
Vyznáte se 
ve víně?

Jsem odkojená 
na víně. Všichni 
moji příbuz-
ní byli a jsou 

vinaři, i sklep jsme doma měli. 
Poslední dobou jsem ale z vína 
zklamaná, přijde mi průmyslové 
a začala jsem mít ráda takzvané 
autentické víno. Je trošku netra-

diční, někomu nechutná, ale mně 
vyhovuje, protože je to jiné.
Jak může žena, která je 

odkojena vínem, žít na 
Plzeňsku? 

Já už jsem ho tolik vypila, že 
se jím nepotřebuji sytit. Mám 
ho ráda, ale nejsem po něm 
lačná. 
Nemáte ani jihomorav-

ský přízvuk...  
Tady žiju strašně dlouho, tři-

cet šest let. 

Přinesla jste si něco 
s sebou z Moravy?

Přinesla, lásku – lásku ke vše-
mu.  Já když se podívám na své 
bydliště, tak vidím krásu a har-
monii a chápu, proč to tak mám. 
Žijete v paneláku a ne 

v domku obklopena vi-
nohradem. 

Už mi to nechybí, ale zkraje 
jsem to oplakala. Tu uzavře-
nost v bytě, bez zahrady.

Vážení čtenáři,
ani jsme 

se nenadáli 
a prázdni-
nové měsí-
ce jsou za 
námi. Dou-
fám, že jste 
je strávili 

alespoň zčásti podle svých 
plánů, které byly mnohdy 
negativně ovlivněny epidemi-
ologickou situací nejen u nás, 
ale též v zemích evropských 
či mimoevropských. Osobně 
jsem byl za hranicemi pouze 
jednou na nákupu v Němec-
ku. V té době, a je tomu i ny-
ní, bylo nutné mít roušku ve 
všech vnitřních prostorech. 
U nás se tato povinnost od  
1. září bohužel na mnohá místa 
vrací. Bez ohledu na prokaza-
telnou účinnost tohoto opatře-
ní nám nezbývá, než se s tím 
smířit a opět si zvyknout. Den 
1. září je jako obvykle dnem 
zahájení školního roku. Pokud 
jsme se těšili, že oproti nenor-
málnímu konci roku minulého 
začneme ten nadcházející nor-
málně, musíme být zklamáni. 
Nebudu se vyjadřovat ke změ-
nám v opatřeních pro školní 
provoz, které byly veřejnosti 
sdělovány, a za pár hodin bylo 
vše jinak. Chápu, že to vládní 
odborníci nemají jednoduché. 
Jsou to ale přece odborníci, 
že? A měli by si umět před-
stavit, jak obtížné je některá 
opatření realizovat ve školách. 
Velice držím palce vedením 
všech našich škol, aby se jim 
podařilo vše připravit tak, aby 
nedošlo k přenosu a šíření 
mezi žáky, kantory i zbývají-
cím personálem. Věřím, že to 
všichni zvládnou. Když jsem 
však hovořil s mnoha rodi-
či o zkušenostech s formami 
distanční výuky v uplynulém 
školním pololetí, obávám se, 
že pro mnoho rodin mohou 
nastat opět krušné chvíle. 
Nedávnou změnou školského 
zákona se výuka na dálku stala 
povinnou. Pokud však situace 
spojená s karanténou členů 
rodiny přesto nastane, učitelé 
jsou na ni dobře připraveni. 
Doufejme a přejme si, aby se 
tento způsob musel používat 
co nejméně. Zvládnout dítka 
s rozvolněným režimem trvají-
cím již téměř šest měsíců bude 
jistě i tak náročné. Přeji proto 
rodičům mnoho trpělivosti 
a duševní síly.

Epidemiologická opatření 
se budou týkat samozřejmě 
i mnoha dalších oblastí našeho 
života. Do zdravotních zaří-
zení jste si již zvykli roušky 
nosit. 
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Drahomíra Valentová: Nesbíráme pro 
současnost, ale pro budoucnost
S vedoucí Domu historie Přešticka o rodné jižní Moravě, o rychlících mezi Chebem a Prahou, o dvaceti letech práce 
v muzeu a o sousoší přeštických prasat. 

Přeštická lávka
4. 9. 2020

0. ročník 
folkově rockového festivalu
Masarykovo náměstí Přeštice

18.00 hodin Glaymoure
19.30 hodin Van Swing

20.30 hodin L. Křížek s kapelou

Přeštické 
pivní slavnosti

5. 9. 2020
Masarykovo náměstí Přeštice

14.00 hodin DOGA
16.00 hodin KROKY 

Michala Davida
18.00 hodin DEBILL HEADS

20.00 hodin BUTY
22.00 hodin ARGEMA

Občerstvení a pivovary zajištěny.

Přeštická záchranka přechází pod kraj
Od 1. ledna příštího roku převezme přeštickou výjezdovou základnu záchranářů Plzeňský kraj. Rozhodla o tom rada kraje s tím, že 

už nebude vypisovat výběrové řízení pro základnu v Přešticích. Do konce roku bude záchranku zajišťovat dosavadní provozovatel 
společnost DZS Přeštice. To je také jediná soukromá firma v Plzeňském kraji, která provozovala záchranku, všechny ostatní už jsou 
pod krajem.

Čtvrtým rokem funguje 
záchranka v Přešticích tak, že 
na základě výzvy dispečinku 
vyjíždí sanitka k paciento-
vi bez lékaře. Záchranář ve 
voze vyhodnotí v koordinaci 
s dispečinkem stav pacienta 
a v případě potřeby dojede na 
místo také lékař ze stanoviš-
tě v Plzni, Blovicích, Stodu 
nebo Klatovech. „Podle toho, 
kdo to má blíž,“ říká jednatel 
DZS Přeštice a řidič záchran-
ky Pavel Dobiš. Na základně 
v Přešticích lékař není a podle 
krajské radní pro zdravotnictví 

Mileny Stárkové ani nebude. 
„Lékařů je málo, proto slouží 
na záchrankách pro větší 
oblast.“

Záchranku v Přešticích od 
roku 1994 provozuje soukromá 
společnost DZS Přeštice. Té 
skončí smlouva s Plzeňským 
krajem ke konci roku. „Kraj 
si ale celou záchranku i se 
zaměstnanci převezme, takže 
se pro obyvatele nic nemění,“ 
řekl Přeštickým novinám ředi-
tel Zdravotnické záchranné 
služby Plzeňského kraje Pavel 
Hrdlička. Zaměstnanci přeštic-

ké záchranky podle něj můžou 
pracovat ve stejných pozicích 
i nadále. „Záchranka bude 
jezdit ze stejného místa a za 
stejných podmínek,“ dodává 
ředitel Hrdlička.

Společnost DZS Přeštice 
zaměstnává na záchrance pět 
lidí na plný úvazek a něko-
lik externistů. Podle jednatele 
Pavla Dobiše všichni dostali 
nabídku pracovat pro Plzeňský 
kraj. „Pro mě je důležité, že nás 
považují za solidní firmu a pro-
to nám nabídli spolupráci. 

Pokračování na str. 3

Naviják a prkno patří k sobě jako loděnice k Úhlavě. Frajeři na wakeboardech se proháněli po řece už poněkolikáté, ovšem  
prázdninová jízda v horkém odpoledni má větší šťávu. Dvě stovky lidí nejen sledovaly jezdce, ale mohly si aspoň na suchu vyzkoušet 
rovnováhu, a ti bez zábran si dali i jízdu na ostro. Hudbu pro dobrou náladu mixoval zkušený DJ a tak Wake Tander party skončila 
dlouho po západu slunce. Ještěže tu loděnici máme, letos slaví pět let.                                                   Text (red), foto Milan Janoch

Den pro rodinu  
aneb 

Křížem krážem
Přešticemi
3. 10. 2020 

od 11.00 hodin 
Masarykovo náměstí Přeštice

Přeštický
festival vína

4. ročník 

10. 10. 2020
od 13.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice



Pokračování ze str. 1
Vytvořila jsem si ale teo-

rii, že moje zahrada je celá 
republika. Vyrůstala jsem ve 
vinohradech, nabažila jsem se 
toho, tak jsem tím syta. 
Proč jste utekla z jižní 

Moravy do Čech?
Jižní Morava byla pro mě 

konzervativní, nemohla jsem 
tam dýchat. Ta upjatost mě 
dusila. Po gymnáziu jsem to 
ještě rok vydržela, učila jsem 
třeťáky na základní škole. 
Nechtěla jsem ale skončit jako 
kantorky, které nechtěly vidět 
svět nově. Tak jsem se nechala 
utáhnout na náborový příspě-
vek a šla do západních Čech, 
kde jsem se najednou cítila 
jako v jiném světě, svobodně, 
volně, bylo mi tady dobře.

Kde jste začala pracovat? 
Původně jsem chtěla malovat 

kulisy v divadle, to mi nevyšlo. 
Musela jsem se ale nějak živit, 
protože z Moravy jsem odjela 
s poslední výplatou a tak jsem 
sehnala práci na dráze. Bydle-
la jsem v Chebu na ubytovně 
a denně jsem jezdila rychlíkem 
z Chebu do Prahy. To se mi 
líbilo. Ve vlaku jezdívali cizin-
ci, uklízečky sbíraly značkové 
plechovky, lahve a igelitky 
jako exotické zboží a obchodo-
valy s nimi. Pro mladou holku 
z usedlé Moravy to byla zají-
mavá společnost.   

Kdy jste na dráze skon-
čila?

