

ale kvalitních stadionů bude 
v republice tak čtyři nebo pět.
Tady budou sportovci 

i nocovat?
Spát ne, zůstanou v hotelech 

v Plzni a sem budou přijíždět 
na mezistátní zápasy. Kempy 
probíhají tak, že sem přijedou 
fotbalisté na jeden den na sou-
středění. Už tu byly juniorky 
do 15 let. Ráno přijedou, mají 
dva tréninky, oběd a večer 
zase zmizí.
Jaké bude zázemí  

uvnitř stadionu? Peníze 
by asi měly být vidět.

Bude mít parametry UEFA. 
Nemohou tu být třeba dvě 
sprchy, ale pět, ne jedna toa-
leta, ale tři, kabiny nebudou 
mít dvacet metrů čtverečních, 
ale padesát a podobně. Uvnitř 
bude velká společenská míst-
nost, také třeba vířivka a sau-
na, malá rehabilitační linka. 
Všechno bude větší a kvalit-
nější.
Kolik to bude stát Přeš-

tice?
Město zaplatí pět milionů.

Kupodivu se ve městě nekrade 
příliš mnoho. Ačkoliv si to oby-
vatelé nemyslí, počty vloupání 
do bytů a domů lze spočítat na 
prstech a dokládají to policejní 
statistiky. Každý takový čin je 
ale pro okradené velmi nepří-
jemný a zpráva o něm se rychle 
šíří ulicemi města. Panika ale 
není na místě.

Jeden prázdninový pátek 
krátce po obědě zazvonil Vác-
lavu Müllerovi telefon. Když 
mu manželka řekla, že jsou 

vykradeni, považoval to za 
vtip. Vrátil se rychle domů, 
našel vypáčené dveře a v bytě 
obrovský nepořádek. „Vyta-
hali všechny šuplíky, obsah 
rozházeli na zem a všude roz-
sypali sůl a pepř.“ Zloději po 
sobě zametali pachové stopy. 
Nenechali prý ani žádné otisky, 
pracovali v rukavicích a doce-
la drze. Byt Müllerových totiž 
leží v prvním patře paneláku 
v Husově ulici (vedle restaura-
ce Tip sport). „Dveře vypáčili 
i k sousedům a nadělali tam 
stejný nepořádek. Určitě jim 
to trvalo několik minut možná 

deset, riskovali, že někdo pů-
jde okolo.“

Nejvíc škody ale uděla-
li zloději na dveřích. Z jed-
noho bytu neukradli nic, 
z druhého si odnesli pět eur 
a šperky. „Kuny tam nechali, 
foťák i hodinky taky. Šli jen 
po penězích a po zlatu,“ říká 
Müller, který tu spoušť uklízel 
s manželkou celý den. Václav 
Müller je na zloděje paradoxně 
zvyklý, pracuje pro venkov-
skou síť obchodů a opravuje 

škody po vloupání. „Každý 
měsíc tak dvakrát. Lezou tam 
jak do učiliště.“

Zloděje u sebe v bytě považu-
je Václav Müller za amatéry, 
kteří chtěli rychle hotové pení-
ze, nebyli připraveni a podle 
něj rozhodně nepřijeli zdaleka. 
„Museli být místní nebo tady 
někde přebývají.“

Pravděpodobnost dopadení 
bytových zlodějů je podle 
policejních statistik dvacet pět 
procent. „Od začátku roku 

registrujeme v Přešticích 
celkem čtrnáct vloupání do 
objektů. Z toho tři do obcho-
dů, jedno do restaurace, jedno 
do rodinného domu, do bytu 
a zbytek jsou ostatní objekty,“ 
říká policejní mluvčí Hana 
Štefflová. Tedy zřejmě sklepy, 
garáže, dílny.

Vloni vykradli zloději během 
prázdnin v celé republice 1200 
bytů a podle policie tento počet 
už deset let pomalu klesá. I tak 
vloni majitelé při krádežích 
přišli o peníze a zboží v hod-
notě přes jednu miliardu ko-
run.                                  (red)
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Masarykovo náměstí

Více škody než lupu

OBJEV 
ROKU

Letos v červenci se 
podařil historikům 

objevit dosud neznámý 
středověký text, 
který se zásadně 

dotýká dějin Přeštic. 
Nachází se na listině 

z roku 1274, 
kterou sice historici 

znali od počátku 
20. století, ovšem 
neznali její obsah. 

Ten zůstal utajen díky
tomu, že byl ukrytý 

uvnitř spisu. 
Objevený text se týká 
přeštického kostela. 

Více v Přeštických 
novinách na straně 7.

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou ty tam, málo-

kdo se ještě asi někam chystá 
na dovolenou a rodičům začí-
nají, nebo u těch s prvňáčky 
už začaly, starosti s novým 
školním rokem. Letní pohoda 
prostě doznívá a život se vrací 
do běžných kolejí. Horka nás 
letos nesužovala a tak si mys-
lím, že i starší ročníky našich 
spoluobčanů strávily pěkné 
chvíle na výletech, doma či na 
zahrádce.

Kromě nového školního 
roku nás na podzim čeká 
také změna v podobě obsaze-
ní Zastupitelstva Plzeňského 
kraje a též obměna na postech 
senátorů Parlamentu ČR. Vol-
by jsou již zase tady. Konat 
se budou 7. a 8. 10. (či ještě  
14. a 15. 10. v případě těch 
senátních). Dotkl bych se 
zvláště voleb krajských.

Až nástupem do funkce 
a běžnou praxí při řízení úřa-
du jsem postupně získával 
informace o tom, která témata 
řešená na úrovni kraje se nej-
více dotýkají našeho města. 
Vzhledem k tomu, že Přeštice 
jsou obcí s rozšířenou působ-
ností, jsou pro nás krajská 
témata často klíčová. Nejvíce 
se nás samozřejmě týkají sil-
nice I. a II. třídy, kterými kraj 
může pomoci k lepší dopravní 
dostupnosti obcí. Dále jsou to 
bez pochyby krajské dotace, 
které mohou pomoci obcím 
a městům jako je to naše roz-
víjet se a řešit zásadní problé-
my, na které mnohdy samotné 
obecní rozpočty nestačí. Jedná 
se např. o výstavbu hřišť, opra-
vu památek, budování bezpeč-
ného prostředí nebo podporu 
sportovních, kulturních a spo-
lečenských aktivit.

Po téměř dvou letech si 
již možná troufale dovolím 
osobní hodnocení. Nemohu 
bohužel říct, že je důvod k úpl-
né spokojenosti. Jen patřičná 
snaha je odměněna kladným 
výsledkem. Kraj by neměl 
plnit jen funkci konzumenta 
státních prostředků či jejich 
přerozdělovatele, ale měl by 
být oporou obcím a městům 
na svém území. Takovou pod-
poru ovšem často ze strany 
kraje nepociťuji. Nebyl bych 
ale spravedlivý, kdybych byl 
pouze kritický. I nám se poda-
řilo uspět s několika žádostmi 
o podporu investičních akcí. 
Jedná se např. o čerpání z pro-
gramu Bezpečný kraj při rozši-
řování městského kamerového 
dohledového systému. Získali 
jsme též prostředky z Progra-
mu stabilizace a obnovy ven-
kova Plzeňského kraje v letech 
2015 a 2016. Díky krajským 
dotacím jsme též úspěšní při 
budování metropolitní sítě.

Pokračování na str. 4

Zloději za miliardu

Populární letní kino v Přešticích přilákalo během čtyř srpnových dnů přes tisíc diváků. KKC uspořádalo promítání čtyř českých 
filmů: komedií  Dvojníci, Padesátka a Teorie tygra, dramatu Lída Baarová. Padesátku uvedl osobně producent snímku Daniel Strejc.  
Diváci si ani nemuseli brát deky, rozpálený beton v amfiteátru sálal teplo až do půlnoci. Občerstvení bylo zajištěno. Nezbývá než 
v úspěšném počinu pokračovat i příští rok.                                                                                               Text (red), foto Milan Janoch



Dokončení ze str. 1
Plzeňský kraj dá 1,8 milionu 

a zbytek přes třicet milionů 
Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy.

Kolik zápasů evrop-
ského šampionátu se 
tu bude hrát? Dva nebo 
tři?

To ještě není rozhodnu-
té, v základní skupině se tu 
můžou hrát třeba dva nebo 
tři. Semifinále a finále se ale 
bude hrát v Plzni. Funkcioná-
ři UEFA přijedou koncem říj-
na prohlédnout stav a znovu 
v půlce března. Takže o Přeš-
ticích neuslyšíme jen spor-
tovně, ale přinese to i nájezd 
fanoušků.
Myslíte? Fanoušci při-

jedou na kraj města, po 
zápase se otočí a poje-
dou domů.

Takhle to neberu. Já když 
jedu někam na mezistát-
ní zápas, tak si to městečko 
projdu celé. Takže když tady 
budou hrát nějací Dánové, 
přijedou tři, čtyři hodiny před 
zápasem a střed města navští-
ví vždycky. Nějaké rarity tady 
jsou: přeštický kanec, kostel. 
Vyjdou brožurky, o každém 
městě poběží i medailonek. 
Měly by se vysílat na Euro-
sportu.
Takže sem budou jezdit 

reprezentanti na kempy, 
bude tady zázemí. To je 
výhoda pro město?

Je pravda, že tolik peněz 
žádný stadion od Prahy na 
západ ještě nedostal, kromě 
Viktorky samozřejmě. Vyhří-
vaný trávník tu neplánujeme. 
Ale bude tu zázemí pro naši 
mládež. Máme suverénně nej-
více mužstev na Plzni jihu, 
devět mládežnických muž- 
stev. Obě hřiště budou kvalitní 

a počítáme s rozšířením o dvě 
další hrací plochy směrem na 
Plzeň. Celkem čtyři hřiště.
Kdo to zaplatí?
Teď momentálně bychom 

udělali jen louku, to nebude 
stát skoro nic, a pak, až se 
seženou dotační programy, tak 
bychom to dokončili. Pozem-
ky jsou města, zastupitelé 
s tím musí vyjádřit souhlas, 

už je to zanesené v rozvojo-
vém plánu jako sportoviště.
Vy jste od města kro-

mě pětimilionové dota-
ce žádali i pětimiliono-
vou půjčku. Na co?

Ne, nežádali jsme. To bylo 
špatně prezentováno. My 
jsme vždy žádali o spoluúčast 
5 milionů korun. To musel 
být nějaký šum.
K čemu potřebujete 

další dvě hřiště?
Já si myslím, že to je nejen 

pro Přeštice, mohou tady 
trénovat manšafty z okolí. 
Plzeň jih je zřejmě jediný 
okres v republice, kde není 
hřiště s umělou trávou, což 
je zarážející. Denně nám tady 
trénuje šest až sedm manšaftů 
a na dvě hřiště se nevejdou. 
Ta hlavní plocha se musí více 
šetřit na zápasy, takže musí 
být hlavní plocha a minimál-
ně dvě tréninkové.
To je jen večer, přes 

den to je prázdné…
Žáci trénují odpoledne od 

čtyř do osmi, ta hřiště jsou 
vytížená. Přes den mohou 
chodit školy, my jako oddíl 
kopané máme smlouvu se 
školkou, děláme jim v týdnu 
sportovní hry, takže děti sem 
chodí. Máme devět oddílů 
mládežnických a dva dospělé, 
starou gardu a přípravku, kte-
rá nehraje zápasy. Takže to 
předimenzované není.
A kdo bude udržovat 

čtyři hřiště a platit to?

Na údržbu to bude nároč-
nější, ale zase když budeme 
deset let v kategorii UEFA, 
tak máme nárok na dvě údrž-
by za rok od fotbalové asocia-
ce. To jsou desetitisíce korun.
Celé hřiště je rozkopa-

né, kdy položíte trávu?
Tak do půlky října. Už by 

měla být zelená. Trénovat tu 
ale nebudeme, to necháme 

na duben. V říjnu začne totiž 
rekonstrukce tribuny, hráči 
by se neměli kde převlékat. 
Kapacita tribuny se zvýší 
z 350 na 490 diváků.
Tolik diváků nikdy 

nepřijde...
Když jsem hrál já, tak cho-

dilo i sedm set. Takže když 
postoupíme výš, tak zase bude 
chodit čtyři sta lidí. To nejde 
takhle říct, může přijít boom 
a začnou chodit lidi, to není 
o tom, že teď chodí málo.
Kolik má Váš fotbalový 

oddíl rozpočet na rok?
Přibližně milion a půl. Nemá-

me žádné zaměstnance. Je tu 
samozřejmě správce, ale jinak 
to děláme všichni zadarmo.
TJ Přeštice nemá kro-

mě správce žádného 
zaměstnance. Jak chce-
te takový obrovský  
areál udržovat a finanč-
ně udržet?

Podle mě ho budeme muset 
najít. Počítáme, že bychom 
tady mohli pořádat třeba větší 
koncerty. Tak jednou, vždyc-
ky v létě před rekonstrukcí. 
Ale něco velkého jako jsou 
třeba Kabáti. Areál musí mít 
využití, když tu bude tak vel-
ké vybavení.
To je dost ambiciózní 

plán.
Nesmíme si klást malé cíle. 

Doufám, že první zápas na 
novém stadionu tu odehraje 
Viktoria Plzeň proti TJ Přeš-
tice.

Jediný ženský fotba-
lový tým široko daleko 
je asi plzeňská Viktoria. 
V Přešticích nechystáte 
ženský oddíl?

Napadlo nás to, protože dív-
čí fotbal je na vzestupu. Ale 
tady bychom asi družstvo 
do kupy nedali. A jít cestou 
nakupování hráček z Prahy 
a okolí je nesmysl. Máme 
ale domluvu, že by Vikto-
ria Plzeň mohla hrát někdy 
u nás domácí zápasy. Mys-
lím si, že areál bude hodně 
vytížený. 
Díváte se někdy na 

ženský fotbal?
Teď byla olympiáda, to jsem 

sledoval. Jde to nahoru: když 
tady byl mezinárodní zápas 
Bavorsko–Česko sedmnácti-
letých holek, tak už to úroveň 
mělo.
Kolik bude vstupné 

na evropský šampionát 
děvčat?

To stanoví UEFA. Podle 
mě tak kolem padesáti, šede-
sáti korun. Ceny na mládež-
nické mezistátní zápasy ne-
jsou vysoké. Když tu hrálo 
Bavorsko, tak jsme vybírali 
50 Kč.
Myslíte, že má ženský 

fotbal budoucnost? Mě 
to moc nebaví...

Myslím, že ano. Když 
kouknete na Němky nebo 
Švédky, tak je to jak doroste-
necký fotbal, už je to pěkné, 
jde to nahoru a FIFA to bude 
tlačit.
Proč?
Je to taková dobrá image. 

Když začala hrát děvčata 
volejbal, tak se také mnozí 
divili. To je podobné s žen-
ským sportem. Do deseti let 
bude fotbal dobrý sport pro 
holky.
Vaše dcera hraje fot-

bal?
Dcera ne, ale syn od šesti 

let. Dceru baví kolo, národní 
házená a atletika, sportů má 
dost.
Vy jste začal s fotba-

lem kdy?
Já jsem taky začal v šesti 

letech. Hráli jsme s kamará-
dy na plácku a jednoho dne 
jsem se šli přihlásit a bylo. 
Hrál jsem do 33 let, než se 
mi stal úraz. Dostal jsem při 
zápase v Mochtíně temenem 
od spoluhráče do čela, prask-
la mi lebka, upadl jsem do 
bezvědomí. Dva týdny jsem 
byl v Klatovech na JIPce, 
rehabilitace trvala několik 
měsíců a pak jsem přestal 
hrát. Teď si občas čutneme ve 
staré gardě.
Do jiného sportu jste 

se nepustil?
Ne. Začal jsem tady v oddíle 

pomáhat a zůstal jsem u toho. 
Osm let jsem s přestávkami 
předseda oddílu. Udělalo se 
tady pro fotbal hodně a někdo 
v tom musí pokračovat.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Komunální odpad je veškerý odpad 
vznikající na území města při činnosti 
fyzických osob. Každá obec podle záko-
na o odpadech je povinna určit, kam mají 
fyzické osoby – občané – odkládat své 
komunální odpady, a zajistit, kam občané 
mohou odkládat nebezpečné složky komu-
nálních odpadů. Přitom pro občany platí 
povinnost odkládat své komunální odpa-
dy pouze na místech k tomu určených. 
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Musíme si klást velké cíle Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ČERVEN a ČERVENEC 2016 
Tel. 725 726 549Velké plány

Čtyři hřiště stačí...

Rvačka na křižovatce 
ul. Husova a Tř. 1. máje

Dne 21. 6. 2016 po 4.00 hod. 
byl společně s hlídkou Poli-
cie ČR řešen fyzický konflikt 
mezi dvěma mladíky ze Slo-
venska, kteří projížděli křižo-
vatkou v dodávkovém vozidle, 
a třemi mladíky z Přeštic, kteří 
při přecházení vozovky na ně 
dělali různé posunky a gesta. 
Dodávkové vozidlo zastavilo 
a došlo mezi oběma skupinka-
mi ke rvačce jak ve vozovce, 
tak na chodníku v Městském 
parku. Rvačka, při které došlo 
i k poškození vozidla, byla 
ukončena příjezdem obou 
policejních složek, které poté 
zajišťovaly důkazní prostředky 
včetně kamerového záznamu. 
Věc si na místě převzali poli-
cisté k dalšímu opatření.
Týrání osoby žijící ve 

společném obydlí v ul. 
Smetanova

Dne 21. 6. 2016 po 22.00 hod. 
prováděli strážníci dohled nad 
dodržováním veřejného pořád-
ku na Masarykově nám., když 
jim oznámil muž ze Slovenska 
bydlící v Přešticích, že jeho 
dceru fyzicky napadá její druh. 
Hlídka naložila muže a začala 
poškozenou hledat. Šestadva-
cetiletá dívka ze Slovenska 
byla nalezena v ul. Smetano-
va, kde strážníkům oznámila 
opakované fyzické napadání 
ze strany jejího druha, třia-
třicetiletého muže z Přeštic. 
Hlídka MP Přeštice na místě 
učinila opatření k zabránění 
fyzického kontaktu poškoze-
né s podezřelým a přivolala 
hlídku PČR Přeštice, které věc 
na místě předala pro důvodné 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu „Týrání osoby žijící ve 
společném obydlí“.
Pomoc občanovi 

v nouzi na čerpací stani-
ci ECCO v Přešticích

Dne 25. 6. 2016 ve 20.33 
hodin byla hlídka přivolána 
na ČS ECCO v Přešticích, 
kde u vchodu do prodejny 
upadl zákazník a mělo do-
jít k jeho poranění na hlavě. 
Hlídka vyjela ihned na místo 
a poskytla zraněnému první 
pomoc. Jelikož si šestačtyři-
cetiletý muž z Přeštic stěžoval 
na bolest hlavy, byla přivolá-
na záchranná služba, která jej 
odvezla do FN v Plzni.
Převoz muže narušují-

cího veřejný pořádek na 
záchytnou stanici

Dne 29. 6. 2016 v 15.35 h 
bylo na MP nahlášeno na-
rušování veřejného pořád-
ku mužem u baru Niki v ul. 
Rybova v Přešticích. Hlídka 
na místě zjistila pětašedesáti-
letého muže z Lišic, který pod 
vlivem alkoholu (naměřeno 

3,2 promile) nekontroloval své 
chování, ohrožoval své zdraví, 
vlastní bezpečnost a narušo-
val veřejný pořádek buzením 
veřejného pohoršení před min. 
120 kolemjdoucími občany. 
Muž byl převezen na záchyt-
nou stanici do Plzně a pode-
zření z přestupku oznámeno na 
správní orgán k vyřízení.
Zjištění pachatele 

poškozujícího směrové 
sloupky v ul. Hlávkova

Pomocí městského kame-
rového systému byla zjištěna 
osoba, která dne 6. 7. 2016 
ve 3.42 h poškodila směrové 
sloupky na svodidlech v ul. 
Hlávkova v Přešticích. Stráž-
níky byla zjištěna dle místní 
znalosti totožnost této osoby, 
jednalo se o devatenáctiletého 
mladíka z Přeštic. Věc řešena 
jako přestupek proti majetku.

Nalezení osoby pokou-
šející se spáchat sebe-
vraždu na železniční tra-
ti v Přešticích

Dne 8. 7. 2016 v odpoled-
ních hodinách pátrala na žádost 
Policie ČR hlídka MP po hle-
dané osobě, která se měla 
údajně nacházet na trati ČD ve 
směru od nádraží v Přešticích 
směrem na Plzeň. Jednalo se 
o šestadvacetiletého mladíka 
z Přeštic, který telefonoval své 
matce, že chce spáchat sebe-
vraždu. Mladík byl po deseti 
minutách vypátrán v kolejišti za 
ul. K Cihelně, poté strážníkem 
vyveden z kolejiště, převezen 
na služebnu policie a dále na 
psychiatrické oddělení v Plzni.
Zadržení nebezpečné 

osoby z PL Dobřany ve 
vlaku v Přešticích

Dne 15. 7. 2016 ve 12.05 h 
byla hlídka MP v součinnosti 
s hlídkou Policie ČR vyslána 
k zadržení nebezpečné osoby, 
která utekla z PL v Dobřa-
nech, a která by měla cesto-
vat vlakem z Klatov na Plzeň. 
Provedenou kontrolou vago-
nů ve stanici v Přešticích byl 
dvaatřicetiletý mladík z Prahy 
vypátrán, převezen na služeb-
nu PČR a dále vrácen do PL 
v Dobřanech.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Poškozené směrové sloupky 
v ulici Hlávkova.

Odkládání odpadu mimo
vyhrazená místa v Přešticích

Pokračování na str. 13

Martin Knopf (1973): pochází z Klatov, vystudoval Střední zemědělskou ško-
lu, pracuje jako obchodní zástupce pro střední a východní Čechy ve společ-
nosti Lasselsberger. Fotbal hraje od šesti let, v šestnácti odešel do pražské 
Slavie, kvůli fotbalu šel na vojenskou službu do Příchovic a hrál za TJ Přeštice. 
Po vážném úrazu při kopané přestal aktivně hrát. Je předsedou fotbalového 
oddílu TJ Přeštice. S manželkou Andreou vychovávají syna a dceru.



Potkali se, zamilovali, vzali se a 10. 
srpna tomu bylo již 50 let, co jsou spolu 
manželé

Bohumil a Hana Petráňovi
z Přeštic. Dva lidé, kteří toto životní 

jubileum slaví, jsou důkazem toho, že 
přes všechny problémy, těžkosti a rych-
lost dnešní doby, je v lidských silách 
prožít krásná společná léta. Vážení 
manželé Petráňovi, přejeme Vám pev-

né zdraví, spoustu krásných chvil se svojí rodinou a hlavně ještě 
dlouhou životní pouť, prožitou s elánem a radostí, jeden druhému 
po boku.
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ZLATÁ SVATBA manželů HOROVÝCH

VÝROČÍ (srpen)

82 let 
Zdeňka HERALOVÁ
Milena TOMÍŠKOVÁ

Marie VALEŠOVÁ

84 let 
Věra NOHEJLOVÁ

81 let 
Josef HANZLÍK

87 let 
Marie KŮSTKOVÁ

Bohumír JANČA
František ANDRLÍK
Václav REITSPIES

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

83 let 
Jarmila ŠTÝSOVÁ

(Skočice)

88 let 
Věra MAŇHOVÁ

89 let 
Marie NAXEROVÁ

VÝROČÍ (červenec)

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Jana BEZDĚKOVÁ

Vladimír MATÍK
Anna ARCHMANOVÁ

Marie BROŽOVÁ

81 let 
Jana PLEŠROVÁ

86 let 
Josef BROŽ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

83 let 
Stanislava PARTYNGLOVÁ

Václav BENEŠ
Marie MRSKOŠOVÁ

87 let 
Marie FREIOVÁ

(1923)
(1948)
(1932)
(1928)

ÚMRTÍ (červen)

Marie VELKOBORSKÁ                           
Josef VAJAI      
Marie BALOUNOVÁ
František JAROŠ 

ÚMRTÍ (červenec)

Božena LINHARTOVÁ 
Miloslav ŠTEINER    
František ŽÁČEK
Jaroslava KASTNEROVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1928)
(1946)
(1940)
(1942)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

90. narozeniny oslavili

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

pan Bohumil MAŇAS
paní Marie NETRVALOVÁ

paní Marta HŘEBCOVÁ

paní Božena HRUBÁ
pan Josef KOTOUS

paní Marie PLOCAROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavili

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

pan František JANSKÝ
(Skočice)

pan Václav MALÁN
paní Marie ŠLAJSOVÁ 

paní Jiřina ŘEZNÍČKOVÁ

paní Věra ODVÁRKOVÁ
paní Vlasta JANOUŠKOVÁ

(Skočice)

pan Pavel HAMRLE
paní Růžena KOLÁŘOVÁ

pan Jaroslav VANĚK
paní Jaroslava KASTLOVÁ

paní Jana KOLENOVÁ

2. polovina června 
a 1. polovina července

2. polovina července 
a 1. polovina srpna

ZLATÉ SVATBY
Kolik se toho může změnit za půl století v životě každé-

ho z nás? A kolik se toho změní ve společném životě dvou 
lidí za padesát let společného života? Určitě tolik, aby se ve 
slavnostní den své zlaté svatby na chvíli zastavili, zamysleli, 
zavzpomínali a snad i trochu bilancovali. 

Dne 22. června tomu bylo 50 let, kdy vykročili na společnou 
cestu životem

Slavomír a Marie Horovi
z Přeštic. Společnými silami vybudovali pevný a láskyplný 

vztah. Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho 
sňatku Vám, vážení manželé Horovi, přejeme, abyste byli spolu 
dlouhá léta šťastni a společně užívali krásy života v kruhu svých 
nejbližších. Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, 
klidu a spokojenosti.

ZLATÁ SVATBA manželů HOLCOVÝCH

Před půl stoletím dne 16. července si vyměnili snubní prstýnky

Josef a Milada Holcovi
z Přeštic. Společnou cestu nastoupili bohatí vzájemnou lás-

kou, úctou, sympatií i pochopením jednoho pro druhého. Vážení 
manželé Holcovi, přejeme Vám, nechť Vám život stále přináší 
jen to krásné, ať jsou Vaše další společně strávená léta naplněná 
zdravím, spokojeností, optimismem a celkovou pohodou.

ZLATÁ SVATBA manželů PETRÁŇOVÝCH

DIAMANTOVÁ SVATBA 
manželů SÝKOROVÝCH

Dne 1. července oslavili krásných 60 let společného života 
manželé

Bohumil a Marta Sýkorovi
z Přeštic. Šedesát společně prožitých let je nejen chvíle plná 

vzpomínek, ale také chvíle zastavení se v každodenním všedním 
shonu, při kterém se většinou tak trochu zapomíná, jak důležitou 
roli hraje v našem životě blízkost milujícího člověka. Přejeme 
Vám, manželé Sýkorovi, abyste i další společná léta prožili ve 
zdraví, štěstí, lásce, klidu a spokojenosti.

Co přináší třetí číslo 
XIX. ročníku
Pod Zelenou Horou?

V předposledním letošním 
vydání vlastivědného sborníku 
uvádí Galerie pozapomenu-
tých osobností portrét mimo-
řádně schopného a osvícené-
ho ředitele zelenohorského 
panství Václava Liedla. Od 
jeho narození uplynulo právě 
200 let. V rubrice Okno do 
archivu se Mgr. Jakub Mírka 
zaobírá historií někdejší osa-
dy Hradiště u Měčína a jejím 
násilným zánikem, k němuž 
přispěli sami její obyvatelé 
krádežemi panského dřeva. 
V souvislosti s výročím 790 
let od první písemné zmínky 
o Přešticích připravil přeštic-
ký kronikář Mgr. Michal Tej-
ček příspěvek o souboru nej-
starších vedut města Přeštic. 
K podrobnému popisu a vzá-
jemnému porovnání pěti dosud 
nalezených vedut z 18. sto- 
letí poznamenává: „To, že pod- 

danské město bez hradu či 
zámku stálo malířům a ryt-
cům za zachycení, způsobil 
nepochybně fakt, že v 18. sto- 
letí byly Přeštice významným 
poutním místem...“

Na obyvatele domu č. p. 
45 na Pohořku v Přešticích, 
židovskou rodinu Kleinových, 
zavzpomínala historička obce 
Štěnovice PhDr. Alena Vlč-
ková ve svém článku Věra 
Gansová. Dvě aktuality jsou 
věnovány nedávno proběh-
lým akcím – odhalení památ-
níku vodokrtského písmáka 
Václava Jana Maška v Dolní 
Lukavici a Oživení hradu Ská-
la. A konečně Zrcadlo místní 
kultury představuje nositelku 
titulu Mistr lidové umělec-
ké tvorby ve zdobení kras-
lic – Jaroslavu Němečkovou 
z Přeštic.

Věra Kokošková

 inzerce



2. 9. PÁ: ZE SUŠICE DO 
HORAŽĎOVIC
Vlakem z Přeštic 6.43 do Kla-
tov (7.11), z Klatov 7.20 do 
Sušice. Zpět vlakem 15.23 z 
Horažďovic do Klatov (16.36), 
z Klatov 16.43 do Přeštic 
(17.14).
TRASA: Sušice – Chmelná 
– Čimice – Žichovice – Velké 
Hydčice – Prácheň – Horažďo-
vice.
(16 nebo 19 km – vede Hanz-
líčková)
10. 9. SO: KOLEM TĚNO-
VIC
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.08 do Nezvěstic, 
z Nezvěstic 8.33 do Lipnice 
(8.48). Zpět bus z Hořehled 
16.26 do Nezvěstic, z Nezvěs-
tic 17.30 do Plzně, z Plzně 
18.11 do Přeštic.
TRASA: Lipnice ČD – Těno-
vice – Mítov – Hořehledy.
(15 km vede J. Hošek)
17. 9. SO: AUTOBUSOVÝ 
ZÁJEZD KRUŠNÉ HORY
Odjezd autobusu od nádraží 
ČD 6.30 hod.