Když jsem odmítla vstoupit 
do komunistické strany, tak mě 
z rychlíků vysadili jako neper-
spektivní kádr. Stejně už jsem 
ale byla těhotná, manžel sháněl 
práci s bytem a sehnal ji právě 
v Přešticích. Nastěhovali jsme 
se sem měsíc před porodem, 
nikoho jsem tu neznala a poma-
lu jsem se sžívala s Přešticemi. 
Brzy mi došlo, že jsem přišla 
do stejně konzervativního pro-
středí, jaké bylo na Moravě. 
Je tady stále?
Nesnášenlivost vůči lidem, 

kteří přicházejí odjinud, tu 
cítím. Zažila jsem to tady 
na vlastní kůži a chvíli jsem 
se s tím dávala dohromady. 
Z Moravy mám katolický 
základ, po kterém jsem v puber-
tě ani nevzdechla. Ovšem první 
věc, se kterou jsem se v Přešti-
cích zkontaktovala, abych tomu 
mohla začít říkat domov, byl 
kostel. Začala jsem tam chodit, 
nechala pokřtít obě dcery, a to 
mě s Přešticemi spřátelilo.
To nikomu v knihovně, 

kde jste pracovala, neva-
dilo? 

Moje vedoucí věděla, že 
jsme křtili děti v kostele, ale 
jinak asi nikdo. Nemluvila 
jsem o tom.   
Jak jste se dostala 

z knihovny do Domu his-
torie Přešticka?

Do revoluce měla knihovna 
velkou prestiž, české knihov-
nictví bylo fenomén. Po roce 
1989 ale Okresní knihovna 
zanikla a přešla pod město. 
My jsme z knihovnického pie-
destalu spadly na dno, převlá-
dl pocit, že knihovny nejsou 
důležité. Hledaly jsme z toho 
cestu ven a rozhodly se, že kro-
mě knihovních služeb budeme 
dělat i něco jiného a začaly 
jsme organizovat výstavy.
Jaká byla ta první? 
O dějinách knihovnictví, byla 

velká a všechny nás to bavi-

lo. Druhá byla o Přešticích, 
začaly jsme probouzet ducha 
místa a ukazovaly „Přeštičá-
kům“, kdo se tady narodil. 
Začaly jsme vytahovat rodáky 
– Hlávku, Rybu a vytvořily 
jsme první publikaci o rodá-
cích. Do novin o tom psala 
Věra Kokošková, která pozdě-
ji vyhrála konkurz na ředitelku 
kulturního zařízení. 

Kdo vymyslel Dům his-
torie Přešticka?

S myšlenkou přišel Jan Mrk-
vička a prosadil ji u tehdejšího 
starosty Václava Bendy. Město 
koupilo kolem roku 1998 tento 
dům, bývalý krejčovský závod, 
který byl prázdný. Začaly jsme 
s Věrou Kokoškovou vymýšlet 
obsah a v Přeštických novinách 
zahájily sběr exponátů. Většinu 
toho, co máme, darovali lidé 
v průběhu prvních dvou let.  
Co všechno sbíráte?
Lidé nosili to, co měli zacho-

valé v domácnostech, takže 
převážně věci z období mezi 
válkami. Zároveň se ukáza-
lo, že je to naše konkurenční 
výhoda ve srovnání s okolní-
mi tradičními muzei. Většina 
z nich je vlastivědná, takže má 
všechno od vykopávek až po 
přírodovědné exponáty. Zákla-
dem naší sbírky je proto první 
republika, lidé ale nosili a nosí 
i exponáty z padesátých až 
sedmdesátých let. S kolegyní 
Radkou Süssovou jsme usou-
dily, že nemá smysl je odmítat, 
vývoj nelze zastavit.  
Takže budeme mít retro 

muzeum?
Retro muzea vznikají jako 

unikátní samostatné celky. My 
zůstaneme regionální muzeum, 
ale můžeme dělat tematické 
výstavy, klidně i retro. Máme 
přes sedm tisíc exponátů. 
Kde je skladujete?
Snažíme se je mít co nejvíce 

v expozicích. Město nám bylo 
vždy nakloněno, teď zvláš-
tě, a koupilo novou budovu 
pro účely depozitáře hned 
v sousedství, Hlávkova 22. Je 
to jeden z nejstarších domů 
v Přešticích, bývalo tam řez-
nictví, a protože Přeštice jsou 
městem černostrakatých pra-
sat, tak bychom v bývalé bou-
rárně chtěli udělat živou expo-
zici přeštického prasete.
S živým prasetem?
To ne, to bychom muse-

li mít někoho, kdo by se o to 

staral. Ale pohrávám si už 
dlouho s myšlenkou propoje-
ní s plzeňskou ZOO, kde mají 
chov čistých černostrakatých 
prasat, kam bychom lidi posí-
lali a vzájemně si pomáhali.

Líbí se vám, že sousoší 
dvou prasat stojí u kos-
tela? 

Je to dvousečné. Z hlediska 
turisty je dobré, že to má při 
cestě. Návštěvník zaparkuje na 
náměstí a zaparkuje tam kvů-

li kostelu. Mnozí si dokonce 
myslí, že je to zámek a chtějí 
to vidět uvnitř. 
Opravdu?
Zcela vážně, sami nám to 

říkají. Z náměstí chodí kolem 
našeho muzea a někteří se 
u nás zastaví. Od kostela jdou 
kolem sousoší prasat a potom 
pokračují na hřbitov k Hláv-
kově hrobce. Vlastně jdou po 
přeštické památkové „Zlaté 
cestě“.  Po cestě z náměstí je 
samozřejmě zajímá rodný dům 
Hlávky a pomník J. J. Ryby.
Zrovna cesta ke koste-

lu ukázková není... 
Je to opravdu hrozná cesta 

a byla bych ráda, kdyby si to 
někdo uvědomil a vzal si to 
jako prioritu Přeštic. Vždyť 
se po ní chodí i do loděnice.  
Všechno, co je v Přešticích 
zajímavé, leží na jedné ces-
tě, hrozné cestě. Sousoší pra-
sat bylo na vhodném místě 
v době, kdy tam byly země-
dělské kanceláře, dneska už to 
nedává smysl. Navíc i to okolí 
je ošklivé, přitom pomník je 
stříbrem Přeštic a zasloužil 
by si, abychom se k němu tak 
chovali.
Kolik návštěvníků mu-

zea je odjinud?
Především v létě přijíždějí 

turisté odjinud. V zimě a na 
podzim chodí místní. Je to 
tak padesát na padesát. Nejvíc 
lidí chodí kolem Vánoc, proto 
děláme výstavy pro děti a rodi-
ny. Ročně si koupí vstupenky 
osm tisíc lidí. Z hlediska mar-
ketingu jsme rodiny, které žijí 
v Přešticích, ještě nepodchytili. 
Snad by to mohl zlepšit nově 
zavedený mobilní rozhlas. Je 
to neustálý boj o to, jak dostat 
informace mezi lidi.
Kolik máte zaměstnan-

ců?
Jsme tři odborní pracovníci. 

Radka Süssová je dokumenta-
ristka, Michal Tejček historik 

a já dělám scénáře výstav, sta-
vím je a jsem kurátorka sbír-
ky.  Chceme, aby každá výsta-
va byla unikátní, a kvůli tomu 
měníme vnitřní uspořádání. To 
nám dělají dva muži na polo-
viční úvazek. 
Kolik stojí jedna výsta-

va?
Teď jsme to počítali kvůli 

koronaviru. Ministerstvo kul-
tury poslalo návrh na žádosti 
o dotaci s tím, že nám uhradí 
částku, o kterou jsme kvůli 
uzavření státem přišli. Jed-
na výstava vychází zhruba 
na 100 tisíc korun, a to jsme 
malé muzeum a nenajímáme si 
odborníky.
Jaká výstava je nebo 

byla nejatraktivnější?
Vždy to jsou výstavy pro rodi-

ny s dětmi. Ať to byla železni-
ce pana Němečka nebo třeba 
Merkur. Prostě hravé výstavy. 
Čím je to náročnější téma, tím 
méně lidí zaujme. Například 
První světová válka, to byla 
skvělá výstava o odchodu 
našich chlapů na frontu. Měli 
jsme spoustu výjimečných 
dokumentů, ovšem lidé tohle 
vytěsňují a nechtějí vidět. 

Jaká je současná výsta-
va?

Máme dvacáté výročí vzni-
ku muzea a dlouho jsme pře-
mýšleli, jak na to. Nakonec  
jsme se rozhodli pro pelmel 
výstavu, nazvanou „To nej“. 
To neznamená jen nejlepší, 
ale také nejmenší, nejkurióz-
nější, největší, nejstarší, nej-
dražší z toho, co za dvacet let 
dostal dům darem, koupí nebo 
nálezem. O prázdninách jsme 
museli měnit výstavní plán 
a vystavujeme hračky, které 
máme také z darů. Tato část 
má velkou odezvu. 
Jak dlouho výstava „To 

nej“ potrvá?
Prodlužujeme ji do poloviny 

října a v září instalujeme dru-
hou část z našich sbírek – tex-
til, lidé nám nanosili krásné 
věci. Teď jsme dostali krásnou 
uniformu pošťáka i s brašnou 
po panu Brunátovi. Nesbírá-
me pro současnost, ale pro 
budoucnost. 
Bylo v Přešticích dřív 

nějaké muzeum? 
Na konci 19. století v době 

obrození a vlasteneckého nad-
šení tady muzeum existovalo.  
Ve 30. letech minulého století 
se pro něj za dnešní budovou 
České spořitelny postavil dům, 
funkcionalistická stavba, kte-
rou vlastní Telecom. My by-
chom si tam přáli obrazárnu, 
to je ale utopie.
Kde skončily sbírky 

z původního muzea?
V šedesátých letech minulého 

století sbírku zrušili a skončila 
částečně v soukromých rukách, 
částečně v Okresním muzeu 
v Blovicích. Do Domu historie 
Přešticka jsme si v začátcích 
půjčovali tyto exponáty z Blo-
vic nebo ze Západočeského 
muzea v Plzni. Třeba přeštic-
ké malované truhly a skříně 
jsou v Muzeu jižního Plzeňska 
v Blovicích. Je tam i unikát-
ní soubor předmětů písmáka 
Maška z Vodokrt. 
Co plánujete na příští 

rok?
To je velká neznámá. Neví-

me, co se bude dít. 
Dokončení na str. 9
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Přeštičtí sobě