TRASA: Přeštice – Plzeň –  
K. Vary – Ostrov n/Ohří – 
Jáchymov – Boží Dar – Kurort 
Oberwiesenthal – Klínovec.
Předpokládaný návrat v 19.00 
hodin.
(vedoucí – Řežábek, Nová)
Přihlášky u H. Kladívkové.
24. 9. SO: LÁZNĚ KYN-
ŽVART
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.56), z Plzně 8.05 (R) 
do Mariánských Lázní (9.05), 
z Mar. Lázní 9.18 do Lázní 
Kynžvart. Zpět z Lázní Kynžvart 
15.43 do Plzně, z Plzně 17.02 
(R) nebo 18.11 do Přeštic.
TRASA: Lázně Kynžvart – 
zámecký park – zámecký ryb-
ník – náměstí – naučná stezka 
– zřícenina hradu Kynžvart 
– Lázeňská ul. – prameny 
Richard – Helena.
(11 km vede V. Řežábek)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ V LODĚNI-
CI ZA ŘEKOU (KČT) ve 
čtvrtek 22. září v 17.00 
hodin.

září 2016 
 3. 9. 2016 
Přeštické pivní slavnosti
Široký výběr pivovarů a kva-
litní občerstvení.
Čas konání: od 11.00 hodin
Program:
11.00 hod. – Malá muzika 
Nauše Pepíka
14.00 hod. – Don´t panic
16.00 hod. – Brutus 
18.00 hod. – Marek Ztracený 
s kapelou
20.00 hod. – Laura a její tygři 
s hostem Ilonou Csákovou
22.00 hod. – Ponorka band
Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma
 4. 9. 2016 
Procházka Přešticemi 
za památkami
meziválečné architektury
s architektem 
Petrem Domanickým
Čas konání: 15.00 hodin
 8. 9. 2016 
Beseda o zdraví
našich dětí
Doc. MUDr. Jiří Dort, PhD. 
Povídání dětského lékaře 
o zdraví – význam vitaminu D 
pro zdravý vývoj Vašeho dítě-
te – otázky a odpovědi.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstup: zdarma
 9. 9. 2016 
Taneční 2016
– úvodní lekce
Úvodní lekce kurzu tance 
a společenské výchovy pro děti 
a mládež TŠ Evžena Krejčíka. 
Místo konání: 
velký sál KKC
Kurzovné: 1400 Kč
 10. 9. 2016 
Podzimní radovánky
Letní biatlon
Zápis: ve 14.00 hodin, start:  
ve 14.30 hodin 
Místo konání: KČT
Vstup: zdarma
Pořadatel: Krasavan o. s.
 10. 9. 2016 
FICHTL CUP Přeštice
2016
Program:
9.00-11.00 hod. – registrace
10.00-11.00 hod. – závod dětí
12.00-16.00 hod. – hlavní závod
Místo konání: PRIOR
Vstup: zdarma
Pořadatel: Fichtl cup přátelé
 10. 9. 2016 
Přeštická 50 MTB
Program:
Podrobnosti na www.copr.cz
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

2. 7.–25. 9. 2016 
Originální porcelánové panenky Anny Šlesingerové

Místo konání: start – ZŠ Josefa 
Hlávky Na Jordáně
Pořadatel: COPR Přeštice
 11. 9. 2016 
Kostel NPM – Haydnovy 
hudební slavnosti,
koncert Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
kostel NPM Přeštice
 11. 9. 2016 
Dny evropského dědictví
Místa konání: 
kostel NPM Přeštice 
od 14 do 17 hodin
kostel sv. Ambrože na Vícově 
od 14 do 17 hodin
Pořadatel: Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka
 14. 9. 2016 
Osteoporóza – řídnutí
kostí ve stáří (přednáška)
MUDr. Richard Pikner, PhD. 
– jak osteoporóza vzniká 
– jakým způsobem ji poznáme 
a dále vyšetřujeme – jaká jsou 
preventivní opatření – jak oste-
oporózu léčíme – jak mohou 
pacienti pomoci své léčbě.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC
Vstup: zdarma
 17. 9. 2016 
Žerovický psí den
13.00 hodin – registrace
14.00 hodin – začátek akce
Bohatý doprovodný program. 
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: Žerovice
Vstup: zdarma
 17. 9. 2016 
Schodoběh
Tradiční sportovní akce.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
schody u kostela NPM 
Vstup: zdarma
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice
 21. 9. 2016 
Travesti show 
Divoké kočky z Ostravy
Zcela nový program – show 
s mnoha překvapeními.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 200 Kč
Pořadatel:
Divoké kočky z Ostravy
 26. 9. 2016 
Nekonečné možnosti
– kineziologie
M. Rutová a její přednáška 
o kineziologii. Kineziologií 
lze řešit širokou škálu nemo-
cí, problémů či jednotlivých 
omezení.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstupné dobrovolné (výtěžek 
bude předán na charitativní 
projekt).

SLOVO STAROSTY

Setkání v Horní Lukavici 
se vydařilo

Po deseti letech se sešli rodá-
ci a příznivci obce na místním 
koupališti v Horní Lukavici 
dne 25. června 2016. Obec 
současně slavila výročí 800 
let prvních písemných zmínek 
o vesnici, která patří mezi nej-
starší na Plzeňsku.

Zastupitelstvo obce připra-
vilo pro účastníky celodenní 
program. Po zahájení a proje-
vu starosty obce Pavla Rádla 
vystoupil soubor Lukaváček 
ZŠ v Dolní Lukavici. Sólově se 
představily i talentované děti, 
jiné zatančily českou besedu.

Následovala ukázka pohy-
bově nadaných dětí a mladých 
šikovných účastníků akce, 
včetně mažoretek.

Po společném obědu s pre-
zentací obce byla na obecním 
úřadu a v hasičské zbrojnici 
připravena prohlídka obecních 
a hasičských kronik i nově 
upravených prostor.

Starosta obce s dobrovol-
nými hasiči a zástupci obce 

položili květiny k pomníku 
padlých na návsi a na hřbitově 
v Dolní Lukavici.

Zájemce o školu, kostel, 
hřbitov a mateřskou školu 
v Dolní Lukavici převezl při-
stavený autobus tam i zpět.

V odpoledních hodinách 
vyhrávala na koupališti 
k tanci a poslechu decho-
vá hudba Úhlavanka, večer 
potom skupina Asfalt.

Oceněni dárky byli nej-
mladší, nejstarší i nejvzdále-
nější rodáci obce.

K 800. výročí prvních zmí-
nek o vesnici připravila paní 
Mgr. Eva Klepsová provda-
ná Horová publikaci, kterou 
obecní úřad vydal. Kniha 
zahrnuje historický vývoj 
obce včetně starých rodů, až 
po události ze současnosti.

Oslavě přálo i pěkné poča-
sí, účast rodáků a ostatních 
návštěvníků byla velmi dob-
rá.

Jaroslava Regnerová

Stav příprav 
protipovodňových opatření

V posledním hlášení o postu-
pu příprav protipovodňových 
opatření (PPO) jsem vás struč-
ně obeznámil s technickými 
okolnostmi (změna velké části 
valu na zeď) a komplikacemi 
(nutnost dodatečných opatření 
v okolí ČOV, se kterými stu-
die nepočítala). V první fázi 
jednání o výkupech pozemků 
začalo být zřejmé, že bude 
nutné investovat do vytyče-
ní budoucí stavby (hrana zdi, 
ploty…) na existujících zahra-
dách. Část dotčených celkem 
pochopitelně požadovala jas-
nější vymezení budoucích 
poměrů, nežli pouhé výkresy. 
V této době také probíhala 
mezi námi a Povodím Vltavy 
jednání o časových souvis-
lostech – za jakých okolnos-
tí jsme a za jakých nejsme 
schopni stihnout termín pro 
získání rozhodnutí stavební-
ho úřadu, což je podmínkou 
získání dotace na projekt. 
Kromě časových komplika-
cí zde byla také otázka dal-
ších nákladů (studie a projekt 
dodatečných opatření kolem 
ČOV, vyměření atd.), které by 
v případě nedodržení termínů 
mohly snadno přijít vniveč. 
Po dohodě s Povodím Vltavy 
jsem tedy začal vyjednávat 
s majiteli pozemků, kteří sice 
neměli námitky proti Územní-
mu plánu Přeštice a podepsa-
li souhlas s PPO (na základě 
studie), ale v průběhu násle-
dujících jednání se vyjadřo-
vali kriticky a dají se u nich 
očekávat komplikace nebo 
nesouhlas s prodejem pozem-
ku. Cílem měl být buď přehled 
nákladů, které nás budou stát 
kompenzace vlastníkům, nebo 
jasné informace, že u někoho 
narazíme a projekt se bude 
muset minimálně přehodno-
tit (v krajním případě od něj 
upustit).

Omezím-li se na limitující 
případy, mám v této chvíli na 
stole dva písemně vyjádřené 
nesouhlasy s konceptem pro-
tipovodňových opatření jako 
takovým a především také 
s prodejem pozemků. Nenašla 
se zatím žádná kompenzace, 
jež by tyto lidi přiměla pozem-
ky prodat. Zásadní je pro ně 
právě ono bydlení s volným 
přístupem k řece, což zeď fak-
ticky zcela zruší. To je poctivé 
bez příkras přiznat. Nezmiňu-
ji mnohé, kteří by se přimět 
nechali, ale více nebo méně 
neochotně a se skepsí k účel-
nosti navržených PPO. V této 
chvíli čekáme na vyjádření 
a doporučení Povodí Vltavy 
ohledně dalších kroků. Podle 
vyjádření jejich zástupce se 
podobný scénář stává. Dochá-
zí zde k efektu, kdy se vzda-
lujícím se termínem poslední 
velké povodně a blížícím se 
termínem realizace PPO volí 
lidé spíše známé riziko, nežli 
těžko představitelnou změnu 
nejbližšího prostředí. Kromě 
potíží s výkupy potřebných 
pozemků zápasíme také s eko-
nomikou celé stavby a provozu 
(zmíněné změny a dodatečná 
opatření), což je zásadní věc, na 
niž potřebujeme znát alespoň 
rámcové odpovědi, než dojde 
k rozhodnutí o dalším osudu 
PPO v Přešticích. Tuto záležitost 
bude samozřejmě projednávat 
zastupitelstvo, už jen z důvodu 
možnosti vyvlastňování, kterou 
nám pro tuto veřejně prospěš-
nou stavbu dává územní plán. 
To je, jak jistě uznáte, velice 
delikátní záležitost. Zastupitelé 
budou muset poctivě vyhodnotit 
stávající situaci (s přihlédnutím 
k dalším komplikacím) a roz-
hodnout, jak budeme postupo-
vat dál.

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

Mikroregion Přešticko 
si Vás tímto dovoluje

srdečně pozvat 
na křest publikace 

„Přešticko 
na starých pohlednicích“

autorů Ludvíka Pouzy 
a Jiřího Běla.

Křest se koná dne 20. 9. 2016
   od 17.00 hodin 

v malém sále KKC v Přešticích. 
Na akci se dozvíte mnoho zajímavého nejen o historii 

pohlednic, ale i o našich obcích. Díky sesbíraným pohledni-
cím můžete nahlédnout do starých časů našich předků. 

Přijďte, jste srdečně zváni.

Miloslava Loudová – předsedkyně MR Přešticko

Dokončení ze str. 1
Jsem názoru, že je mnohé, 

co by se dalo na úrovni kraje 
zlepšit. Čekal bych, že vedení 
kraje bude právě více pomá-
hat všem obcím v jejich roz-
vojových snahách, a to bez 
ohledu na to, z jaké politické 
strany je ten který starosta. 
I proto jsem přijal kandidaturu 
do zastupitelstva Plzeňského 
kraje v podzimních volbách, 
abych tímto směrem obcím 
a městům v našem kraji mohl 
pomoci. Někteří z vás si mož-
ná řeknou, zda není na moji 
kandidaturu příliš brzy. Máte 
pravdu, je přede mnou stále 
ještě celá polovina volebního 
období v zastupitelstvu Přeš-

tic, kterou se budu snažit před-
nostně využít plněním úkolů 
vyplývajících z našeho voleb-
ního programu. Nyní již vím, 
že mnoha cílů je možné dosáh-
nout pouze s pomocí dalších 
subjektů, z nichž nejbližší je 
právě kraj. Osobně mě v Přeš-
ticích například dlouhodobě 
trápí úbytek specializovaných 
lékařů ve městě. A to je bez 
pochyby situace, ve které by 
měl být kraj naším spojencem.

Přál bych si proto, abyste 
si udělali začátkem října čas 
a přišli k volbám.
Přeji krásný zbytek let-

ních dnů.
Mgr. Karel Naxera

starosta města Přeštice
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Letní animační soustředění 2016
Ve dnech 15. až 19. srpna 2016 se konal již třetí ročník Letního animačního soustředění, které v prostorách 

KKC Přeštice – a tímto bych ráda poděkovala za zázemí a spolupráci – opět pořádala Místní akční skupina 
Aktivios, z. s. za finanční podpory Plzeňského kraje.

Vzniklé animované filmy si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.mas-aktivios.cz. A já už se nyní těším na 
příští rok na snad další ročník a další šikovné děti s tvůrčím duchem.

Mgr. Martina Hanzlíková
projektová manažerka MAS Aktivios, z. s.

www.mas-aktivios.cz

Nosným tématem byla tento rok příroda a místní historie… 
Takže jsme se vydali pomocí GPS navigací a dalekohledů po 
stopách bobra, na Divokém potoce u Dolní Lukavice jsme našli  
spoustu jeho příbytků – hradů a polohradů – i hrází, a dokonce 
jsme si jednoho (vycpaného) i pochovali.

Na Prusinách u Nebílov jsme lovili různé bezobratlé v rybníčku 
i na paloučku a pomocí klíče jsme určili např. larvu vážky, pija-
vici, znakoplavku, křižáka pruhovaného, saranče a kobylku…

Jako správní badatelé jsme si díky Občanskému sdružení Ame-
tyst také připravili preparáty k pozorování pod mikroskopem.

Papír je velký vynález a my jsme si o něm nejen povídali, ale 
také jsme si ho zkusili ze starých novin vyrobit. Někdo do něj 
přidal i sušené voňavé kvítky levandule či kustovnice čínské. 
K levanduli jsme pak mohli přivonět na zahrádce Heleny Černé 
z Voňavé země, které tímto děkujeme za program o bylinkách, 
který si pro nás připravila.

Načerpali jsme za první dva dny soustředění spoustu informací 
z přírody kolem nás a inspirace k tvorbě filmů tedy nechyběla. 
Třetí den, rozděleni do dvou pracovních týmů, děti nejprve v živé 
diskuzi doslova chrlily nápady a náměty na scénář a jednotlivé 
scény a  poté pod jejich rukama postupně vznikal po dobu tří dnů  
animovaný film. Práce pod kamerou vyžadovala soustředění 
a trpělivost, vždyť pouhá vteřina animovaného filmu si vyžádala 
kolem 12 snímků! 

Děti malovaly, stříhaly z papíru, pracovaly s modelínou, použí-
valy látky a další materiály a součástí tvorby filmu byla práce za 
kamerou i v terénu. 

A to jsme my všichni – sehraná parta děvčat a kluků, která své dva krátké animované filmy s názvy „Venkov“ a ... představila 
poslední den soustředění svým rodičům a blízkým na předpremiéře v KKC Přeštice. Malí velcí tvůrci sklidili obrovský potlesk 
a pochvalu za svoji skvělou práci, šikovnost, nadšení, kreativitu, spolupráci a dobrou náladu, se kterou jde všechno v životě lépe. 

VU3V – zimní semestr 2016

Cena za semestr: 500 Kč
Cena zahrnuje: 
– přednášku
– tištěné materiály k přednáš-
kám
– kávu, čaj

Celý vzdělávací cyklus obsa-
huje 6 semestrů. Předpoklá-
daná doba studia je 3 roky. 
Senior nemusí absolvovat celé 
studium v časové návaznosti, 
může semestr vynechat a poté 
opět pokračovat.
A jak bude výuka probí-
hat?
Časová náročnost:
– 1 semestr obsahuje 6 před-
nášek
– 1 přednáška trvá cca 2 hodi-
ny 1x za 14 dní

Systém výuky je založen na 
přednáškách natočených vyso-
koškolskými lektory. Společně 
v kolektivu budeme sledovat 
přednášku přenosem z internetu 
na plátno. Po každé přednášce 
se předpokládá společná disku-

ze v návaznosti na přednášené 
téma. Dále je možné nejasnosti 
a doplňující otázky směřovat na 
lektora, kurzy zahrnují i cvič-
né a zkušební testy a možnost 
exkurze – vše podobně jako při 
prezenční výuce.

Po ukončení semestru a spl-
nění daných podmínek studia 
proběhne slavnostní ukončení 
pro všechny seniorské studen-
ty, na kterém senioři obdrží 
Pamětní list o absolvování 
daného semestru.
Kdo se může přihlásit ke 
studiu?
– senior (statut důchodce)
– invalidní důchodce bez roz-
dílu věku
– osoby kategorie 50+ (neza-
městnaní, osoby čekající na 
přiznání důchodu apod.)

Prostory pro výuku poskyt-
ne partner projektu: Kulturní 
a komunitní centrum Přeštice, 
kterému tímto moc děkujeme 
za vstřícnost a spolupráci!

v Kulturním a komunitním centru v Přešticích
Semestrální výuka:
Zahájení: 7. října 2016 (pátek)
Hodina: 10.00 hod. – 12.00 hod. 
Další termíny:
14. října 2016 (POZOR!! již týden po 1. přednášce)
4. listopadu 2016 (POZOR!! až 3 týdny po 2. před-
nášce)
18. listopadu 2016, 
2. prosince 2016
16. prosince 2016

Téma přednášek zimního semestru 2016 v Přešticích?

Dějiny oděvní kultury III.
Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání 
se již dostáváme na začátek 20. století do doby plné 
pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnic-
ké revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl 
však také zneužit v časech válečných. A byznys mó-
dou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude 
to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.
Lektor:
Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Kontakt a bližší informace (a přihlášky):
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažerka, 
místní akční skupina MAS Aktivios
Tel. 721 759 772
www.mas-aktivios.cz/VU3V
e-mail: info@mas-aktivios.cz

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Jeden z prvních dílů našeho 
seriálu k dějinám Přeštic začínal 
slovy: „Středověk je doba velmi 
vzdálená a pramenů k jeho pozná-
ní je poskrovnu.“ A nejen že je 
jich poskrovnu, naděje, že by se 
tento skromný počet písemností 
rozšířil o dosud neznámé texty, je 
mizivá a více méně platí, že veš-
keré písemné prameny k dějinám 
středověku už byly objeveny. 
Odborníkům na toto období tak 
nezbývá, než se pokoušet o jejich 
stále přesnější čtení a interpreta-
ci. Když se pak náhodou nějaká 
nová či zapomenutá středověká 
písemnost objeví, jde o velikou 
událost, která má pro zkoumání 
starších dějin nesmírný význam. 
Jde o událost velmi vzácnou 
a málokdo z badatelů má to štěstí, 
že se mu přihodí alespoň jednou 
za život. Ve světě historické vědy 
jde doslova o senzaci. A právě 
taková senzace se nedávno udá-
la při zkoumání nejstarších dějin 
našeho města. Čtenáři Přeštic-
kých novin si jistě zaslouží, aby 
byli s tak mimořádným objevem 
seznámeni, proto pro tentokrát 
přerušíme časovou posloupnost 
našeho seriálu a vrátíme se ještě 
na chvíli do doby, kdy Přešticím 
poprvé vládli kladrubští benedik-
tini.

V pražské národní knihovně 
je uložena stará notová kniha 
z bývalého kláštera benediktinek 
u sv. Jiří na Pražském hradě, kte-
rá byla sepsána někdy mezi lety 
1300–1330. Když byla kniha 
vázána, použil středověký knihař, 
jak bylo tehdy i později zvykem, 
na vyztužení vnitřní části desek 

starý vysloužilý pergamen. Často 
se používaly stránky z vyřaze-
ných modlitebních knih, tento-
krát však ten, kdo knihu vázal, 
sáhl po konceptu úřední listiny 
a nalepil ji na přídeští. Naštěstí 
textem vzhůru, takže se dala stále 
číst. A tak se dochovala dodnes.

Že tato listina nalepená ve sva-
tojiřském hymnáři existuje, se 
samozřejmě vědělo. Z jejího 
obsahu však bylo známo pouze 
to, že ji vydal v roce 1274 klad-
rubský klášter a že potvrzovala 
darování vsi Vodokrty kaplanu 
královny. A to je vše. Že listina 
obsahuje mnohem víc informací, 
a to informací velmi závažných, 
že posouvá naše znalosti o době 
vlády Přemysla Otakara II. zase 
o něco dál a že se – dodejme 
s patriotickou hrdostí – týká pří-
mo i Přeštic, na tento objev listi-
na dosud čekala.

Přestože knihař listině uřezal 
okraje, aby se mu vešla do kni-
hy, je její text více méně čitelný 
a v překladu z latiny začíná asi 
takto: „Opat a konvent kláštera 
v Kladrubech po pečlivé úvaze 
usoudili, že kostel v Přešticích, 
patřící kladrubskému klášteru, 
který klášter již kdysi dal kapla-
nu české královny Magnovi pro 
jeho zásluhy, bude mít větší pro-
spěch z toho, pokud toto udělení 
zrušíme a dohodneme se s ním na 
následující smlouvě. Pan Mag-
nus se vzdal zmíněného kostela 
a odevzdal jej do našich rukou, 
my řečený opat se souhlasem 
zmíněného konventu a se souhla-
sem pražského biskupa Jana jsme 
předali do vlastnictví téhož pana 

Magna ves Vodokrty, která patří 
našemu kostelu, se všemi právy, 
platbami a vším příslušenstvím, 
aby výnosy z této vesnice v kli-
du a míru užíval do konce svého 
života.“ Dále se v listině píše, že 
pokud kladrubský klášter smlou-
vu poruší, zaplatí obrovskou 
pokutu, bude mu zabavena kláš-
terní ves Lubenec a kaplan Mag-
nus opět dostane přeštický kostel. 
Na konci listiny je datum 1274.

Ta nejdůležitější informace, 
kterou nám listina přináší, je 
obsažena už v samotném sou-
sloví „přeštický kostel“. Je třeba 
si uvědomit, že dosud jsme měli 
první písemnou zmínku o kostele 
v Přešticích z roku 1359. Tradič-
ní datum vzniku kostela v roce 
1245, kterou uvádí literatura, 
není nikde doloženo. I když před-
pokládáme, že kostel mohl být 
skutečně postaven v době nástu-
pu benediktinů do Přeštic, potvr-
zen tento předpoklad písemně ani 
archeologicky zatím nemáme. 
Naše listina z roku 1274 tedy prv-
ní zmínku o kostele posouvá vel-
mi výrazně do minulosti a dává 
větší jistotu a pramennou oporu 
pro předpoklad stavby kostela 
přinejmenším ve třetí čtvrtině  
13. století. Dochovaná vyobra-
zení starého přeštického kostela 
tento předpoklad potvrzují.

Naše listina dále svědčí o tom, 
že kladrubští benediktini jako 
patroni přeštického kostela delší 
dobu před rokem 1274 odevzdali 
kostel a jeho příjmy knězi Magno-
vi, který je v listině titulován jako 
kaplan české královny Kunhuty 
Haličské, manželky Přemysla 
Otakara II. Zpráva se dá přeložit 
prakticky jedině tak, že Magnus 
byl přeštickým farářem. Nemu-
selo to nutně znamenat, že síd-
lil v Přešticích a pečoval o duše 
farníků. Bylo obvyklé, že faráři 
bohatých prebend pouze pobíra-
li příjmy z far a kněžskou práci 
za ně vykonávali jiní kněží, tzv. 
střídníci. Nevíme, bohužel, čím 
se Magnus zasloužil o Přeštice či 
kladrubský klášter, že mu bene-
diktini svěřili přeštický kostel, 
nevíme vlastně ani, kdo Magnus 
byl, neboť v žádných jiných listi-
nách či kronikách se jeho jméno 
nevyskytuje.

V listině se ještě nehovoří 
o přeštickém proboštství, které 
zde kladrubští benediktini později 
měli (první zmínka o přeštickém 
proboštovi pochází z roku 1328). 
Jak se zdá, v té době ještě nee-
xistovalo. Podobná situace exis-
tovala i v Městě Touškově, které 
kladrubský opat Reiner koupil ve 
stejné době jako Přeštice (kolem 
roku 1239). Pražský biskup zde 
ovšem povolil zřídit proboštství 
až roku 1288.

Ves Vodokrty, kterou podle 
naší listiny dostal Magnus jako 
kompenzaci za ztrátu přeštického 
obročí, patřila odjakživa do přeš-
tického újezdu. V roce 1239 při 
prodeji újezdu klášteru v Kladru-
bech se ovšem hovoří o dvojích 
Vodokrtech. To znamenalo, že se 
jednalo o ves velmi starou, jejíž 
zástavba byla po raně středově-
kém způsobu rozptýlena na něko-
lik částí, jak z označení vyplývá, 
nejméně na dvě. Navíc Vodo-
krty nepatřily k přeštickému 
újezdu celé, dva lány z pozem-
ků obce náležely už nejspíše od  
11. století k majetku dvorního 
kostela sv. Vavřince na hradě 
Plzni (Starý Plzenec) a byly roku 
1266 darovány chotěšovskému 
klášteru. V naší listině z roku 
1274 se však už hovoří o (jedné) 
vsi Vodokrty. Je možné, že mezi 
lety 1239–1274 došlo k moder-
nizaci zástavby obce, která pře-
stala být rozptýlená a byla více 
soustředěná.

Listina přináší mnohem více 
poznatků, než jenom ty, které 
jsme naznačili výše. Ty už se 
však netýkají našeho regionu. Už 
to, že jde o koncept listiny, který 
je opatřen opravami a vsuvkami, 
je velká vzácnost, neboť listiny 
se nám většinou dochovaly pou-
ze v originálech či opisech. Pís-
mo prozrazuje, že vznikla v pro-
středí pražské notářské školy na 
Vyšehradě, snad ji psal tehdejší 
zemský notář Velislav, který 
je v listině výslovně zmíněn. 
I poznání o tomto královském 
úředníkovi se díky naší listině 
rozšiřuje. A tak dále. A protože 
skromnost se ve vědě nevyplá-
cí, přejme si do budoucna více 
takových objevů.

Nový objev 
k počátkům Přeštic

Knihařská výplň

Listina známá i neznámá

Osekaná, ale čitelná

Přeštický kostel
poprvé na scéně

Počátky církevní správy

Proboštství

Významná listina

Jedny nebo dvoje
Vodokrty?
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V Dolní Lukavici ožívají starodávné tradice
Na svatého Jána čili na svato-

jánskou noc se konala v Dolní 
Lukavici dobrodružná výprava 
za svatojánským kvítím. Je to 
starodávná tradice ještě z dob 
našich předků Keltů a Slova-
nů, kdy ženy chodily v ten-
to den trhat svatojánské kvítí 
a devatero bylin a věřily, že 
v tento den mají největší sílu 
a moc uzdravovat. A tak i míst-
ní ženy mohly zažít kouzelnou 
atmosféru této magické noci, 
též i díky počasí, které nám 
dopřálo skutečně tropické tep-
loty. Na začátku každá dostala 
svatojánskou kytičku do košíč-
ku, přečetly jsme si něco o tra-
dici a jaké byliny sbírat. Cesta 
nebyla jen taková procházka, 
zažily jsme opravdové dobro-
družství. Nejen že jsme trhaly 
bylinky, ale seznámily jsme se 
i s léčivou energií stromů, cho-
dily na boso a dokonce se bro-
dily přes řeku. Nezadané dívky 
si upletly věnečky z kopretin 
a připomněly jsme si prastarý 
lidový zvyk s okvětními lístky. 
Nejkrásnější momenty nastaly 
se západem slunce, kdy jsme 
dorazily na místo, kde rostla 
třezalka – bylina sv. Jána a pří-
roda nám nachystala doslova 
pohádkovou noc. Na cestu nám 
svítili svatojánští broučci, kteří 
se dali skoro chytit do ruky a na 
oblohu se vyhoupl měsíc jako 
malovaný. Na konci výpra-
vy nás čekalo v romantickém 
zákoutí zámeckého rybníčku 
ještě překvapení. Každý si 
mohl zapálit svíčku od sva-
tojánského plamínku, poslat 
ji pak po vodě a vychutnat si 
tuto posvátnou chvilku. Dívky 

pak odhazovaly tradičně své 
svatojánské věnečky do vody. 
Každá účastnice dostala ještě 
bylinkový sáček se speciální 
čajovou směsí Devatero bylin. 
Ženy nabité svatojánskou 
energií si pak přiťukly sklen-
kou na velmi zdařilou akci 
v místní hospůdce. Další tra-
dici, kterou se podařilo úspěšně 
oživit bylo „Čtení pohádek pod 
lípou“ jako za starých časů. Na 
poslední prázdninové čtení při-
jal pozvání herec Jakub Zindul-
ka, známý hastrman z pohádky 
Princezna ze mlejna, který děti 
také přijel potěšit pohádkou. 
Poté se společně děkovalo lípě 
a každý si mohl prohlédnout 
výstavu obrázků dětí z našeho 
pravidelného čtení.

Jsem ráda, že si někteří lidé  
i v takto uspěchané době našli 
čas také na sebe a nenechali si 
ujít takovéto nezapomenutel-
né zážitky. Kouzlo starodáv-
ných tradic přetrvává dodnes, 
jen jsme na to bohužel v této 

přetechnizované době trochu 
zapomněli. My všichni máme 
však sílu je znovu oživit! Děku-
ji všem za účast, vaše nadšení, 
a všem, kdo nějak přispěl na 
náš projekt „Zpět k tradicím“. 
Těším se opět někdy na další 
slunovratové či jiné akci.

Štěpánka I. Lexová

Tenhle Holubník je v Prusi-
nách u Nebílov a je to prostor, 
kde si děti mohou ve svobod-
ném prostředí hrát, učit se 
a navzájem se inspirovat. Na 
stejných principech funguje 
i příměstský tábor Holubní-
ku. Kulisy Holubníku tvo-
ří malebné prusinské návrší 
s budovou staré školy a kos-
telem a krásná příroda v okolí 
Nebílov.

Já jsem na táboře byla 
s 2,5letou dcerou Annou 
Marií. Věk dětských účast-
níků tábora se pohyboval od 
několika měsíců (v dopro-
vodu maminek) až do 11 let 
a složení skupiny co do věku 
i počtu účastníků se každý 
den proměňovalo. Všichni se 
skvěle bavili a náladu nezka-
zila ani občasná nepřízeň 
počasí. Děti na táboře spolu-
vytvářejí program každého 
dne a dospělí je při tom pro-
vázejí. Celé dny jsme byli 
venku a každý si mohl vybrat, 
jestli půjde na procházku 
(řádit do louží), bude si hrát 
na louce u teepee, věnovat se 
práci se dřevem, korálkování, 
malování kamenů nebo výro-
bě mýdel či svícnů. Někoho 
bavilo pomáhat v kuchyni, 
jiného stavět v křoví skrýše. 
Dospělí si mohli třeba vlast-
noručně vyrobit sandály. Po 
obědě se četly pohádky a zpí-
valo se s kytarou, někdo hrál 
fotbal nebo frisbee.

Jídlo na táboře vůbec stojí za 
zmínku, protože v Holubníku 

– ač v polních podmínkách 
– se skvěle (a zdravě) vaří.