Přeštické konzervy

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
ČERVEN 2020 

Tel. 725 726 549

Nesbíráme pro současnost, ale pro budoucnost

Cestou, necestou

Nej, nej, nej a lego 

Maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání 
řidičem v ul. Na Jordáně

Dne 6. 6. 2020 byl pomocí 
kamerového systému přistižen 
strážníky devětačtyřicetiletý 
řidič z Přeštic, který opako-
vaně řídil v ul. Na Jordáně 
v Přešticích vozidlo Škoda, 
ačkoli má řízení motorového 
vozidla správním orgánem 
zakázáno. Podezření ze spá-
chání trestného činu – Maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání bylo předáno k dal-
šímu opatření Policii ČR.
Odhozený bioodpad 

v chatové oblasti Osady 
Šeříků

Dne 12. 6. před 14 h oznámen 
odhozený odpad rostlinného 
původu – jahody, meruňky 
– z dodávkového automobilu 
v chatové oblasti Osady Šeří-
ků. Pomocí kamerového sys-
tému a místní znalosti byl ten-
týž den řidič, který zde odpad 
vyhodil, vypátrán. Jednalo se 
o řidiče, který zavážel stánek 
prodávající ovoce a zeleninu 
na Masarykově nám. Tento 
byl strážníky vyřešen v pří-
kazním řízení poté, co odpad 
z místa odklidil.

Založení „černé sklád-
ky“ na louce města v k. ú. 
obce Skočice

Dne 19. 6. 2020 bylo na MP 
Přeštice přijato oznámení, že 
na louce v katastrálním úze-
mí obce Skočice, byla obča-
ny nalezena „černá skládka“, 
větší množství sutě, zeminy 
a staré trávy. Provedeným šet-
řením byl jako pachatel zjištěn 
místní občan a věc oznámena 
k vyřízení na správní orgán 
pro porušení zákona o odpa-
dech, za což mu hrozí pokuta 
do 50 000 Kč.

Střípky měsíce 
června 2020

 1. 6. v 9 h oznámeno poško-
zení čelního skla multikáry 
zaparkované v areálu vedle 
sběrného dvora v ul. Průmys-
lová. Pomocí kamerového sys-
tému zjištěn místní muž, který 
zde o víkendu střílel ze vzdu-
chovky a okno rozbil. Jelikož 
pachatel majiteli vozidla ško-
du uhradil, byl řešen v příkaz-
ním řízení.

 3. 6. v dopoledních hodinách 
zjištěn na chodníku v ul. Rybo-
va ležící muž z Borov. Muž 
nebyl nijak zraněn, nechtěl 
přivolat záchrannou službu, 
pouze se nemohl zvednout. 
Strážník a APK muži pomoh-
li na nohy a ten se odebral na 
autobusovou zastávku a odjel 
do místa bydliště.
 7. 6. po půlnoci nalezen před 
provozovnou Blue line baru 
na Tř. 1. máje podnapilý leží-
cí muž, který hledal klíče od 
bytu, po nalezení klíčů se tento 
odebral domů.
 10. 6. po 13.00 h nalezen 
na chodníku v ul. Palackého 
starší muž, kterému se udělalo 
nevolno. Na místě záchranná 
služby, která jej převezla na 
ošetření do Plzně.
 15. 6. v dopoledních hodi-
nách zjištěno odložení dvou 
kusů televizorů u kontejne-
ru na elektroodpad. Pomocí 
kamerového systému zjištěni 
dva muži, kteří zde televizory 
odložili mimo místo k tomu 
určené. Muži z Plzně, bydlící 
nyní na ubytovně v Přešticích, 
byli kontaktováni a řešeni 
v příkazním řízení, následně 
byl odpad odstraněn.
 17. 6. přijato oznámení od 
občana z ul. Hlávkova, že mu 
někdo pomočil v nočních hodi-
nách zeď a chodník, pomocí 
MKDS zjištěno, že se jedna-
lo o šestadvacetiletého muže 
z Příchovic, tento byl vyřešen 
v příkazním řízení pro přestu-
pek proti veřejnému pořádku.
 22. 6. před 12 h oznámeno, 
že u trafiky v ul. Červenko-
va zapomněla obsluha venku 
větší množství stíracích losů. 
Na místě zjištěno, že se najed-
ná o skutečné losy, ale pouze 
o reklamní.
 26. 6. po 18.00 h výjezd na 
narušení občanského soužití 
do ul. V Háječku, kde došlo ke 
slovní rozepři mezi podnapilou 
matkou, synem a jeho přítel-
kyní, neboť je matka nechtěla 
vpustit do domu. Hlídka na 
místě uklidnila situaci a matka 
je následně do domu vpustila. 
Věc na místě řešena pro přestu-
pek proti občanskému soužití.
 27. 6. před půlnocí prověřo-
váno oznámení, že v křižovat-
ce ul. Nepomucká a Tř. 1. máje 
je opilý muž, který vykřikuje 
vulgární slova. V ul. Nepo-
mucká nelezen osmnáctiletý 
podnapilý mladík, který se 
nemohl dostat do domu, před 
kterým ležel. Mladík předán 
sestře a následující den řešen 
v příkazním řízení pro přestu-
pek proti veřejnému pořádku.
 30. 6. po 9.00 h oznámen 
v ul. Slovenská neoprávně-
ně odložený odpad – pletivo, 
klestí. Kontaktována majitel-
ka domu, která byla řešena 
v příkazním řízení dle zákona 
o odpadech a následně odpad 
odstranila.

V červnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu: 
1) usměrňování dopravy 
u obce Přeštice–Zastávka 
z důvodu poražení nebezpeč-
ných stromů u komunikace
2) provedeno výjezdů na nar-
ušení objektů: 7 – narušení 
nezjištěno

Pokračování na str. 3



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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

pan Václav HOLÝ

ÚMRTÍ (červen)

Karel VÍT
Anna RYSOVÁ
Zdeněk VOLÁK
Jan RUTH
Ladislav KLASNA
František ŘEZNÍČEK
Bohuslav DUNKA
Mária FERENČÍKOVÁ
Lubomír BUREŠ

(1938) 
(1943) 
(1950)
(1963)
(1959) 
(1931)
(1956) 
(1944)
(1965)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

80. narozeniny oslavili

paní

Helena WAGNEROVÁ
paní 

Marta BOUŘILOVÁ
paní 

Jarmila KRSOVÁ
pan Josef BAUMRUK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil
pan Josef BROŽ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní

Zdenka BENDOVÁ
pan Pavel KUTKA

(Žerovice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavili

paní Marie FREIOVÁ
paní Marie KŮSTKOVÁ
pan Bohumír JANČA

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Seznámení občanů...

VZPOMÍNKA

Když dozní píseň života 
a Tvůj hlas se ztratil v dál, 
nám osud smutné vzpomínky 
na Tebe zanechal.

Dne 4. září 2020 uplynou čtyři roky,  
kdy nás navždy opustil náš syn 

Jindra Zábran
z Přeštic.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče a děti.

ÚMRTÍ (červenec)

Petr RACEK
Rudolf KINDL
Jan HŘEBEC
Jana VOLMUTOVÁ
Irena LOUDOVÁ 
Stanislav ČERNÝ 
Jaroslav KRIEGER

(1967) 
(1941) 
(1946)
(1963)
(1967) 
(1944)
(1953) 

2. polovina června 
a 1. polovina července

2. polovina července 
a 1. polovina srpna

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní

Dorota BEČVÁŘOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní

Marie PLOCAROVÁ

ZLATÉ SVATBY
Kolik se toho může změnit za půl století v životě každého 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 19. června tomu bylo 50 let, kdy vykročili na společnou 
cestu životem manželé

Jiří a Květa Volákovi 
z Přeštic.

Dne 26. června tomu bylo 50 
let, kdy vykročili na společnou 
cestu životem manželé

Zdeněk a Věra 
Hulecovi
z Přeštic.

Dne 1. srpna tomu bylo 50 let, kdy vykro-
čili na společnou cestu životem manželé

Jindřich a Anna Beštovi 
z Přeštic.

50. výročí Vaší svatby je důkazem toho,
že láska, důvěra, úcta, tolerance, 

porozumění, upřímnost a přátelství
                          Vás provázely celým Vaším společným životem.

Vážení manželé Volákovi, Hulecovi a Beštovi, přejeme Vám, 
nechť Vám život stále přináší jen to krásné, ať jsou Vaše další 
společně strávená léta naplněna zdravím, spokojeností, optimis-
mem a celkovou pohodou.

V Háječku již snáze najdete místo na zaparkování. Město 
Přeštice provedlo rozšíření bývalé betonové plochy u bytového 
domu č. p. 989 a 990 včetně potřebného nájezdu. Vznikla tím 
zpevněná plocha, která je schopna pojmout osm vozů. Způsobů 
zaparkování je více a čas ukáže, který z nich si řidiči osvojí.