Naše Anička byla na tábo-
ře moc spokojená a mně se 
tam líbilo natolik, že jsem se 
rozhodla zapojit do činnos-
ti Holubníku jako pomocná 
průvodkyně dětí. Tímto bych 
ráda pozvala děti ve věku od 
3 do 10 let do Holubníku, kte-
rý ve školním roce 2016-2017 

nabízí kromě pobytu v pří-
rodě a volné hry také pestrý 
program (výuka angličtiny, 
tvořivé a sportovní aktivity, 
přírodověda, hry, procház-
ky, řemesla, hudbu, tanec). 
Můžete se přijít s dětmi podí-
vat každé pondělí nebo středu 
mezi 8.30 a 16.00 hodin.

Naděžda Hošťálková

Pěknej holubník…!



Co Vás vedlo ke koupi 
ostrova v Příchovicích?

Byla to shoda několika okol-
ností. Ostrov je pro mě srdeční 
záležitost stejně jako pro mno-
ho dalších lidí. 

Byl dlouhou dobu na prodej, 
ale jeho cena byla vysoká. Na 
podzim předminulého roku se 
bývalý majitel rozhodl cenu 
snížit, a to byl rozhodující 
okamžik.
Jak bude probíhat 

rekonstrukce ostrova?
Dojde k rekonstrukci všech 

budov, které se zde nacháze-
jí. Místo otevřeného parketu 
vyroste společenský sál, který 
bude navazovat na restauraci. 
Ve vedlejší podlouhlé budově 
bude v přízemí byt pro správ-
ce a v prvním patře najdeme 
devět dvoulůžkových pokojů 
a jeden apartmán.
Jak se rodil projekt 

ostrova?

Podařilo se nám navázat vel-
mi dobrý vztah s přeštickým 
projektantem panem Jiřím 
Tomanem. Za projektem jsou 
desítky hodin, kdy jsme nad 
jednotlivými částmi seděli 
a hledali společnou řeč. Tedy 
bylo to asi tak, že my jsme si 
něco vymysleli a pan Toman 
nás usměrňoval. Ale i on sám 
přišel s celou řadou vynikají-
cích nápadů.
Podpoříte při rekon-

strukci místní stavebni-
ny a betonárky tím, že 
od nich budete nakupo-
vat materiál?

Bohužel tomu tak nebude. 
Ze zkušeností, co již máme, 
a z průzkumu cen místních pro-
dejců víme, že se nám vypla-
tí dovážet veškerý stavební 
materiál i beton z Domažlic.
Kdy plánujete rekon-

strukci dokončit?
Tento rok to asi ještě nebude. 

Ale jaro roku 2017 by se mo-
hlo jevit již jako reálné.
K jakým účelům bude 

ostrov po rekonstruk-

ci sloužit a co na něm 
mohou lidé zažít?

Ostrov sloužil původně jako 
plovárna, sportoviště, mís-
to, kde se konaly odpolední 
„čaje“ a večerní zábavy. Chtěli 
bychom se pokusit o renesan-
ci původního záměru, ale také 
dát ostrovu ještě další rozměr.

Uvidíme, zda námi nabízené 
akce budou lidi zajímat. Pořá-
dat se zde budou divadelní 
představení, koncerty, zábavy, 
sportovní klání, ale bude zde 
i možnost oslavit narozeniny 
s přáteli, uspořádat firemní 
večírek, poslední leč, podívat 
se na sportovní přenos. Děti si 
také přijdou na své. Budeme 
organizovat rukodílné víkendy, 
hraní deskových her, maškarní 
bály apod. Vzhledem k tomu, 
že bude k dispozici uzavřený 
sál, tak se zde mohou konat 
víkendová cvičení, různé baza-

ry, večery určené pouze pro 
ženy – tzv. ladies nights. Rádi 
bychom navázali spolupráci i se 
školami, kdy bude možné zor-
ganizovat sportovní hry nebo si 
přijít k nám upéct buřty. Máme 
jedno opravdu velké přání, a to 
pokusit se jednou do měsí-
ce, vždy v sobotu dopoledne, 
pořádat farmářský trh. Pozvat 
prodejce a poskytnout jim na 
ostrově zázemí, kde budou moci 
prodávat své produkty a naopak 
lidem možnost si nakoupit růz-
né dobroty. Myslím si, že by to 
byla opravdu pěkná tradice.
Bude na ostrově také 

letní kino?
Ano a mohu snad prozradit, 

že s výborným nápadem přišla 
ředitelka KKC paní Míšková. 
Její myšlenkou je, že by se 
několikrát během léta vždy 

promítal jeden víkend film ve 
vnitrobloku v Přešticích a další 
víkend pak na ostrově. Podob-
nou spolupráci bude možné 
zrealizovat i ohledně příměst-
ského tábora, který KKC pořá-
dá o prázdninách pro děti.
Bude ostrov trvale obý-

ván?
Jak už jsem předeslala, na 

ostrově bude byt pro správce, 
který zde bude trvale bydlet. 
Z toho mám velkou radost, 
neboť tímto správcem bude 
moje sestra s manželem, kte-
ří jsou vzkříšením ostrova 
tak nadšení, že se rozhodli 
(konkrétně moje sestra po 30 
letech) odstěhovat z Holand-
ska, kde žijí, zpátky do Čech.
Je někde na ostrově 

místo, které je pro vás 
nějak symbolické?

Myslím si, že je to zcela jed-
noznačné. Lidé si to asi příliš 
neuvědomují, neboť je zatím 
těžko přístupné, ale jedná se 
o ten cíp ostrova, kde se obě 
ramena řeky opět setkáva-
jí. Myslím si, že je to ideální 
místo, kde by se měly konat 
svatební obřady. Znáte lepší 
místo, kde by se měly spojit 
dva životy v jeden společný? 
K těmto účelům bude také 
sloužit apartmán, kde poskyt-
neme novomanželům prožít 
romantickou svatební noc.
Lidé se ptají, jestli se 

na ostrově budou konat 
opět technoparty?

Příznivce tohoto hudebního 
stylu nepotěším. Technoparty 
na ostrově nebudou.

Text a foto 
Milan Janoch

Otázky pro Mgr. Pavlu Bečvářovou
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 inzerce

Anonymní příspěvky do Přeštických novin nelze otisknout!

Prázdninové RAW kurzy nás naučily 
jak mlsat zdravě a bez výčitek!

Ve zdRAWém bistru v Přeš-
ticích se konal o prázdni-
nách zábavný workshop Raw 
vaření, nevaření, který rodi-
če i děti nejprve seznámil 
se základními informacemi 
o RAW zdravé stravě a pak 
už si mohli sami vyzkou-
šet mixování, odšťavňování, 
krouhání a vyrobit si napří-
klad ledovou raw čokoládu, 
lahodné smoothie nebo oblí-
bené jablečné špagety se sko-
řicí. Nakonec si všichni smlsli 
na svých vlastnoručně vyro-
bených dobrůtkách a přitom 
se olizovali.

Štěpánka I. Lexová
Malé kurzistky při vaření, nevaření na RAW kurzech se svojí 

porcí jablečných špaget se skořicí.

Dnes se budeme věnovat blízkému okolí, proto se zeptáme Mgr. Pavly 
Bečvářové na budoucnost příchovického ostrova.

Je to úžasné místo,
které má své
osobité kouzlo

Na ostrov chceme
přilákat široký okruh
lidí od těch nejmenších
až po seniory

Třiďme odpad, ale buďme ohleduplní...
Na základě častých stížností 

od spoluobčanů jsem se roz-
hodla oslovit nás, občany měs-
ta Přeštice a okolí, a požádat  
o vzájemnou ohleduplnost při 
třídění odpadu. Velkým úspě-
chem je, že většina z nás již 
pochopila, že je důležité odpad 
třídit. Třiďme ale s rozumem, 
aby nás neobtěžovaly přepl-
něné kontejnery a nepořádek 
kolem nich.

Po městě a v jeho přilehlých 
částech je rozmístěno 160 nádob 
na tříděný odpad, které mohou 
obyvatelé k třídění využívat. Tím 
splňujeme ustanovení platné od 
1. 1. 2016 pro obce s 5001 až 
15 000 obyvateli. Máme k dispo-
zici sběrný dvůr, kam můžeme 
BEZPLATNĚ, po předložení 
dokladu o zaplacení místního 
poplatku za svoz komunálního 
odpadu, jakýkoli odpad uložit.

Proč tedy této možnosti 
nevyužíváme, hlavně v přípa-
dech, kdy máme odpadu velké 
množství?!

Místo toho sami zaplníme 
nádoby, které jsou určeny pro 
nás všechny. Využívejme služ-
by sběrného dvora, ať se nám 
v našem městě a přilehlém 
okolí žije „čistě“ a spokojeně.

Děkuji všem, kteří správně 
třídí!           E. Kuběnová, DiS.

správa místních poplatků

Provozní doba 
sběrného dvora
v Přešticích
Průmyslová ulice 454:

PO, ST 8.00-12.00 hod.
            13.00-17.00 hod.
SO 8.00-12.00 hod.

Bližší informace k tří-
dění odpadu získáte na 
MěÚ, Husova 465, příze-
mí, dveře č. 111.
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PŘIPRAVUJEME

Burgerfest Nittenau 2016
Ve dnech 1. až 3. července pořádalo město Nittenau slavnosti. Na zahájení byl pozván orchestr ZUŠ 

Přeštice a hosté z partnerského města Přeštice.

Text a foto Ivan Strejc st.

Starosta města Nittenau Karl Bley zahajuje Burgerfest 2016. Slavnostního zahájení se zúčastnil přeštický orchestr ZUŠ kon-
certem pod vedením Dušana Rady.

Starosta Karl Bley předává pozvaným hostům dárky. Přípitek zástupců partnerských měst Nittenau a Přeštice.

IX. ročník – Dechparáda pod širým nebem

Česká pošta v Přešticích
v novém kabátu

Necelé dva měsíce probíha-
la rekonstrukce pošty v Přeš-
ticích. Pobočka získala nové 
podlahy, nové inženýrské sítě, 
je nově omítnutá. Nezbytnou 
součástí moderní pobočky jsou 
i vylepšené prostory nejen pro 
veřejnost, ale také pro poštov-
ní zázemí (sklad balíkových 
a listovních zásilek, kancelář 
vedoucí pošty atd.). Hlav-
ním důvodem celé přestavby 
bylo nedůstojné a zastaralé 
prostředí pro klienty a dále 
nevyhovující vybavení v rám-
ci poštovního chodu pošty. Po 
této rekonstrukci pošta splňuje 
veškeré bezpečnostní a hygie-
nické normy. Finanční náklady 
na rekonstrukci včetně nového 
vybavení činily 1,8 mil. korun. 
Předpokládáme, že koncem 
roku doinstalujeme vyvolávací 
systém a pevně věříme, že tuto 
službu zákazníci navštěvující 

pobočku v Přešticích přivíta-
jí. Je nutné zmínit, že během 
rekonstrukce byla pošta provi-
zorně otevřená v zázemí doru-
čovatelů, kde klienti mohli 
využívat pouze dvě přepážky, 
ale díky dobré organizaci 
vedoucí pošty paní Pajerkové 
se provozně vše zvládlo. Dále 
je potřeba poděkovat městu 
Přeštice za výbornou spolu-
práci a za informování obyva-
tel o rekonstrukci v místním 
tisku.

Slavnostní otevření poš-
ty se konalo 8. srpna 2016 
v samotných prostorách pošty 
za přítomnosti starosty Přeštic 
Mgr. Karla Naxery a ředitel-
ky regionu ZČ České pošty  
Ing. Puschnerové.

(redakčně upraveno)
Hana Froňková

sekretariát ředitele
pobočková síť ZČ

ZO ČZS Přeštice informuje
ZO ČZS Přeštice moštuje 

ovoce od 3. září do 5. listopa-
du 2016, vždy v sobotu od 8 
do 10 hodin, v moštárně Sta-
chova č. 209, Přeštice. Cena za 
1 kg umytého ovoce je 3 Kč. 
Moštuje se do vlastních nádob, 
vylisovanou drť si každý odve-
ze sám. V případě většího 
zájmu se moštuje do uspoko-
jení posledního přítomného 
zájemce.

Pro měsíc říjen 2016:
ZO ČZS Přeštice pořádá 

výstavu ovoce, zeleniny, kvě-
tin, citrusů a suchých plo-

dů v přízemí KKC Přeštice, 
vchod z Jungmannovy ulice 
od pátku 21. října do neděle  
23. října 2016 denně od 9 do 
17 hodin. Vstup volný, zájem-
cům budou podány odborné 
pěstitelské informace. Mož-
no objednat kvalitní sadbové 
brambory, které vystavuje 
bramborářská firma Europlant 
Šumava. Možno zakoupit 
jablečný mošt v PET láhvích 
po 1,5 a 2 litrech. Zahrádká-
ři srdečně zvou veřejnost na 
prohlídku širokého sortimentu 
ekologických výrobků.

Dále informujeme o zahrádkářských výstavách:
13.-17. září 2016 – Podzimní výstava Alpinium klubu v zahradě 
Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí
30. září-1. října 2016 – Krajská výstava zahrádkářů, za účasti 
německých zahrádkářů, v Plzni-Slovanech, KD Šeříkova
7.-10. října 2016 – Zahrada Pošumaví Klatovy v KD Družba 
Klatovy                                                              Ing. Jan Kovářík

předseda ZO ČZS

Tradiční letní akce na přeštickém náměstí. Dne 23. července 2016 se na pódiu vystřídala dechová hudba 
Úhlavanka z Klatov, chodská kapela Vrchovanka z Mrákova a v závěru Muzikanti z jižních Čech.

                                          Text (red), foto Milan Janoch

3. ročník Den pro rodinu 
aneb křížem krážem Přešticemi
Tradiční týmová soutěž rodin, seniorů či jednotlivců.
Bohatý doprovodný program.
Přešticemi bude opět jezdit oblíbený vláček ze ZOO.
Start a prezence: 10.00 hodin 
Místo: Masarykovo náměstí Přeštice

8. 10. 2016
Přeštický kanec ve staročeském duchu
Prodej oblíbených zabijačkových pochutin.
Masarykovo náměstí, od 9.00 hodin.
Vyvrcholení oslav 790 let od první písemné zmínky 
o Přešticích od 10.45 hodin. Příjezd císaře Františka I.
Scénický šerm, divadlo, kejklíři, dobové tance,ohnivé show.

POZVÁNKA

„Očima generací 2016 – souznění“
1. 10. 2016
Místo konání: 

Dům s pečovatelskou službou Přeštice
 výstava fotografií na téma 

Život klientů PS Přeštice
 tématické tvořivé dílny

 individuální prohlídky provozu 
a života klientů v DPS Přeštice

 vystoupení žáků ZUŠ Přeštice a MŠ Přeštice
 autorské čtení



Omlouvám 
se, ale neznám 
poslední verzi 
tohoto doku-
mentu, takže 
jej nemohu 
hodnotit.

Změnu par- 
kování vozi-
del na náměs-
tí a v centru 
města pova-
žuji za nutnou. 

Je to však mimořádně citlivý 
projekt vůči občanům. V roce 
2012 dostala Komise koncepce 
rozvoje města úkol rady města 
zmapovat situaci a předložit 
ucelený návrh koncepce parko-
vání. To se stalo a zastupitelstvo 
ji poté schválilo.

Všechna opatření byla 
postupně realizována, jen jed-
no ne, a to vytlačit z náměstí 
do připravených ploch dlou-
hodobě parkující auta pomocí 
omezení délky parkování na 
náměstí. Je to i drahý pro-
jekt. Někde se musí vykoupit 
nebo směnit pozemky na par-
kovací plochy, vyasfaltovat 
povrch či položit zámková 
dlažba. Téměř všude je potře-
ba projekt. Město nerozhoduje 
o všem samo, někde potřebuje 
souhlas dopravního inženýra 
policie kraje, někde okresu. 
Jsou to zásahy na řadu let.

Změny na radnici po vol-
bách v roce 2014 tento projekt 
zastavily. Obnovuje se až nyní 
od října 2016.

Musí se počítat s tím, že 
když se nyní udělá opatření na 
náměstí, problém se přesune do 
nejbližších ulic, kde vznikne 
napětí, a nějaký čas si to bude 
sedat. Pak se musí vyhodnotit 
situace a pokračovat v dalších 
krocích. To by se mělo opa-
kovat několikrát. Zde si však 
nejsem jist, že s tím rada města 
počítá. Rád se budu mýlit.

Zastupitelů se můžete ptát i Vy.  
Neváhejte a posílejte otázky.

Na této stránce najdete příště odpovědi.
Dotazy zasílejte na adresu: 

miskova@prestice-mesto.cz 
nebo poštou na 

KKC Přeštice
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice.
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Na otázku 
neodpověděl.

 Jak hodnotíte plán na změnu parkování 
na náměstí v Přešticích?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

Eva 
Česáková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Dušan Rada

Úpravu re- 
žimu parko- 
vání na ná-
městí jsme 
s kolegy za- 
stupiteli vy-

brali z několika možných 
variant jako tu nejrozumnější 
vzhledem ke sledovanému cíli, 
a tím je změna náměstí z celo-
denního parkoviště na spole-
čenštější prostor. Vzhledem 
k částečnému autorství tedy 
mohu tento plán těžko hodno-
tit jinak, než pozitivně. Proble-
matika parkování je poměrně 
komplikovaná, protože každá 
změna jednak nabourá něčí 
stereotyp a jednak objektivně 
zasáhne zájmy mnoha subjek-
tů. Ať už z řad rezidentů, pod-
nikatelů nebo dalších firem 
působících ve veřejném pro-
storu (např. ČSAD). Hledáme 
tedy cestu, jak co nejrychleji 
udělat výrazné změny tak, aby-
chom naštvali co nejméně lidí 
a stálo to co nejméně peněz. 
Věříme, že po všech před-
chozích krocích a investicích 
města je bez problémů možné 
realizovat celodenní parko-
vání mimo náměstí. Zejména 
mám na mysli případy, kdy 
lidé přijedou ráno do Přeštic 

Jako dal-
ší krok ke 
zlepšení par-
k o v a c í c h 
podmínek ve 
městě pozi-

tivně, protože za současného 
stavu je v některé dny opravdu 
problém v centru najít místo 
pro krátkodobé stání. Pokud 
nebudou místa na náměstí 
blokována automobily, které 
tu parkují celodenně, resp. po 
celou pracovní dobu, měl by 
být problém nedostatku par-
kovacích míst pro nákupy, 
návštěvy lékařů, úřadů apod. 
odstraněn. A protože vyhraze-
ných parkovacích míst se úpra-
va týkat nebude a parkování 
rezidentů bude vyřešeno par-
kovacími kartami, omezí úpra-
va skutečně jen celodenně par-
kující řidiče. Pro ty by ale před 
započetím schválené změny 
měla být připravena odstavná 
parkoviště, předpokládám, že 
chráněná kamerovým systé-
mem. Pro ty, kteří z Přeštic 
dojíždí dále do zaměstnání 
autobusy, pak budou sloužit 
autobusové zastávky u Penny 
Marketu a připravované 
zastávky na Pohořku.

O k u r k o v á 
sezona skon-
čila a i mě 
o s l o v i l a 
redakční rada 
ohledně zod-

povězení nové otázky do PN. 
Když budu se svojí odpovědí 
stručný, tak jen doufám, že 
se po mnoha letech nečinnos-
ti parkovací systém ujme. Je 
zcela jasné, že některým spo-
luobčanům to asi vadit bude, 
ale věřím, že mnohým z Vás 
to pomůže při vyřizování 
potřebných věcí na úřadech 
nebo při nákupu. Dvě až tři 
hodiny stání je celkem solidní 
prostor. Celodenní stání bude 
nutné přesunout na parkoviš-
tě se zastávkou Na Pohořku 
a u Penny Marketu. Ty zejí 
bohužel prázdnotou. Další par-
koviště snad vznikne vypro-
jektováním dopravního uzlu 
u vlakového nádraží ČD.

Nová parkovací místa bude 
potřeba vytvořit i pro restaura-
ci, která bude zcela jistě nově 
otevřena na našem náměstí.

Možná si to mnoho lidí neu-
vědomí, ale hlavní příčina 
zaplnění našeho náměstí tkví 
ve snížené dopravní obsluž-
nosti některých obcí. Jsou 
obce, kam autobus zajíždí 
ráno na 6.00 hodinu, poté 
odveze školáky, po obědě 
je sveze zpět a odpoledne 
obslouží obec třeba jen jeden 
spoj po 16.00 hodině. Mimo 
tyto časy nic... Proto jsou lidé 
nuceni stále více využívat 
vlastní vozidlo a z obce se 
dopravit do místa, kde jezdí 
spoje každou hodinu. Čás-
tečně se na plném parkovišti 
podepisuje i cenová politika 
ČD. Kdo z Vás v poslední 
době jel vlakem např. do Plz-
ně, ten ví, kam mířím.

S plánem 
na změnu 
p a r k o v á n í 
dlouhodobě 
ODS nesou-
hlasí a nesou-

hlasím s ním ani já osobně. 
Hlavním důvodem je, že 
zavedením změn v parková-
ní budou postiženi především 
místní obyvatelé a vlastníci 
nemovitostí v okolí Masary-
kova náměstí a firmy či jejich 
zaměstnanci, které mají sídlo 
v uvedené lokalitě. Ti, kteří 
ráno odjedou mimo Přešti-
ce a vrátí se večer změnu ani 
nezaregistrují, obzvláště pokud 
ještě bydlí na okrajových mís-
tech Přeštic. Dalším důvodem 
k nesouhlasu je, že se kon-
trolou dodržování navržených 
změn zatíží městská policie, 
která by se dle mého názo-
ru mohla zabývat přínosnější 
činností než pokutováním řidi-
čů překračujících bezplatnou 
dobu parkování.

Zavedení změn v parkování 
se bude týkat pouze jedné části 
a ať už z důvodu pohodlnos-
ti (nemusím přeparkovávat) 
nebo nutnosti (nemůžu si ze 
zaměstnání odběhnout) se par-
kující auta přesunou do lokalit 
blízko náměstí, které nebudou 
zasaženy změnou. Stávající 
stav není zas tak neúnosný, 
jak je často prezentováno, což 
potvrdila i pozorování a počí-
tání aut a volných parkovacích 
míst, které bylo provedeno 
v různou denní hodinu.

V podstatě 
jsem spoko-
jen přede-
vším s tím, že 
dlouho disku-
tované návrhy 

řešení parkování v centru měs-
ta a hlavně na ploše náměstí 
se začínají realizovat. Systém 
časového omezení parkování 
na náměstí považuji za rozum-
ný a ekonomicky přijatelný 
návrh řešení a předpokládám, 
že se jeho zavedením uvolní 
parkovací místa pro občany, 
kteří chtějí ve městě vyřídit 
běžné záležitosti na úřadech, 
navštívit lékaře nebo podob-
ně. Uvedením systému parko-
vání do praxe se zároveň ukáží 
jeho přednosti a také nedostat-
ky, na které se může následně 
reagovat.

Dobře.

Parkováním 
na náměstí 
a v přilehlých 
ulicích jsme 
se museli 
zabývat. Par-

kovacích míst v centru více 
vytvořit nelze, tak jsme hledali 
možnost, jak alespoň částeč-
ně uvolnit přeplněné náměstí. 
A to při nejmenších nákladech 
a zároveň zdarma pro občany. 
Výsledkem je řešení odsou-
hlasené červnovým zastupitel-
stvem, kde se poměrně dlouho 
o parkování diskutovalo. Zda 
bude výsledný efekt změn 
dostatečný, ukáží nejbližší 
měsíce. Pokud ne, budeme 
nuceni přistoupit k dalším 
opatřením, variant na parková-
ní jsme připravili několik, lze 
je různě kombinovat. V každém 
případě chceme docílit možnost 
zaparkovat na náměstí či v jeho 
okolí, a to i s ohledem na pláno-
vané otevření restaurace s mini-
pivovarem.

Cílem zvo-
lené varianty 
s parkovací-
mi hodina-
mi bylo s co 
n e j n i ž š í m i 

náklady pro město umožnit 
bezplatné parkování za účelem 
návštěvy pošty, úřadu, léka-
řů apod. pro co nejširší okruh 
návštěvníků po dobu nezbyt-
ně nutnou (2 až 3 hodiny). 
Samozřejmě očekávám přesun 
celodenních „návštěvníků“ 
náměstí do ulic a parkovacích 
zón navazujících na náměstí, 
proto budu podporovat rozší-
ření nebo vybudování nových 
parkovacích míst zejména 
v prostoru panelového sídliš-
tě. Možná nastal čas pro vážné 
úvahy o vybudování parko-
vacího domu pro obyvatele 
bytových domů poblíž centra 
města.

Jana Tykvartová
O parkování 

v Přešticích 
vůbec se už 
v minulosti 
vedly dlou-
hé diskuze. 

Změnu v parkování vítám. 
Náměstí i přilehlé ulice jsou po 
celé dny téměř plně obsazeny. 
Je třeba dát příležitost lidem, 
kteří jedou k lékaři, na úřad, na 
poštu či za nákupy a v pohodě 
jim k vyřízení záležitostí stačí 
dvě hodiny. Je třeba myslet 
i na obyvatele, kteří zde mají 
trvalé bydliště nebo zde pracu-
jí. Zavedení rezidenčních karet 
by bylo jednou z možností. 
Ale až časem se ukáže funkč-
nost systému.

Musím říci, 
že se mi nad 
p o l o ž e n o u 
otázkou ulevi-
lo, neboť jsem 
se obával, že 

rada PN bude následovat sta-
rostova ukázku transparentní-
ho chování a položí zastupite-
lům nepodstatné otázky, např.: 
„Souhlasíte, aby zastupitelé 
v tzv. kauze Svatoplukova pro-
hlasovali prodej pozemků pod 
cenou?“ nebo snad otázka: 
„Souhlasíte, a proč, že město 
nepožaduje v kauze Zimní sta-
dion doložení skutečně vyna-
ložených nákladů na tzv. zhod-
nocení pozemků?“ Popřípadě: 
„Proč zastupitelé nepožadují 
starostou přislíbený právní 

Vzh ledem 
 k tomu, že 

jsme zá-
ležitost pro-
j e d n á v a l i 
a schvalovali 

na jednání rady města a poslé-
ze i zastupitelstva, hodnotím 
tuto změnu samozřejmě pozi-
tivně. Důvody této změny jsou 
všeobecně známé a přípravám 
se věnovalo již v minulosti 
mnoho lidí. Jasným cílem je 
zpřístupnit parkování na ome-
zenou dobu občanům, kteří si 
potřebují na náměstí a v jeho 
nejbližším okolí nakoupit, 
zajít si na úřady či k lékaři. 
Patřičnou pozornost budeme 
věnovat i otázce řešení parko-
vání rezidentů – občanů bydlí-
cích či pracujících na náměstí. 
Dle usnesení zastupitelstva 
bude celá záležitost spuštěna 
do konce října letošního roku. 

Ú p r a v u 
p a r k o v á n í 
na náměstí 
a v přileh-
lých ulicích 
schvá lenou 

na 13. zasedání Zastupitelstva 
města dne 16. 6. 2016 považu-
ji za přijatelné řešení. Klady 
a zápory schváleného systému 
poznáme v reálném provozu. 
Předpokládám, že řešení s par-
kovacím kotoučem a stáním 
maximálně tři hodiny omezí 
celodenní odstavení vozidel na 
náměstí. Ve schválené varian-
tě se počítá i se systémem rezi-
denčních parkovacích karet.

autem a dál jedou autobusem 
(a odpoledne zase zpět). Tyto 
případy je třeba z náměstí 
jednoznačně vytlačit. A právě 
tímto směrem míří připravo-
vané změny.

Potřebná legislativní příprava 
již byla zahájena a dokonce 
bychom byli schopni čas zkrá-
tit. Počkáme ale na dokonče-
ní stavebních prací přeložky 
regulační stanice plynu na 
parkovišti v sousedství Penny 
Marketu, aby po parkovišti 
na Pohorsku i toto mohlo být 
využíváno automobilisty, kteří 
již na náměstí před odjezdem 
autobusem mimo Přeštice 
nezaparkují.

rozbor novinového příspěvku 
JUDr. Balouna?“

Ale protože, jak bylo staros-
tou v posledních PN napsáno, 
máme strategii v řešení těchto 
kauz. Bohužel strategie již byla 
prozrazena, a to předně umlčet 
dotěrné tazatele – byly zruše-
ny veřejné diskuze. Tomu se 
říká strategie.

Není dáno dneškem, ale již 
staří hybatelé změny lidského 
podvědomí (mistři propagan-
dy) věděli, že v případě odvrá-
cení problému třeba obrátit 
lidskou pozornost jinam. A tak 
tu máme problém výběru vlaj-
ky. Takže problém obou kauz 
je obratem upozaděn. A v pod-
statě je jedno, zda město přijde 
o pozemky.

JAKO 
 z DIKOBRAZU

Kino z trošku jiného úhlu...



Přeštický házenkářský oddíl 
doma pořádal mistrovství 
republiky v kategorii mladších 
žaček a samozřejmě nechyběl 
ani domácí celek. A nechtěl se 
nechat zahanbit staršími hráč-
kami, které mistrovský titul 
získaly týden předtím (psalo se 
v červencovém čísle novin).

Základ k budoucímu úspě-
chu položily již v pátek díky 
zcela jasným výhrám nad 
Vracovem 17:5 a Raspena-
vou 21:6. V sobotu je čekaly 
mnohem těžší soupeřky, které 
také chtěly některou z medailí.  
Ale rázný krok k metě nejvyšší 
udělaly přeštické žačky: pora-
zily jak Chropyni 12:7, tak 
i Březno 15:8. Takže poslední 
zápas v neděli hrály již se „zla-
tem na krku“ a vítězstvím nad 
Krčínem 16:12 potvrdily svoji 
suverenitu. Bez ztráty jediného 

bodu tak ovládly přebor a sta-
ly se mistryněmi republiky pro 
rok 2016. Za našimi mistryně-
mi skončila druhá Chropyně 
a třetí Březno.

Po závěrečném ceremoniá-
lu, také se zlatou medailí na 
krku, zářila radostí trenérka 
Eva Kováčová: „Jsem hodně 
spokojená, jiná slova by byla 
lež. Základem úspěchu byl 
týmový výkon a dobrá par-
ta. Děvčata zvládla zápasy 
výborně fyzicky, v tom byla 
jejich velká síla, dokázala 
soupeřky jak se říká ´utahat´. 
Byly to zápasy nejen výsled-
kově jednoznačné, ale musely 
se líbit i divákům díky před-
váděné hře. Na hřišti bojova-
ly jedna za druhou, a ty, které 
se zrovna na hřiště nedostaly, 
fandily na střídačce. Přes-
to musím vyzdvihnout výkon 

brankářky Michaely Jelínko-
vé a útočnice Heleny Voráč-
kové, ty byly našimi klíčovými 
hráčkami. A ostatní je výbor-
ně doplňovaly. Děvčata tímto 
úspěchem završila působení 
v kategorii mladších žaček, 
od příští sezóny postupují 
mezi starší, budou sice nej-
mladší, ale určitě mají na to 
být starším hráčkám rovno-
cenným soupeřem.“

PŘEŠTICKÉ NOVINY | ZÁŘÍ  | 12

Dorostenky opět s medailí
 Podobně jako loni jely přeš-

tické dorostenky z pozice 
náhradníka na finálový turnaj 
o Pohár ČR. A stejně tak se 
potvrdilo, že národní háze-
ná v západních Čechách má 
vysokou úroveň.