Ing. Milan Havlíček

Dokončení ze str. 1
Také si uvědomuji, že se neu-

stále zvyšují nároky na tech-
nické vybavení, takže se mi 
do jisté míry i uleví.“ Pacienti 
podle Dobiše nepoznají nic. 
„Mění se jen formální hlavič-
ka.“

Jednání se zástupci Plzeňské-
ho kraje a s ředitelem krajské 
záchranné služby si pochva-

luje i starosta Přeštic Karel 
Naxera (TOP09). „Jsem velmi 
rád, že základna záchranářů 
zůstává v Přešticích. Dostup-
nost této služby je pro naše 
občany důležitá. Nedávno ote-
vřené garáže pro sanitní vozy 
budou tak i nadále sloužit své-
mu účelu. Přeji Zdravotnické 
záchranné službě Plzeňského 
kraje úspěšný start.“       (red)

Přeštická záchranka...

Dokončení ze str. 2 
3) usměrňování dopravy za 
obcí Přeštice ve směru na obec 
Kucíny – dopraní nehoda
4) kontrola pískovišť detekto-
rem kovu, čipování psů – na 
území města a jízdy cyklistů 
po chodníku převážně v ul. 
Hlávkova.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů: 
1) poškozené motocyklu v ul. 
Hlávkova
2) Nepomucká – průjezd vozi-
dla, které mělo v obci Přícho-
vice způsobit dopr. nehodu, od 
které řidič ujel
3) Polní – krádež motocyklu
4) Poděbradova a parkoviš-
tě Masarykova nám. – dopr.
nehoda
6) odcizení koloběžky z Masa-
rykova nám.
7) vloupání do automobilu 
v ul. Hlávkova
8) znečištění komunikace 
nákl. automobilem v prostoru 
stavebnin v ul. Husova.

Hlídce předáno mládě poštol-
ky, které si následně převzali 

pracovníci záchranné stanice 
ze Spáleného Poříčí.

Na území města nalezeno:
Tř. 1. máje – peněženka 

s doklady a fin. hotovostí přes 
13000 Kč – majitel peněžen-
ky kontaktován a tento si ji 
následně od strážníků pře-
vzal, v ul. K Cihelně nalezen 
klíč v zámku vozidla peugeot 
– kontaktován majitel, který si 
následně vozidlo přeparkoval, 
ul. Husova – občanský prů-
kaz – předáno na MěÚ, nález 
nákupního košíku z prodejny 
Penny market v Městském par-
ku a na Tř. 1. máje – vráceny 
zpět vedoucímu prodejny, ul. 
Husova – registrační značka- 
předána na MěÚ, Masarykovo 
nám. – peněženka s doklady 
– předána majiteli.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice ul. 
Nepomucká – 77 km/h, Přešti-
ce–Zastávka – 84 km/h a v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 57 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

(neprošlo korekturou)



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ZÁŘÍ  | 4

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

KINO – ZÁŘÍ
  4. 9. 2020 od 17.00 hodin

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / 

/ Fantasy / Muzikál
USA, 2020, 91 min.

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném 
prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to 
nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, 

protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. 
Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho 

krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové 
nejsou jedinými obyvateli planety...

  4. 9. a 13. 9. 2020 od 19.00 hodin
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Komedie
Česko, 2020, 101 min.

Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život.
Otázka je, jak... Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. 
Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, 
a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem 

požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá 
dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. 

  6. 9. a 13. 9. 2020 od 17.00 hodin
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA / Španělsko, 2017, 105 min.

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, 
které mají kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli zvíře? 

Owen Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou ženu 
a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi. 

Tohle by mohla být šance na změnu, na dobrodružství a zábavu, 
na opravdový rodinný život.

  6. 9. 2020 od 19.00 hodin
CASTING NA LÁSKU

Komedie / Romantický
Česko, 2020, 83 min.

Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná 
herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, 

že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, 
kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází 

i osobní – manžel ji začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží 
skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní smířit 

a rozhodně se nevzdá bez boje.
  11. 9. 2020 od 17.00 hodin

HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný / Rodinný

Mauricius, 2020
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru 

nohama. Nejlepší kamarádi, opičák Munki a slonice Chobotka zjistí, 
že z ničeho nic získali schopnost mluvit lidskou řečí. A velmi brzy 

odhalí příčinu tohoto zázraku: v džungli přistál mimozemšťan!
  11. 9. a 20. 9. 2020 od 19.00 hodin

TENET
Akční / Drama / Sci-fi

USA / Velká Británie, 2020, 150 min.
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře  
Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. V temném světě 

mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. 
Vydává se na extrémně komplikovanou misi, 

ve které pro časoprostor neplatí pravidla tak, jak je známe.
  18. 9. a 27. 9. 2020 od 17.00 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Pohádka / Fantasy
Česko, 2020, 115 min.

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, 
kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den 

Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. 
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá 

ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. 
Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých 

dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu.
  18. 9. 2020 od 19.00 hodin

NOVÍ MUTANTI
Horor / Sci-fi / Akční
USA, 2020, 95 min.

Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová 
(Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) a Roberto De Costa 
(Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici 
dr. Cecilia Reyesová (Alice Braga) za účelem jejich psychiatrického 
pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí lidé představují nebezpečí 

sami sobě a celé společnosti.
  20. 9. 2020 od 17.00 hodin

DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie / Rodinný
USA, 2020, 98 min.

Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko 
a oba byli pochopitelně nadšení z toho, že se má dědeček nastěhovat 

k nim domů. Ale chyba lávky. Dědečkovi má totiž připadnout Peterův 
pokoj, jeho území, jeho výsostné království. Stará přátelství jsou rázem 

zapomenuta, pouta zpřetrhána. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna 
a musí pryč z domu.

  25. 9. 2020 od 17.00 hodin
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY

Animovaný / Rodinný
Rusko, 2020, 78 min.

Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala 
srdce dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí 
písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné děvčátko, které žije 

ve staré železniční stanici v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný 
medvěd, který dříve býval cirkusovým artistou. Máša miluje 

dobrodružství a objevování světa a je doslova magnet na potíže.

Během letních prázdnin jsme 
pro děti z Přeštic a okolí uspo-
řádali 7 příměstských táborů 
s různým zaměřením (Vaření, 
Fotografický, Tvoření, Africké 
dobrodružství s Emilem Holu-
bem, Laboratorní, Výtvarný 
a ZOO ve Slunečnici), kterých 
se zúčastnilo 120 dětí a spolu-
pracovalo na nich 9 vedoucích 
a lektorů. Děkuji vám všem, 
milí lektoři a vedoucí, za kvalit-
ně odvedenou práci a nadšení, se 
kterým jste s dětmi pracovali.

Jinak jsme o prázdninách tro-
chu odpočívali, ale také se při-
pravovali na zahájení nového 
školního roku. Dne 1. 7. 2020 
jsme spustili online přihlašo-
vání na zájmové kroužky pro 
školní rok 2020/2021, nabídku 
kroužků naleznete na našich 
webových stránkách: 
https://slunecniceprestice.cz/ 
/krouzky/

V prvním zářijovém týdnu 
(1.-4. 9. 2020) se můžete ve 
Slunečnici osobně seznámit 
s nabídkou kroužků vždy od 
8.30 do 16.00 hod. Rádi vám 
podáme informace o náplni 

zájmových kroužků, nasta-
vování slev a požadavcích 
na dodržování hygienických 
a protiepidemických opatření. 
Od pondělí 7. září 2020 je nut-
né mít odpolední konzultace 
(12.00-16.00 hod.) domluvené 
předem telefonicky či e-mai-
lem. Na dopolední konzultace 
(8.30-11.50) můžete přicházet 
bez předchozí domluvy. Tel. 
379 304 910, e-mail: info@
slunecniceprestice.cz, redi-
telka@slunecniceprestice.cz

Od 1. září 2020 je Minister-
stvem zdravotnictví nařízena 
povinnost používat ochranu úst 
a nosu (roušky) ve vnitřních 
veřejných prostorách (i ve Slu-
nečnici), žádáme proto, abyste 
si roušky brali vždy s sebou 
a používali je. Děkuji.

Přeji nám všem, abychom 
letošní školní rok prožili ve 
větším klidu a pohodě než ten 
uplynulý a mohli se radovat ze 
společné práce s dětmi, z obje-
vování a získávání nových 
poznatků.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Vaření.

S Emilem Holubem.

Tvořivý a fotografický.

Carmina s Rangers aneb 
Reportáž o zpívání v lázních

Je sobota 25. 7. 2020. Schá-
zíme se my, CARMINKY, 
na parkovišti u „Spoláku“ 
a konečně vyrážíme. Za Ran-
gers – Plavci, za našimi kama-
rády, se kterými už 11 let 
muzicírujeme. Tentokrát směr 
Morava, konkrétně do Lázní 
Slatinice, jež patří mezi nej-
starší lázně na Moravě léčící 
nejen pohybové ústrojí. Jede-
me na festival Slatinická struna 
a paleta. Rangers zde fungují 
také jako část poroty v oblas-
ti hudební tvořivosti. Moc se 
těšíme na různá hudební setká-
ní, která by mohla být pro nás 
inspirací. Navíc se staneme 
součástí závěrečné „třešničky 
na dortu“ hudebního večera, 
kde vystoupíme s Rangers.

Při příjezdu nás doslova 
pohltí úžasná atmosféra festi-
valu, který se koná v příjem-
ném prostředí parku. Užíváme 
si pestré hudební i výtvarné 
nabídky všemi smysly, kochá-
me se vystavovanými obrazy 
a obdivujeme řemeslnou zruč-
nost. Protože nejen duševní 
potravou živ je člověk, využí-
váme lákavé nabídky občerst-
vení. Pomalu se začíná stmívat 
a je čas se převléci na vystou-
pení. Krátká zvuková zkouška 
a poslední sobotní vystoupení 
začíná. Rangers zpívají, my 
budíme zájem zatím jen zpo-
vzdálí svým stejnokrojem. 
Naší Pavanou zahajujeme dru-
hou polovinu koncertu a dál se 
přidáváme ke skupině v ostat-
ních skladbách. Jako vždy 
září soprán naší Jitky Šťastné. 
Šťastné jsme všechny, pro-
tože muzika jako vždy spojila 
lidi a radostný zpěv všech zní 
celým parkem.