V prvých dvou utkáních 
daly znát svou sílu a soupeř-
ky doslova deklasovaly. Mos-
tecká děvčata porazily 29:14, 
a ještě hůře dopadly domá-
cí Spoje (přeštické vítězství 
38:13). Spanilá jízda pokra-
čovala i v sobotu. To již při-
bližuje trenér Petr Moravec: 
„Soupeřky z Brna byly nevy-
zpytatelné a tak začátek byl 
opatrný. Po třinácti minutách 
a vedení 6:1 z nás spadl ostych 
a soupeřky jsme převálcovali. 
Po poločase 16:5 jsme vyhrá-
li 31:9. Další soupeřky byly 
ze severomoravské Staré Vsi, 
ani ty neodolaly výborné hře 
Přeštických. Výsledek 24:13 
znamenal, že nedělní utkání 
je přímým střetnutím o první 
místo.“

„Utkání s naším přemožite-
lem z oblasti, Tymákovem, 
nám zrovna moc nevyšlo.  
Snad i proto, že nás Tymákov 
skoro vždy v soutěži převálco-
val, snad proto, že to byl sou-
boj dvou neporažených, tak 
jsme vybouchli v útoku. Obra-
na hrála bezvadně, sebra-
la soupeřkám hodně míčů, 
ale v útočné fázi byly holky 
zakřiknuté, bojácné, zbrklé 
a nepřesné. Přesto tento tým je 
tým mladých děvčat, který má 
budoucnost před sebou a pro-
hra 22:13 (17:7) není ostudou, 
ale pouze herní nezkušenos-
tí z takovýchto akcí. Musíme 
nutně zapracovat na psychice 
hráček a příští rok uvidíme.“

Horní řada zleva – trenérka m.n.h. Romana Jabbourová, Michaela Trávová, Diana Majerová, 
Klára Ausbergerová, Adéla Schejbalová, Veronika Dobrá, Nikola Tušková, trenér Petr Moravec.

Dolní řada zleva – Eva Baumrukrová, Andrea Brunátová, Aneta Jabbourová, Martina Kameno-
vá, Lucie Klinerová, Kamila Tušková, Nicola Lenková.

Titul si mladší žačky nenechaly odvézt

Mistryně České republiky pro rok 2016 – mladší žačky oddílu 
národní házené TJ Přeštice

Horní řada – trenérka Adéla Moravcová, trenérka Eva Ková-
čová, Adéla Novotná, Nela Krsová, Nicola Holcová, Michaela 
Kokošková, Nela Kokošková, Denisa Kučerová, trenér Karel 
Tušek.

Spodní řada – Kateřina Třísková, Veronika Routová, Karolína 
Sedláčková, Michaela Živná, Evelýna Sedláčková, Sára Šilingo-
vá, Helena Voráčková.

Ležící – Ella Romová, Michaela Jelínková.

Získali i individuální ceny
Na Poháru ČR doroste-

nek byla nejlepší brankářkou 
vyhlášena Eva Baumrukrová, 
nejlepší obránkyní Aneta Jab-
bourová, jako třetí Martina 
Kamenová, pro dvě „stříbra“ 
si šla Lucie Klinerová – jako 
druhá nejlepší útočnice a jako 
druhá nejlepší střelkyně.

Do pořadí nejlepších jed-
notlivců promluvili i vítězové 
Poháru ČR – mladší žáci. Nej-
lepším obráncem turnaje byl 
vyhodnocen Denis Schreiber, 
nejlepším útočníkem Jiří Šten-

gl, který díky 64 nastříleným 
brankám byl i nejlepším střel-
cem.

Pět individuálních cen získa-
ly přeštické mistryně republi-
ky mezi mladšími žačkami. 
Nejlepší brankářkou mistrov-
ství byla vyhlášena Michaela 
Jelínková, nejlepší obránkyní 
Kateřina Třísková, jako třetí 
Adéla Novotná. Dvakrát stří-
brná byla Helena Voráčková, 
jako druhá nejlepší útočnice 
a také  druhá nejlepší střel-
kyně.

Přeštičtí mladší žáci také
na zlaté vlně

Mladší žáci si pro cenný 
úspěch dojeli až na sever-
ní Moravu. Jako druhý celek 
oblasti bojovali na celostátním 
Poháru ČR ve Staré Vsi. Celý 
třídenní turnaj nakonec vlastně 
rozhodl již prvý zápas v pátek 
dopoledne a remíza s Osto-
povicemi 20:20. Další průběh 
popisuje trenér Stanislav Za-
dražil: „Dále to již byly pouze 
brankové dostihy. Oproti loň-
sku, kdy nám zlato uniklo právě 
na brankový poměr, jsme letos 
byli lepší. Od sobotního zápasu 
jsme si brankový rozdíl zvyšo-
vali a nenechali nic náhodě. 
Postupně jsme porazili Chro-
pyni 17:10, Starou Ves 22:14, 
Bakov 15:10. A v neděli jsme 
cestu za zlatem potvrdili vítěz-
stvím nad Podhorním Újezdem 

24:14. Ale protože jsme potře-
bovali vyhrávat a střílet branky, 
tak celý turnaj vlastně odehrál 
základní kádr, ostatní se na 
hřiště dostali málo. Ale pochva-
lu si zaslouží všichni. Byla to 
výborná parta okolo zkušených 
opor Denise Schreibera a Jiřího 
Štengla. Celkem šest jich pře-
chází do starších žáků, bylo to 
pro ně takové vyvrcholení jedné 
házenkářské životní etapy.“

Přeštičtí žáci tak získali 
pohár a zlaté medaile jen se 
ztrátou jediného bodu, druhé 
Ostopovice, třetí Stará Ves.       
„A ještě je důležité poděko-
vat všem rodičům, kteří za 
námi jeli dlouhou cestu a celé 
tři dny poctivě fandili. To byl 
také důležitý článek úspěchu,“ 
dodal.

Stojící zleva – asistent trenéra Filip Albl, Denis Schreiber, Jan 
Kubeš, Matěj Košař, Jiří Štengl, Filip Wohlmut, trenér m.n.h. 
Stanislav Zadražil. V pokleku zleva – Jan Wiesner, Dominik 
Buberle, Jakub Brada, Radim Stehlík, Jan Treml. Ležící zleva 
– Vojtěch Bartoň, Jan Hranáč.

Medaile po více než 
čtvrtstoletí

Další díl novodobé historie 
prvoligové mužské národní 
házené začal postupem v roce 
2013, aby výrazně do popředí 
začali muži promlouvat v loň-
ském roce po sice neúspěšném 
čtvrtfinále a konečném šestém 
místě. Letošní sezona s konso-
lidovaným kádrem už zname-
nala další medailový zápis.  

Začátek podzimní části vyšel 
výborně a přeštičtí muži oku-
povali přední příčky. Výpadek 
v posledním dvojkole, kdy 
v sobotu nestačili na soupeře 
z Podlázek a pak hned den nato 
nezvládli druhý poločas utkání 
v Krčíně, znamenal „pouze“ 
druhé místo po podzimní části 
za výborným Újezdem. 

Zklamán ze zimy byl trenér 
Petr Moravec: „Zimní část 
soutěže Poháru ČR nám nevy-
šla. Dobré bylo jistě odehra-
né čtvrtfinále, ale stopku nám 
vystavili soupeři v semifiná-
le. Nebylo to podle představ, 
ambice jsme měli větší, v si-
lách finále určitě bylo.“

Jarní část soutěže začal celek 
značně oslaben, zranění Lang 
a Gruszka citelně chyběli 
v zápasových kláních. Přesto 
se muži s touto novou sku-
tečností dokázali smířit a hrát 
i nadále pohlednou, rychlou 
házenou. Pouze konec sezóny 
přeštičtí muži nezvládli tak, 

jak by si představovali. Sice se 
do obrany vrátil již uzdravený 
Gruszka, zranil se však další 
klíčový hráč Šelep, takže útoč-
né pojetí hry nebylo tak důraz-
né. „A také proto jsme v závěru 
ztratili druhou pozici v tabulce 
zajišťující přímý postup do 
semifinále. Po nešťastné pro-
hře v Nýřanech jsme druzí 
již být nemohli, tak jsme se 
soustředili na čtvrtfinále,“ 
pokračuje. V něm na domácím 
hřišti přivítali loňského mistra 
z Tymákova a po výborném 
výkonu a velice dobře takticky 
odehraném zápase jej přehráli 
21:18.

„V semifinále jsme jeli do 
nedalekých Nýřan, kde jsem 
očekával lepší průběh utkání, 
než byl. Snad přemíra sna-
hy, vidina postupu do finále, 
ale hlavně změna nýřanského 
brankáře nás vykolejila a chla-
pi nebyli schopni se prosadit 
a vybojovat lepší utkání. Mož-
ná trochu nezkušenost, snad 
obava z vítězství znamenala 
prohru 12:17 a ta nás nako-
nec ´odsoudila´ na vynikající 
a po 26 letech opět medailové 
umístění. Mohl by sice někdo 
říci jenom třetí místo, ale přes-
to je to pro přeštickou házenou 
návrat mezi elitu ligy,“ ukon-
čil povídání o cestě za medailí 
trenér.

Nahoře zleva – Pavel Kydlíček, Tomáš Chmelík, Kamil Šelep, 
Jan Kraus, Michal Tušek, Karel Zeman, Gabriel Kováč, Rudolf 
Lang.

Dole zleva – Radek Ausberger, Matěj Gruszka, Tomáš Urban, 
Ondřej Hošťálek, Tomáš Mrskoš, Tomáš Hajžman.

Úspěšní trenéři na radnici
Uplynulá sezona byla veli-

ce úspěšná pro mládežnická 
družstva přeštické národní 
házené. Zlaté medaile na 
mistrovství republiky zís-
kaly starší i mladší žačky. 
V Poháru ČR vybojova-
li mladší žáci rovněž prv-
ní místo, stříbro ve stejné 
soutěži přidaly dorostenky. 
Závěrečným oceněním bylo 
přijetí trenérů těchto úspěš-
ných družstev na radnici, 
když hostitelem byl starosta 
Karel Naxera. A k spíše přá-
telskému setkání zvolil také 
patřičný „dress-code“. Hosty 

přivítal v neformálním spor-
tovním oblečení s házenkář-
skou šálou na krku.

Poděkoval za reprezentaci 
města, aby se v následujících 
minutách hovor rychle „roz-
běhl“ nejen směrem ke spor-
tovním tématům, ale i k „oby-
čejnému“ životu ve městě. 
Samozřejmě na přetřes přišla 
také podpora sportu ve měs-
tě, ale starosta informoval 
o celkových plánech města 
pro nejbližší roky i celkový 
výhled; oproti tomu házen-
káři zase přiblížili své plány 
pro blízké roky.  

Návštěva trenérů úspěšných družstev u starosty města.

Stránku připravil Petr Šatra

placená inzerce
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Dne 6. června byla odhalena 
pamětní deska přeštickému 
rodákovi Josefu Hlávkovi ve 
Vídni na domě č. p. 6 v ulici 
Opernring, který Josef Hláv-
ka stavěl. Tento akt iniciovalo 
Národní technické muzeum 
v Praze a zúčastnili se ho sta-
rosta a zemský hejtman Vídně 

Michael Häupl, náš ministr 
kultury Daniel Herman, před-
seda Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových Václav 
Pavlíček, velvyslanec Čes-
ké republiky v Rakousku Jan 
Sechter, předseda Akademie 
věd ČR Jiří Drahoš, ředitel 
Národního technického muzea 
Karel Ksandr a další význam-
ní hosté z Rakouska i České 
republiky.

Pamětní deska je dvojjazyč-
ná a v češtině je text:

Architekt a stavitel toho-
to domu c. k. vrchní rada  
Dr. H. C. Josef Hlávka, 
narozen v Přešticích 1831, 
zemřel v Praze 1908. Archi-
tekt a mecenáš českého umění 
a vědy, stavitel vídeňské ope-
ry a dalších významných sta-
veb ve Vídni.

Hlávkova firma stavě-
la v Rakousku (přede-
vším ve Vídni), Bukovině 
a v Čechách, hlavně v letech 
1859-1869. Za pouhých 10 let 
činnosti vyprojektovala nebo 

zrealizovala firma celkem 142 
staveb, vesměs rozlehlých 
a technicky náročných. To 
znamenalo 15 odevzdaných 
staveb ročně. Josef Hlávka 
byl vyučený zednický tovaryš 
s praxí hlavně z vídeňských 
staveb. Po převzetí stavební 
firmy od svého mistra Fran-
tiška Šebka měl ve své firmě 
Josef Hlávka dvacet projek-
tantů. Bylo mu 38 let a po této 
intenzivní práci nastaly zdra-
votní problémy, snad nervová 
choroba, mozková příhoda 
nebo kolaps z přepracování. 
Ve Vídni postavil Josef Hláv-
ka tyto stavby: kostel P. Marie 
při klášteře lazaritů – misio-
nářů, vídeňskou operu, dům 
ryt. J. Schöllera, Akademické 
gymnázium, palác arcivévo-
dy Viléma, desítky velkých 
bytových a činžovních domů, 
Dvorní muzeum, palác Řádu 
německých rytířů, Anglický 
zemský dvůr, židovskou syna-
gogu a kostel sv. Otmara.