Je neděle 26. 7. 2020. Cestou 
domů si prohlédneme úchvat-

né Muzeum kočárů v Čechách 
pod Kosířem. Dokonce si zde 
„broukneme“ i Plzeňskou věž. 
Pak už jen oběd a zastávka 
u Karla Macálky, kde obdi-
vujeme jeho nové nahrávací 
studio, neskromně si říkáme: 
„Snad někdy…“  Za tmy se vra-
címe do Přeštic a vzpomínáme 
na úžasný víkend s Rangers. 
Vážíme si spolupráce s nimi, 
s Mirkem Řihoškem, Maxem 
Presserem, Ivou Hajnovou, 
Karlem Macálkou a Františ-
kem „Golišem” Drápalem. 
Dokladem toho, že se jedná 
o vztah a úctu vzájemnou, je 
také to, že i na jejich webových 
stránkách rangers-plavci.cz je 
oddíl Rangers a Carmina, kde 
si může každý zhlédnout video 
s naším společným vystou-
pením. Všechna naše setkání 
s těmito nadanými muzikanty 
a zároveň skromnými a přá-
telskými lidmi znamenají pro 
Carminu opravdu hodně.

Za Carminu Pavla Hřebcová
a Vladimíra Straková

  25. 9. 2020 od 19.00 hodin
AFTER: PŘIZNÁNÍ

Drama / Romantický
USA, 2020, 106 min.

Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové 
lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na 
to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. A právě 
takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o sázce, která jejich 

vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti.
  27. 9. 2020 od 19.00 hodin

BÁBOVKY
Romantický / Drama / Komedie
Česko / Slovensko, 2020, 97 min.

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky 
změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, 

nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, 
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, 
napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné 

partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace 
z každodenního života, které zná každý z nás.
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

A další tábor je jen
ve vzpomínkách

Klap, zamčeno. Poslední cel-
ta, poslední hrnec na svém mís-
tě a další tábor u Chlumeckého 
mlýna zůstane už jen ve vzpo-
mínkách a zápisech v kronice. 
A tím už je čas na zhodnocení 
letošního, trochu specifického 
tábora přeštických junáků. 

„Zvláštní byl okolnostmi, my 
jsme přípravu začali jako kaž-
dý rok už po zimě. Pak do toho 
v březnu ´vlétla´ tahle pande-
mie a dlouho jsme vlastně nic 
nevěděli,” vzpomíná hlavní 
vedoucí Tereza. 

„Situace se měnila každým 
dnem, pokyny si mnohdy pro-
tiřečily. Takže jsme dlouho 
tápali. Ale byli jsme rozhodnu-
ti, pokud to jen trochu půjde, 
tábor uskutečnit. 

Bylo to hlavně dlouhé čekání 
pro rodiče, zda tábor bude či 
ne. Informace byly dlouho jen 
povrchní, všeobecné, z nichž se 
moc nedalo vycházet. Začát-
kem června byly vydány koneč-
né přesnější podmínky, věděli 
jsme, co musíme udělat a co 
si můžeme dovolit, a přípravu 
zintenzivnili. Hlavně jsme shá-
něli dezinfekci, se zajištěním 
roušek (pokud by byly třeba) 
nám pomohlo město.” 

Tábor byl celkově řešen letos 
jinak. Vždy pomáhalo několik 
rodičů stavět a bourat, letos 
pro jistotu vše dělali junáci 
vlastními silami. Také nebyl 
návštěvní den. 

„Ale jinak program probíhal 
bez problémů. Na táboře bylo 
celkem 34 dětí, z toho sedm 
nejmenších šmoulů. Hodně 
programu bylo v táboře, byla 
připravena etapová hra ´Ztra-
ceni ve vesmíru´, kdy oddíly 
putovaly po planetách a plnily 
různé úkoly. Konaly se i výle-
ty, my jsme vždy chodili spíše 
mimo civilizaci, stejné to bylo 
i letos. Bylo i přespání mimo 
tábor. Na koupání máme vlast-
ní mlýnský náhon. Při táboro-
vém ohni byl slavnostní junác-
ký slib, tentokráte se týkal 
převážně světlušek,” stručně 
přiblížila program. 

„Tábor proběhl bez problé-
mů, přes veškeré obavy dopadl 
dobře. Splnili jsme i zpřísněné 
hygienické podmínky, což kon-
statovala i kontrola z hygieny, 
kterou jsme absolvovali již 
prvý týden a byli jsme pochvá-
leni za plnění všech požadav-
ků,” dodala na závěr.

(šat)

Tábor začíná nebo končí??? Není jasné, ale i případné loučení 
musí být veselé.

Samozřejmě z žádného tábora nesmí chybět společná fotka.

Výstava více pro prarodiče 
než pro děti

Prázdninové měsíce patři-
lo podkroví Domu historie 
výstavě hraček. Byla to další 
výstava v letošním roce výročí 
založení „přeštického domá-
cího muzea”, kdy pracovnice 
otevřely depozitář a vytáhly 
na „světlo” jeho další část. Pod 
názvem „Od chrastítka po her-
ní konzole“ je podkroví zapl-
něno hračkami.

„Myšleno to bylo pro děti 
na doplnění probíhající výsta-
vy v přízemí, ale nakonec to 
byla hlavně výstava pro rodi-
če a prarodiče. Ti sem přišli 
zavzpomínat na hračky svého 
dětství,” přibližuje výstavu 
Drahomíra Valentová. „Bylo 
velice zajímavé poslouchat, 
jak babička či dědeček vypráví 
vnoučkům o těchto hračkách, 
které měli doma nebo je měli 
kamarádi. Prostě taková výsta-
va rodinného typu.“

Jsou zde hračky z 20. až 80. 
let minulého století, které pře-
vážně přinesli a darovali lidé. 
Hračky pro kluky, pro děvčata. 
Hodně hraček je domácí výro-
by. „Jsme rádi, že je nevyhodi-
li. Třeba jsme dostali kuchyň-
ku, kterou ve čtyřicátých letech 
pro svou dceru vyrobil její tatí-
nek a vybavil ji nádobím. K ní 
máme i ́ rodokmen´,“ pokraču-

je průvodkyně. „Naproti tomu 
tady máme naopak kuchyňku 
vyrobenou ´továrně´, samo-
zřejmě se odlišují. Hračky byly 
vyráběny nejprve ze dřeva, byly 
plechové, pak plastové. Byli 
jsme na hračky velmoc, třeba 
IGRA s plastovými, Merkur 
se svými stavebnicemi, mnohá 
drobná výrobní družstva zapl-
ňovala ´díry´ na trhu.“

A přesně podle názvu výsta-
vy je možno sledovat její prů-
běh. Na začátku jsou chrastít-
ka, pak hračky pro nejmenší, 
panenky a domečky pro děv-
čata, kuchyň pro malé hos-
podyňky, auta a letadla pro 
„pány kluky“. Výstava končí 
těmi „nejmladšími“ hračkami, 
prvními počítačovými herními 
konzolemi. „Mezi nejstarší je 
možno zařadit soustružené 
hračky. Máme tady dřevěné 
figurky Dlouhého, Široké-
ho a Bystrozrakého z roku 
1920 z brněnského výrobní-
ho družstva. Podobných ori-
ginálů už mnoho není. Jsou 
v naprosto skvělém stavu. Ješ-
tě je nutno zmínit domácí lout-
ková divadla, to byl v určitých 
letech takový fenomén jako...“ 
nemůže honem najít přirovná-
ní.

                                     (šat)

„Hračky, kam se podíváš“, i taková mohla být parafráze na 
výstavu hraček v přeštickém Domě historie. „A určitě kdo přišel, 
nechyboval,“ potvrdila svým výkladem průvodkyně Drahomíra 
Valentová.                                                             Foto Petr Šatra  

Zelená Hora nabízí 
podzimní čtení

Ani ve třetím letošním vydání 
sborníku Pod Zelenou Horou 
nechybí připomínka hned dvou 
osobností. První se týká doby 
obrození, druhá současnosti. 
V osobnosti Ignaze Lederera 
se spojilo to, co bylo od 19. 
stol. do vypuknutí 2. světo-
vé války jedinečné v českém 
kulturním prostředí. Židovství 
a vzdělání v němčině, které 
bylo užité k posílení českého 
vědomí. A dobrého člověka, 
pana Josefa Lásku ze Zdemys-
lic, který zemřel v dubnu t. r., 
budou postrádat nejen občané 
jeho rodné obce, kterým byl 
výjimečným kronikářem, ale 
také všichni ostatní, s nimiž 
celoživotně spolupracoval na 
poli regionální historie.

O zajímavém projektu míst-
ní dráhy Staňkov – Přeštice 
– Nepomuk, který se řešil od 
konce 19. století až do vypuk-
nutí 1. světové války, aby 
nakonec těsně před realizací 
hned z několika, zejména poli-
tických důvodů nebyl k obec-
né škodě nikdy uskutečněn, 
nám napsal Libor Lorenc.

Po vyzpovídání mnoha pamět-
níků, spjatých s nejstarší přeštic-
kou čtvrtí – tzv. Starým Městem 
s Rajčůrem – se složil ucelený 
obrázek někdejšího života 
v tomto starobylém koutě Přeš-

tic s pohnutou historií. Některé 
objekty zde opravdu měly svá 
tajemství, o nichž dnes běžný 
občan nemá ani tušení. Jako 
příklad můžeme zmínit vojen-
ské vězení či azyl pro kočovné 
divadelní společnosti.

Z rukopisné pozůstalosti prof. 
Václava Šrámka bylo vybráno 
několik postřehů, týkajících se 
zábav hraběte Jana Schönbor-
na a jeho dětí z doby, kdy rodi-
na pobývala na příchovickém 
zámku. Je z nich zjevné, že 
Příchovičtí měli svého svéráz-
ného „Honzu“ rádi a byli mu 
ochotni leccos prominout.

Na to, jak důležité je vědět, 
kde je na kole brzda, pouka-
zuje ve své vzpomínce pan 
Josef Puchta (*1946) z Dolní 
Lukavice. Ale nejen to. Asi 
jako první obsáhle rozebí-
rá přeštickou školu, zvanou 
„měšťanka“ (dnes 2. stupeň 
ZŠ), pěkně po ročnících, od 
6. do 8. třídy, i s některými 
příhodami nezbedných ško-
láků, a s poněkud vážnějším 
vykročením do života v pou-
hých 14 letech. Kromě toho 
v příspěvku ze svého pohledu 
charakterizuje místní učitele 
a učitelky známých jmen, což 
určitě osloví i jejich další četné 
bývalé žáky.

Věra Kokošková

Zavolali jste záchranku, 
netrpělivě čekáte a nevíte, 
jak pomoci?

Jak správně provádět masáž srdeční či umělé dýchání? Jak 
poskytnout tu nejlepší první pomoc u srdečního infarktu, moz-
kové příhody či astmatického záchvatu? Jak účinně pomoci při 
život ohrožujícím krvácení nebo závažné dětské dušnosti? Jas-
né odpovědi na jednotlivé otázky, aneb jak máme postupovat 
před příjezdem zdravotnické záchranné služby se dozvíte na 
našem semináři První Pomoci. Tématem provede MUDr. Ro- 
man Sviták, Ph.D. Srdečně všechny zveme do konferenčního 
sálu 15. 9. 2020 od 17.00 hodin. Účast je ZDARMA, ale 
z kapacitních důvodů je nutné se předem přihlásit na tel.  
379 304 901 nebo informacnicentrum@prestice-mesto.cz



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ZÁŘÍ  | 6

Nabídka jazykových kurzů 
2020/2021
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček, Dům historie Přešticka

Staré přeštické cihelny
Přeštice nejsou průmyslové město, větší výrobní závody zde byly vybudovány až po 2. světové válce. Jelikož však byla ve 

městě poměrně bohatá ložiska hrnčířské a cihlářské hlíny, dařilo se zde těžbě a zpracování této suroviny. Nejstarší zmínka 
o hrnčířství ve městě pochází z roku 1505, o cihlářství z roku 1529. Už v roce 1630 se připomíná „stará cihelna“, která stávala 
pravděpodobně poblíž pozdějších cihelen Bláhovy, kruhové, Ottovic a nové cihelny za tratí směrem na Žerovice. V následující 
sérii obrázků si připomeneme toto pro Přeštice významné a dnes již zcela zaniklé průmyslové odvětví – přeštické cihlářství.

Nejstarší známá a přesně lokalizovaná přeštická cihelna stávala v prostoru dnešní křižovatky 
Tř. 1. máje a ulic Husova a Poděbradova. Šlo o tzv. panskou cihelnu, doloženou již na konci 
18. století. Zanikla někdy po polovině 19. století. Na snímku bez střechy takzvaná panská vila 
(č. p. 382), stojící na místě někdejší cihlářské pece panské cihelny, v pohledu z Husovy ulice. 
Poslední zbytek staré přeštické zástavby uprostřed panelových novostaveb. 

Foto Jiří Běl, konec 70. let 20. století

Dnešní křižovatka ulic  Tř. 
1. máje, Husova a Poděbra-
dova v roce 1837. Panskou 
cihelnu tvořily budovy s čís-
ly 132 a 133 (pec) v soused-
ství rybníka. Přes silnici na 
Plzeň byl domek cihláře (131) 
z roku 1799 a těžební jáma na 
cihlářskou hlínu, tzv. hliniště 
(67). Na místě hliniště stála 
za 1. republiky Hrubého pila, 
dnes panelový dům č. p. 922. 
V okolí rybníka (65, dnes kři-
žovatka) bylo městské hliniště 
(64). Jen o kus níže v Husově 
ulici se nacházelo soukromé 
Hájkovo hliniště. V levé horní 

části vidíme cíp pozdějšího městského parku, v roce 1837 šlo o rozsáhlé hliniště rozdělené 
cestou na dvě části: panské hliniště vpravo (253) a městské hliniště vlevo (340).

                                                                                       Mapa stabilního katastru, ČÚZK

Na severozápadním okra-
ji města, za tratí, na místě 
dnešního rybníka za starou 
cihelnou, bylo ještě v roce 
1837 pole Josefa Naxery. Po 
roce 1850 zde vznikla ruční 
tzv. Bláhova cihelna. Jedi-
né vyobrazení této cihelny, 
které máme, je na starých 
mapách, v tomto případě na 
mapě indikační skici, vzniklé 
po roce 1850.

ČÚZK
Prostor ohraničený Tř. 1. máje a Husovou ulicí byl v minulosti samé hliniště. To největší 

leželo v místě dnešního městského (dříve Rebcova) parku, kde se od nepaměti těžila cihlářská 
a hrnčířská hlína, zde nazývaná moltýř, kterážto těžba po sobě zanechala hlubokou rokli. 
Menší „hlinišťata“ se rozkládala podél Husovy ulice. Např. pod dnešním městským úřadem 
(č. p. 465), kde se konec konců říkalo Na hliništi. Na fotografii z roku 1977 vidíme hlubokou 
zarostlou jámu bývalého hliniště Velkoborských mezi Tylovou a Smetanovou ulicí (pohled ze 
Slovenské ulice).                                                                                        Foto paní Linhartová

Menších tzv. ručních závodů na výrobu cihel bylo v Přešticích vícero. Jmenujme alespoň 
v Sedláčkově kronice zmíněné cihelny Wiererovu a Pytlíkovu, které stály za viaduktem vlevo 
od silnice na Žerovice, či tzv. Kripnerovu cihelnu s komínem, vybudovanou již na žerovic-
kém katastru, jejíž pozůstatky letos objevili archeologové při záchranném výzkumu v prostoru 
budoucího silničního obchvatu. Díky potomkům majitelů máme hezky zdokumentovanou cihel-
nu bratří Františka a Josefa Ottových z Dolní Lukavice, postavenou před 1. světovou válkou 
v sousedství Bláhovy a kruhové cihelny a prosperující do konce 1. republiky. Některé budovy 
této cihelny stojí dodnes. 

Fotografii asi z roku 1935-1936 laskavě poskytli Josef a Alena Ottovi a Ivana Benešová.

V roce 1911 zakoupila společnost Strojní kruhová cihelna, s. r. o., Bláhovu ruční cihelnu 
a nedaleko od ní vybudovala moderní velký závod. Na snímku průčelí cihelny s komínem (men-
ší komín v pozadí patří Ottovic cihelně), kolejemi železniční vlečky z roku 1928 a správní 
a obytnou budovou z roku 1926 vpravo. V kruhovce se vyrábělo až do roku 1972, kdy provoz 
převzala tzv. nová cihelna, vybudovaná v sousedství (zanikla beze stopy, dnes fotovoltaika). 
Objekty staré cihelny včetně komína dosud stojí, bylo však na ně již před časem vydáno demo-
liční povolení...



Naše jarní činnost byla 
poznamenána antikoronaviro-
vými opatřeními, takže jsme 
nemohli uskutečnit plánova-
né veřejné akce. Po uvolnění 
opatření se začalo pracovat 
i venku. V 1. polovině červ-
na vyrobil na náklady spolku 
tesař Jakub Kostur nový dře-
věný kříž ke kostelu na Víco-
vě, který má nahradit poško-
zený kříž z roku 2007. Jeho 
výroba probíhala ve spoluprá-
ci a s podporou Regionálního 
řemeslného muzea v Merklíně 
a Michala Votíka, který bude 
realizovat i usazení kříže na 
místo.

Na konci měsíce června z ini-
ciativy spolku kamenosochař 
Josef Měsíček vyčistil a ošetřil 
dvě kamenné sochy v Přešti-
cích: sochu Karla Hynka Máchy 
v Máchově ulici a sochu Úro-
dy v ulici Rybově. S výsled-
kem jsme velmi spokojeni. Za 
finanční zajištění prací děkuje-
me městu Přeštice.

V červnu bylo rušno také na 
zřícenině hradu Skála. Nejprve 
zde proběhl záchranný arche-
ologický průzkum branské 
věže, který měl za cíl odkrýt 
původní hradební zeď. Tu se 
archeologovi Západočeského 
muzea v Plzni Antonínu Zelen-
kovi a znalci Skály Tomáši 
Maříkovi z Chodského muzea 
v Domažlicích a jejich spolu-
pracovníkům vskutku podařilo 
najít. Výzkum byl nezbytný 
před započetím sanačních pra-
cí na severovýchodním stře-
pu věže, jejichž účelem bylo 

zajistit zdivo věže před dalším 
sesouváním, a tím nejen při-
spět k záchraně této významné 
regionální památky, ale pře-
devším ochránit návštěvníky 
hradu před případným úrazem 
při pádu kamení. Zajišťova-
cí práce na hradě Skála jsou 
spolufinancovány z dotací 
Plzeňského kraje na podporu 
cestovního ruchu v roce 2020 
(projekt „Revitalizace naučné 
stezky Se svatým Vojtěchem 
okolím Přeštic“). Stavebních 
prací (vyzdívání vypadlých 
částí zdiva a sanace korun) 
se ujal tým Zdeňka Svobody 
z Kašperských Hor. V rámci 
zmíněného projektu se ve spo-
lupráci s TOM KČT, odbor 
Úhlava, dále opravují cedule 
zmíněné svatovojtěšské stezky 
a v dotisku jsou i informač-
ní letáky ke stezce. V sou-
vislosti s pracemi na Skále, 
které probíhaly na přelomu 
června a července, děkujeme 
za finanční a technickou spo-
lupráci a účinnou pomoc sta-
rostce obce Příchovice Pavle 
Nohavové a místostarostovi 
Františku Kaiserovi.