Ing. Jiří Běl

Pamětní deska Josefu Hlávkovi byla 
odhalena ve Vídni

Zdravotně postižení za poznáním
jižních Čech

Výbor organizace připra-
vil pro své členy jednodenní 
zájezd s tematikou za příro-
dou a kulturou. Cílem byla 
návštěva nejvyššího vrcholu 
Blanského lesa Kleť s rozhled-
nou, dále prohlídka zámku 
Rožmberk a poslední stezka 
v korunách stromů na Lipně. 
Tento zájezd se uskutečnil ve 
čtvrtek 4. srpna. Po odjezdu 
z Přeštic naše cesta směřo-
vala přes Sušici, Kašperské 
Hory a Vimperk k prvnímu 
cíli naší cesty, a tou bylo par-
koviště u lanové dráhy, která 
nás vyvezla na vrchol. Protože 
velká většina účastníků již není 
schopna zdolat cestu pěšky, 
byli jsme nuceni vystát pořadí 
na odjezd. Bylo poznat, že je 
období dovolených a občané 
rádi navštěvují naši přírodu. Po 
příjezdu na vrchol jsme se zašli 
podívat na jednu z nejstarších 
rozhleden, odkud byl krásný 
pohled na šumavské lesy i na 
elektrárnu v Temelíně. Lano-
vou dráhu jsme využili i pro 
cestu na parkoviště, odkud byl 
odjezd k druhému cíli naší ces-
ty. Tou byl zámek Rožmberk. 
Cesta nás vedla přes Český 
Krumlov a krásným údolím 
řeky Vltavy. Během této jíz-
dy byla na pravém břehu celá 
řada tábořišť a v řece desítky 
lodí se splouvajícími vodáky. 
Po necelé hodině jízdy se před 
námi objevil samotný zámek 
a byl opět problém s parková-
ním. Následoval krátký výstup 

na nádvoří a po krátkém 
odpočinku byla zahájena pro-
hlídka. Úvodem nás příjemná 
průvodkyně seznámila s histo-
rií a následovala celková pro-
hlídka. Celý zámek je vyba-
ven historickým nábytkem, 
obrazy a zbrojnicí. Původní 
zámek byl po smrti Rožmber-
ků v držení rodu Boquových, 
který provedl přestavbu do 
současné podoby. Prohlíd-
ka celého zámku se protáhla 
na celou hodinu a před námi 
byla ještě cesta k poslední-
mu cíli naší cesty na Lipno. 
V poměrně krátké době jsme 
absolvovali cestu z Rožm-
berka přes Vyšší Brod kolem 
Čertovy stěny do Lipna. To 
bylo již připraveno k páteč-
nímu otevření Olympijské 
vesnice s názvem ,,RIO LIP-
NO“. Naším hlavním cílem 
však byla zatím jediná stezka 
svého druhu v České republi-
ce. Její provoz byl zahájen 10. 
července 2012. Celá je citlivě 

zasazena do krajiny a tvoří 
doplnění lipenské přehrady. Je 
postavena na vrcholu Kramo-
lína, a proto jsme opět využili 
k dopravě lanové dráhy. Celá 
délka této stezky, která je ve 
výšce 24 metrů a je zakonče-
na 40 metrů vysokou vyhlíd-
kovou věží. Všichni účastníci 
zájezdu si nenechali ujít pří-
ležitost, aby se mohli podívat 
do korun stromů a pohlédnout 
na celou šumavskou krajinu 
i s jezerem. Na této stezce kro-
mě dřevěných soch jsou i úse-
ky s dobrodružnými přechody. 
Několik členů zapomnělo na 
svůj věk a s chutí překonávalo 
tyto překážky. Čas rychle ubí-
hal a bylo nutno se vrátit a při-
pravit k odjezdu domů.

Celý zájezd byl dobře orga-
nizačně připraven a k dobré 
pohodě přispělo krásné počasí. 
Vraceli jsme se domů, i když 
unaveni, s krásnými zážitky 
z příjemně stráveného dne.

Josef Šobr

Dokončení ze str. 2
Ke splnění této povinnosti je 

obec oprávněna vydat obec-
ně závaznou vyhlášku, kte-
rou stanovuje „systém odpa-
dového hospodářství obce“. 
Pro tento účel Zastupitelstvo 
města Přeštice schválilo dvě 
obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2005 k zabezpečení sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů včetně jejich biologic-
ky rozložitelné složky a sta-
vebního odpadu... a č. 7/2015 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů (obsah naleznete na 
webových stránkách města). 
Systém zahrnuje likvidaci 
komunálních odpadů a způsob 
finanční úhrady za poskytované 
služby v odpadovém hospodář-
ství. Třídění odpadu a správné 
nakládání s odpady napomáhá 
udržet pořádek a čistotu v našem 
městě a zejména umožní dosáh-
nout úspory peněz placených 
za nakládání s odpady z měst-
ského rozpočtu. Tato úspora 
městských financí se následně 

promítá do paušálních poplat-
ků za odpad, či do počtu kon-
tejnerů umístěných ve městě. 
I přes možnosti třídění a sběru 
prakticky veškerého odpadu 
ve městě se nahodile v okolí 
objevují tzv. „černé skládky“. 
Město se také potýká s pro-
blematikou odkládání objem-
ného odpadu k popelnicím. 
Kontejnerová (popelnicová) 
stání nejsou určena k odklá-
dání objemného odpadu, jako 
jsou například části nábytku, 
nefunkční domácí spotřebiče 
a elektronika či materiál zby-
lý po rekonstrukci bytu nebo 
domu. Takový odpad je možno 
ukládat do SBĚRNÉHO DVO-
RA, který se nachází na adre-
se: Přeštice, Průmyslová 454, 
a je místním občanům platícím 
poplatek za sběr a svoz netří-
děného komunálního odpa- 
du k dispozici ZDARMA 
v jeho stanovenou PROVOZ-
NÍ DOBU: pondělí a středa 
8.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 
hod., sobota 8.00-11.00 hod. 
Jakékoli odkládání odpadu 
mimo vyhrazená místa, dále 
vedle popelnic či před prosto-
ry sběrného dvora JE ZAKÁ-
ZÁNO! a lze pachatele sank-

cionovat správním orgánem za 
přestupek dle § 47 přestupko-
vého zákona pokutou do výše  
50 000 Kč. Městská policie 
se zaměřuje na původce, kte-
ří ve většině případů vědí, 
že se dopouštějí přestupku, 
a proto vynášejí odpad hlavně 
o víkendech a v noční době 
nebo mimo pracovní dobu 
sběrného dvora a ukládají jej 
před provozovnu na veřejné 
prostranství. I toto uložení 
odpadu je, vážení občané, 
TRESTNÉ. Pro strážníky jsou 
v takových případech velmi 
důležití všímaví sousedé, kte-
rým není lhostejné, jak okolí 
jejich bydliště vypadá, nebo 
záznamy z městského kamero-
vého systému.
Závěrem: Odkládání jaké-

hokoliv odpadu v době mimo 
provoz SBĚRNÉHO DVO-
RA je považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhraze-
ná místa a je protiprávní!!! 
Na čistotě města a prostředí, 
ve kterém žijeme, se podílíte 
svým chováním i Vy, občané 
našeho města. Proto pracuj-
me společně na jeho vzhledu, 
aby se nám tu lépe žilo.

Městská policie Přeštice

Odkládání odpadu mimo...

Tykejme si s angličtinou
V pondělí 8. srpna ráno se 

naše Kulturní a komunitní cen-
trum v Přešticích začalo otřá-
sat v základech. A toto otřá-
sání trvalo až do pátku, totiž 
do konce příměstského tábora 
Tykejme si s angličtinou. Již 
druhý ročník tohoto tábora se 
uskutečnil za účasti 35 dětí ve 
věku 6-12 let, které svou pří-
tomností oživily snad všech-
ny dostupné prostory KKC. 
Vzhledem k výraznému nárůs-
tu počtu účastníků se také lek-
torský tým rozrostl, ke stálici 
Darině Švajcrové, která letos 
vedla angličtinu ve skupině 
nejstarších dětí, přibyla Olga 
Volfová Naxerová jako lektor-
ka skupiny dětí ve věku 7-9 let 
a dále lektorka Sára Mlnařík, 
kte rá vedla výuku angličtiny 
ve skupině dětí předškolní-
ho věku. K hladkému průbě-
hu celého tábora také hojnou 
měrou přispívali asistenti lek-
torů Kateřina Kaslová, Kristý-
na Kaslová a Robert Míšek.

Výuka angličtiny probíhala 
vždy po společné ranní anglic-
ké rozcvičce v každé skupině 
zvlášť, od hraní vzdělávacích 
her, zpívání anglických písni-
ček a malování pracovních lis-
tů až po složitější konverzační 
hry, reportáže a hádanky v ang-
lickém jazyce, práci s posle-
chem či autentických textem, 
vždy v závislosti na věku našich 
malých studentů. 

Abychom naše letní vzdělává-
ní obohatili, část výuky se ode-
hrávala v přírodě v areálu KČT, 
v rámci výuky proběhla praktic-
ká lekce nákupu zmrzliny, kdy 
si vše musely děti domluvit v 
angličtině. Jedno deštivé odpo-
ledne jsme společně na velkém 
plátně sálu KKC zhlédli anglic-
kou animovanou pohádku, ke 
které se děti v průběhu dopo-
ledne naučily potřebnou slovní 

zásobu. Kromě výuky angličti-
ny si účastníci užili také návště-
vu zámku v Horšovském Týně, 
spojenou s hledáním pokladu 
a dále odpoledne plné tance a 
pohybu pod vedením Kristýny 
Lorencové z tanečního studia 
Hely. Závěr tábora byl věno-
ván té matice právě probíhají-
cích olympijských her, která se 
objevila jak v obsahu anglické-
ho učiva v každé ze skupin, tak 
v rámci naší malé kostýmové 
párty. Také při slavnostním pře-
dávání závěrečných certifikátů 
za účasti rodičů a rodinných 
příslušníků našich účastníků 
nechyběly stupně vítězů a zlaté 
čokoládové medaile, které pře-
dával místostarosta pan Marek 
Krivda. 

Milí účastníci našeho anglic-
kého tábora, doufáme, že se 

vám letošní ročník líbil, že jste 
udělali další důležitý krůček 
ke zdokonalení vaší angličtiny 
a hlavně že náš tábor příjem-
ně doplnil skládačku vašich 
prázdninových zážitků. Nám 
dospělým s vámi bylo moc 
fajn a těšíme se za rok třeba 
zase na viděnou!  

Darina Švajcrová
Olga Volfová Naxerová 

Sára Mlnařík
(lektorky kurzu)

(neprošlo korekturou)

Ve dnech 22. až 26. 8. 
2016 probíhal v KKC  
příměstský tábor na 
téma „Jak se dělá film“. 
Obsáhlejší reportáž při-
neseme v říjnovém vydá-
ní Přeštických novin.

Autobusový zájezd – Krušné hory
Turistický oddíl TJ Přešti-

ce pořádá v sobotu 17. září 
autobusový zájezd do Kruš-
ných hor. Navštívíme horské 
lázně Kurort Oberwiesenthal 
(nejvýše položené město 
v SRN – 914 m. n m.), druhý 
nejvyšší vrchol Krušných hor 
Fichtelberg (1214 m. n m.). 
Možné je použít kabinovou 
lanovku (pro 24 osob), cena 
9 eur za cestu nahoru i dolů, 
nebo vystoupat pěšky cca 
1100 m s převýšením 300 m. 
Poté odjedeme na Klínovec 
(nejvyšší hora Krušných hor 
– 1244 m. n m.). Po vystou-
pení na rozhlednu (vstupné 
25 Kč) při dobré viditelnosti 
lze přehlédnout velkou část 
Krušných hor. Pro příznivce 

turistiky je připraven sestup 
z Klínovce po turistické trase 
(pod lanovkou) do Jáchymo-
va (cca 6 km, převýšení 450 
metrů – asi 1,5 hod.). Ostatní 
přejedou busem do nejvý-
še položeného městečka ve 
střední Evropě Božího Daru 
(1020 m. n m.). Zde sezná-
mení s historií města, památ-
kami, osobnostmi, možná 
návštěva vlastivědného 
muzea (vstup zdarma) event. 
je možno se naobědvat.

Poté přejedeme do blíz-
kého Jáchymova, města 
s bohatou historií (svého 
času v 16. století druhé nej-
větší město v Čechách po 
Praze – 1200 domů a 18 000 
obyvatel). Zde seznámení 

jen s nejzajímavějšími udá-
lostmi: ražba tolaru, lázeň-
ství, těžba uranu, pracovní 
tábory, politická perzekuce 
a nespočet památek z boha-
té historie.

V případě času se lze ještě 
seznámit se starým, renovo-
vaným Ostrovem a východ-
ní urbanistikou tzv. nového 
Ostrova.

Návrat do Přeštic předpo-
kládáme do 19.00 hod.

Přestože v SRN strávíme jen 
několik hodin, doporučujeme 
účastníkům zajistit si připo-
jištění.

Cena zájezdu člen TJ – 200 
korun, ostatní – 300 Kč.

Přihlášky včetně platby  
u H. Kladívkové.
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Nový oddíl Přeštic se stal
ihned úspěšným

Ke konci loňského roku 
vzniklo v Přešticích nové spor-
tovní mužstvo tělovýchovné 
jednoty v klasickém silovém 
trojboji. Oddíl byl založen díky 
nově zrekonstruované budově 
loděnice v areálu KČT, kte-
rá se znovuotevřela 29. srpna 
2015 a kromě vzpěračů mohou 
zázemí využívat také vodáci 
a kanoisté.

Členové nového mužstva se 
prakticky ihned po založení 
zúčastnili svých prvních pro-
fesionálních závodů. V sobotu 
24. října 2015 se v Sokolově 
konalo 2. Mistrovství západ-
ních Čech a Přeštice okamžitě 
slavily velké úspěchy.

V kategorii dorostenců ve 
váze do 120 kg exceloval 
Filip Krajdl (1997), který je 
mimo jiné jedním ze zakla-
datelů družstva. Mladík svým 
výkonem v součtu 695 kg zís-
kal 410,39 bodu a stal se tak 
i absolutním vítězem celého 
závodu. Ve všech disciplínách 
dokonce ustanovil české rekor-
dy (dřep 225 kg, bench-press 
170 kg, mrtvý tah 300 kilo-
gramů). Ihned za ním skončil 
další člen přeštického mužstva 
Jiří Hodek (1996).

V juniorech předvedli skvělé 
výkony Jan Gruszka (1996) 
a David Klír (1994). První 

jmenovaný měl sice v celko-
vém součtu o 95 kg zvednuto 
víc, avšak od poroty dostal 
o necelých 7 bodů méně, ale 
i tak skončil na krásném dru-
hém místě. O jeden stupínek 
níže se umístil právě David 
Klír.

Ostatní členové Přeštic 
(Radek Šíp, Ladislav Jelínek 
a Karel Votava) se sice ve 
svých prvních profesionál-
ních závodech neumístili na 
pozicích zaručujících medaile, 
ale i tak předvedli fantastické 
výkony a skvěle reprezentova-
li nově vzniklé mužstvo.

Soutěže se zúčastnilo cel-
kem deset oddílů a TJ Přeštice 
skončily v hodnocení dle bodů 
za umístění na druhém místě, 
podle přepočteného výkonu 
na úplném vrcholu. Členové 
družstva při svých prvních 
závodech vytvořili neuvěřitel-
ných patnáct národních rekor-
dů v různých kategoriích.

O úspěchy nebyla nouze ani 
po novém roce. Ze sedlčan-
ského Mistrovství ČR přivezl 
v kategorii dorostenců nad 93 
kg zlatou medaili Ladislav Jelí-
nek (1998) a Filip Krajdl stří-
bro ze skupiny juniorů do 120 
kg. Druhý zmiňovaný o týden 
později úspěšně reprezentoval 
své mužstvo v Lukově u Zlí-
na. Ve stejné váhové kategorii, 
ale v mužích, skončil na třetím 
místě a stanovil nový národní 
rekord v bench-pressu, když 
vzepřel 175 kg.

Dařilo se i na Mistrovství ČR 
v RAW bench-pressu mužů 
a žen v Liberci. Závodníci 
Filip Krajdl a Ladislav Jelínek 
obdrželi za výkony ve svých 
kategoriích oba zlaté medai-
le. Mladíci z Přeštic tak dělají 
úspěchy všude, kde se dá, a je 
téměř jasné, že o tomto naděj-
ném mužstvu neslyšíme napo-
sled.                      Erik Krajdl

První závod se přeštickému vzpěračskému mužstvu nadmíru 
vydařil. Medaile za své výkony přivezli Filip Krajdl (dolní řada, 
druhý zleva), Jiří Hodek (nahoře uprostřed), Jan Gruszka (ved-
le) a David Klír (druhý zleva).                       Foto Daniel Krajdl

 I v Sedlčanech se klukům dařilo – konkrétně Ladislavu Jelínko-
vi (zlato, první zprava) a Filipu Krajdlovi (stříbro, první zleva).

 Foto Daniel Krajdl

 inzerce
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