Podpořili jsme rovněž žádost 
o zapsání židovského hřbitova 
v Dolní Lukavici do seznamu 
nemovitých kulturních pamá-
tek Ministerstva kultury ČR, 
kterou vypracovala PhDr. Ale- 
na Vlčková, a žádost akciové 
společnosti Matana o dota-
ci z Českoněmeckého fondu 
budoucnosti na opravu zdí 
a brány dolnolukavického 
židovského hřbitova. Matana, 
která spravuje nemovitosti 
v majetku Federace židov-
ských obcí v ČR, se zasloužila 
i o letošní opravu sesuté zdi 
kolem židovského hřbitova 
v Přešticích.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz
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Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

Zedníci Zdeňka Svobody na hradě Skála.
 Foto Jiří Velkoborský

Žehnání praporu v Roupově
V sobotu 25. července při-

spělo v Roupově k dobré 
náladě i počasí. Kolem kap-
le sv. Anny se shromáždilo 
odpoledne množství občanů 
i hostů. Po poutní mši starosta 
obce Václav Votýpka vysvětlil 
význam praporu a smysl jeho 
symboliky a pan farář Tomasz 
Kowalik slavnostní prapor 
s novým znakem i pamětní 
stuhu s datem udělení Parla-
mentem ČR požehnal. Staros-
ta obce pak připnul stuhu na 
prapor, praporečník praporem 
slavnostně zamával a rituál 
žehnání byl u konce. Zamá-

vat šestikilovým vyšívaným 
sametovým praporem na žerdi 
se zdobnou hlavicí vyžaduje 
jistou dávku cviku, ale náš pra-
porečník to zvládl na jedničku. 
Poté se vydala vlajková četa 
následovaná občany k pomní-
ku padlých. Všem do kroku 
vyhrával orchestr dechové 
hudby ZŠ Švihov pod vedením 
Josefa Babky ml. U pomníku 
jsme tiše vzpomněli i na naše 
již zesnulé občany. Pro vše-
chny pak bylo přichystané 
malé pouťové pohoštění.

Za obec Roupov
Hana Pechová

Foto Radek Vavřík

Návštěva starosty z Nittenau
Dne 19. 8. 2020 ráno jsme 

v Přešticích přivítali vzácné 
hosty z partnerského města 
Nittenau. Poprvé nás navštívil 
nedávno zvolený starosta pan 
Benjamin Boml. Doprovázel 
jej pan Johann Hien, který je 
koordinátorem našich spo-
lečných setkání. Pan starosta 
Boml se seznámil s proběh-
nuvšími akcemi a zapojil se do 
plánování těch následujících. 
Během prohlídky města na-
vštívil Dům historie Přešticka, 
Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie, místa narození význam-
ných přeštických rodáků a dal-
ší zajímavá místa. Rozloučili 
jsme se po obědě v pivovaru 

U Přeška. Velice se těším na 
budoucí spolupráci a další posi-
lování přátelství našich měst. 
Děkuji panu Oldřichu Vácovi 
za tlumočení a panu Ing. Jiřímu 
Bělovi za fotodokumentaci.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Foto Ing. Jiří Běl

Znak a vlajka Roupova

Popis znaku: Ve stříbrném 
štítě s černým kůlem zlatá orli-
ce s červenou zbrojí, vyska-
kující od pařátů z červeného 
sníženého hrotu, v němž je 
zlatá lilie se dvěma květy tuli-
pánu na stoncích, vyrůstajících 
mezi horními listy lilie. Vlajka 
opakuje podobu znaku.

Znak je inspirován erbem 
pánů Roupovských z Roupo-
va. Nejdříve používali černý 
kůl ve zlatém štítě. Na konci 
15. století získali právo dopl-
nit erb o zlatou orlici s červe-
nou zbrojí (= pařáty a zobák). 
Pravděpodobně to souvisí 
s jejich povýšením z vladyc-
kého stavu do stavu panského. 
Zároveň byla změněna i bar-
va štítu ze zlaté na stříbrnou. 
Povýšení rodu dosáhl Jan II. 

z Roupova, který zastával řadu 
významných úřadů na dvorech 
králů Jiřího z Poděbrad a Vla-
dislava II. Jagellonského.

Lilie jako znamení čistoty 
se vztahuje ke sv. Anně, kte-
ré je zasvěcena kaple. Nechal 
ji postavit na místě původní 
hradní kaple koncem 17. stol. 
tehdejší majitel panství, Fran-
tišek Hartman hrabě z Kleno-
vé. Barva hrotu je odvozena 
od barvy šatu světice, červená 
symbolizuje lásku. Kresebné 
pojetí se dvěma tulipány na 
stoncích mezi listy lilie může 
být vnímáno jako symbol  
sv. Anny Samotřetí (= je zob-
razována společně s dcerou 
Marií a vnukem Ježíšem). 
Tvar hrotu je inspirován polo-
hou hradu Roupova na vrchu 
nad obcí.

Hana Pechová

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

SLEDUJTE



P a n d e m i e 
C O V I D - 1 9 
přerušila pravi-
delnou činnost 
naší tělocvičné 

jednoty v polovině března a do 
konce cvičebního roku jsme se 
v tělocvičnách už nepotkali. Po 
vynucené tříměsíční přestáv-
ce dostali přeštičtí sokolové 
příležitost k aktivnímu setká-
ní v sobotu 27. června 2020 
při turistické akci uspořádané 
oddílem všestrannosti. 

Letošní výlet byl již několi-
kátý v řadě. Po vzdálenějších 
místech navštívených v před-
chozích letech (např. Blaník, 
Padrťské rybníky, Světce) byla 
tentokrát zvolena trasa v blíz-
kém okolí a cílem naší výpra-
vy se stala rozhledna na vrchu 
Kožich. Z Libákovic, kam 
se zájemci o výšlap dopravi-
li auty, jsme vyrazili v počtu 
29 účastníků kolem kapličky 
sv. Marie a provázeni pěkným 
počasím jsme zamířili přes 
Hlubocké rybníky a Čertovo 
břemeno ke Kožichu. Zajíma-
vý výlet jsme zakončili obě-
dem v letinském pivovaru.

Na dny 1. až 3. července 2020 
bylo pro žáky a žákyně oddílu 
všestrannosti připraveno spor-
tovní setkání cvičenců. Středa 
patřila přípravě na přátelský 
turnaj v přehazované, děti tré-
novaly v družstvech a také si 
„vyrobily“ trička. Ve čtvrtek 
odjely sehrát přátelská utkání 
s žactvem Tělocvičné jednoty 
Sokol Janovice nad Úhlavou. 
Putovní pohár sice s sebou do 
Janovic přivezly, domů už ale 
bohužel jely bez něj. Všichni 
si pochutnali na obědě připra-
veném ve venkovní kuchyni 
a užili si další aktivity v celém 
areálu místní sokolovny. Po 
předání medailí a odměn se 
Přeštičtí vydali na prohlíd-
ku Janovic a nového areálu 
koupaliště. Touto vydařenou 
akcí byla zahájena staronová 
tradice přátelských návštěv 
mezi sokolskými tělocvičný-
mi jednotami. Děti z janovic-
kého Sokola samozřejmě rádi 
přivítáme u nás, třeba už na 
podzim.

V pátek se malí sokolové 
vypravili za historií Přeštic-
ka do okolí Vícova, Úhla-
vy a Ticholovce. Po návratu 

sehráli v areálu sokolovny ještě 
několik zápasů v přehazované 
a třídenní akce byla zakončena 
táborákem s opékáním buřtů, 
kterého se zúčastnili i rodiče. 
Všichni si pak společně zazpí-
vali a ke svým domovům se 
vydali až v pozdních večerních 
hodinách.

V roce 2021 nás čeká tradič-
ní a velmi oblíbené sokolské 
setkání – SOKOLSKÉ BRNO. 
Zanedlouho – již během měsí-
ce září – zahájíme nácvik 
skladby pro žactvo KDYŽ 
NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ. 
Pro naše dospělé cvičence 
byly vybrány dvě skladby, a to 
skladba pro ženy TANČÍM 
S ABBOU a koedukovaná 
skladba SPĚJME DÁL.

Věříme, že v nadcházejícím 
cvičebním roce 2020/2021 
budeme sportovní aktivity 
v sokolovně provozovat již bez 
jakýchkoli omezení. PRAVI-
DELNÁ CVIČENÍ A TRÉ-
NINKY, jejichž rozvrh je zve-
řejněn v informační skříňce 
u vstupu do areálu sokolovny, 
ZAHAJUJEME V TÝDNU 
OD 7. ZÁŘÍ 2020. 

Ve svých řadách rádi přiví-
táme další nové členy. Přijď-
te a přidejte se k nám!

za Tělocvičnou jednotu 
Sokol Přeštice

sestry Marie Korcová,
Naďa Květoňová,
Jarmila Žáčková
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SLOVO STAROSTY

Sportovně-zábavné 
odpoledne pro koledníky

Jako poděkování za pomoc 
a účast na lednové celostátní 
veřejné Tříkrálové sbírce zve 
Farní charita Přeštice všechny 
koledníky, vedoucí skupin 
a další dobrovolníky sbírky 
na tradiční sportovně-zábavné 
odpoledne, tentokrát mimořád-
ně na začátku školního roku. 
Akce se uskuteční v sobotu 
19. září 2020 od 14.30 hodin 
na zahradě kostela Nanebevze-
tí Panny Marie v Přešticích. 
Hosté se mohou těšit na hry, 
soutěže a oblíbené opékání 
buřtů. Těšíme se na vás!

Dále členové Farní charity 
Přeštice oznamují, že vzhle-
dem ke koronavirové situaci 
a nadcházejícím opatřením 
s ní spojených, nebudeme 

pořádat letošní setkání seniorů 
v Základní škole Josefa Hláv-
ky v Přešticích Na Jordáně ani 
v podzimním termínu. Akce 
je určena pro jednu z nejri-
zikovějších skupin, za účasti 
většího počtu lidí, nechtěli 
bychom riskovat zdraví niko-
ho z našich milých hostů. 
Pevně věříme a doufáme, že 
se všichni ve zdraví sejdeme 
při posezení a muzice v příš-
tím roce.

Přejeme všem čtenářům 
a jejich rodinám do nadcháze-
jících podzimních dnů pevné 
zdraví a školákům i učitelům 
hodně úspěchů v novém škol-
ním roce.

Za Farní charitu Přeštice
Mgr. Alena Volková, ředitelka

5. 9. SO: MODRAVA – 
CIKÁNSKÁ SLAŤ
TRASA: Modrava – Březník 
– Cikánská slať – Modrava
(15 km)
11. 9. PÁ: ANNÍN – KAŠ-
PERK
TRASA: Annín – hrad Kašperk 
– Sedlo – vyhlídka – Žihobce 
– Šimánov
(11 km)
19. 9. SO: MALÝ A VEL-
KÝ FALKENSTEIN
TRASA: Železná Ruda – 

– Alžbětín – Zwieslerwald-
haus-Steinbachfälle – Malý 
Falkenstein – Velký Falken-
stein – Rukowitzberg – Debr-
ník – Železná Ruda
(22 km)
26. 9. SO: PŘI ŘECE 
VOLYŇCE
TRASA : Volyně – Nemětice – 
– Nad Liběticemi – Přední 
Zboronice – Radošovice – 
Strakonice – na soutoku s Ota-
vou – Strakonice
(15 km)

Akce přeštických sokolů v závěru 
cvičebního roku 2019/2020

Výlet na rozhlednu Kožich.

Na turnaji v Janovicích nad Úhlavou.

Malování na trička.

Dokončení ze str. 1
Nyní bude potřeba mít ji při 

návštěvách všech úřadů, ten 
náš nevyjímaje. Omezeny 
budou bohužel i mnohé spo-
lečenské akce, které město či 
jeho organizace pořádají. Sle-
dujte proto prosím všechny 
dostupné zdroje, které město 
v komunikaci s vámi používá.

Abych však nepsal jen o čín-
ském viru, uvedu několik infor-
mací o stavu věcí, které jsme 
měli možnost řešit ještě bez 
roušek. Budu velmi stručný, 
neboť šlo povětšinou o důležité 
činnosti, se kterými vás sezná-
mím/e v dalších vydáních.

Jak jsem již zmínil v minu-
lém vydání PN, na přípravách 
obchvatu města se usilovně 
pracuje. Osobně jsem byl 
účastníkem mnoha jednání 
s vlastníky, kteří mají zájem 
udržet si rozsah ploch na 
vlastní hospodaření pokud 
možno bez výrazných změn. 
S některými jsme již domlu-
veni na směnách, s ostatní-
mi ještě jednáme a budeme 
v tom pokračovat. Z ŘSD 
jsme získali znalecké posud-
ky na městské pozemky, které 
budou vykupovány pro stav-
bu. Výkup samotný se usku-
teční dle původních před-
pokladů ještě v tomto roce. 
Současně probíhají jednání 
s vlastníky, kteří stejně jako 
město dotčené pozemky či 
jejich části prodají ŘSD. Pod-
le slov jejich zástupce to jde 
dobře.

Před několika dny jsme uza-
vřeli též smlouvu se zhotovi-

telem, který nahradí stávající 
litinové vodovodní potrubí no-
vým. Při jeho pokládce bude 
použita ojedinělá bezvýkopová 
technologie. Až se přiblíží čas 
této realizace, určitě vás velice 
rád pozve na její ukázku pan 
místostarosta Marek Krivda, 
který se v tomto projektu již 
dlouhou dobu angažuje.

Již začátkem září bychom 
také měli znát vítěze soutěže na 
rekonstrukci Modrého domu. 
Prohlídky objektu se zúčast-
nilo několik firem a věřím, že 
bude z čeho vybírat. Radost 
nám dělá též rozhodnutí o při-
dělení dotace z IROP, který je 
jedním ze tří poskytovatelů, 
u kterých žádáme. Držte nám 
palce, abychom byli stejně 
úspěšní i u nich.

Uspěli jsme také s žádostí 
o dotaci na výstavbu spor-
tovního hřiště v areálu školy 
v Poděbradově ulici. Dodava-
tel byl též již vybrán, a tak nám 
kromě několika formalit nesto-
jí nic v cestě vytvořit kvalit-
ní sportovní zázemí pro naše 
žáky 1. stupně. Bližší infor-
mace vám brzo připraví ředitel 
školy pan Mgr. Petr Fornouz, 
který o realizaci tohoto záměru 
již mnoho let usiloval.

Závěrem si dovolím zopa-
kovat přání šťastného star-
tu všem školákům a školám 
v novém roce, úspěšné zvlád-
nutí všech výjimečností způ-
sobených covidovou situací 
a hlavně pevné zdraví vám 
všem.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Dokončení ze str. 2
Všechno nás trochu děsí, 

protože lidé v rouškách nebu-
dou do muzeí chodit. Chtěli 
bychom vytvořit něco, čím 
nezatížíme městský rozpo-
čet. Zřejmě budeme pokra-
čovat v trendu a ukazovat to, 
co máme v naší sbírce. Máme 

toho hodně.  Také chceme při-
pravit něco pro rodiny a rýsuje 
se možnost velké výstavy lega. 
Není to typická muzejní výsta-
va, ale nám to nevadí.  Tyto 
výstavy bývají návštěvnicky 
vděčné. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Nesbíráme pro současnost...

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice
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Házenkářské klany

Aktivní na hřišti v generační 
linii rodiny je brankářka ligo-
vého celku žen Adéla Morav-
cová. Házenou hraje od žaček, 
v dorostenkách byla členkou 
družstva, které dvakrát obsa-
dilo stříbrnou příčku v Čes-
kém poháru. Ligovou branku 
hájí již několik let v družstvu, 
které vybojovalo dvě stříbr-
né a bronzovou medaili. Jako 
trenérka vedla v roce 2016 
mladší žačky k zisku titulu 
Mistryň republiky. K ligovým 
úspěchům ji dovedl jako trenér 
její táta Petr. Ten svoji házen-
kářskou kariéru začal mezi 
žáčky, zahrál si i I. ligu a zís-
kal jednu bronzovou medaili. 
Postupně přešel přes autovou 
čáru na trenérský post. Dove-
dl muže v roce 2013 zpět mezi 
prvoligovou elitu, pod jeho 
vedením dorostenky vyhrály 
Pohár ČR a dvakrát získaly ve 
stejné soutěži stříbrné medaile. 
V posledních letech se stará 
o družstvo žen, které dovedl ke 
třem ligovým medailím. Jana 
Moravcová, matka a babička, 
prošla v národní házené všemi 
kategoriemi, od žaček po ženy, 
pak se také začala věnovat 
trénování. Ve dvojici s Janou 
Heclerovou dosáhly největšího 
úspěchu s družstvem doroste-
nek v roce 1975, kdy obsadily 
3. místo na Mistrovství repub-
liky a vyhrály Český pohár. 
Výborným národním házenká-
řem býval i její muž Ivan (). 
Po ukončení aktivní kariéry 
se i on věnoval trenérské prá-
ci. V roce 1959 dovedl žačky 
k vítězství na Přeboru Čech 
a 2. místu na republikovém 
finále. I dále vedl ženské 

složky, žačky, dorostenky, 
největšího úspěchu dosáhl 
s družstvem žen v roce 1982, 
kdy je dovedl až do I. ligy.

Velice pravidelně je na házen-
kářském hřišti jedna z přeštic-
kých legend národní házené 
– Josef „Effa“ Nechutný. Cho-
dí „kontrolovat“ svá vnoučata. 
Jedním z nich je Matěj Grusz-
ka. Ten již dosáhl řady úspěchů, 
třikrát se stal ligovým Mistrem 
republiky, dvakrát byl členem 
družstva zdvihajícího nad hla-
vu trofej pro vítěze Českého 
poháru a čtyřikrát reprezen-
toval v mezizemském utkání 
Čechy – Morava. K tomu nut-
no připočítat dorostenecký titul 
Mistra republiky. Oba hrají na 
stejném postu, takže Pepík 
Nechutný může dobře pora-
dit. Vždyť sám dosáhl dlouhé 
řady úspěchů. Patří k slavné 
generaci „sedmdesátých let“, 
získal celkem pětkrát titul Mis-
tra republiky, dvakrát stříbrnou 
medaili, hrál v prvém památ-
ném televizním utkání národ-
ní házené Přeštice – Nýřany. 
K házené dovedl Pepík i svoji 
dceru Danu, mimo úspěchů 
v mládežnických kategoriích 
si zahrála i I. ligu, má jednu 
bronzovou medaili. Naše-
mu českému sportu se věnuje 
i další Pepíkův vnuk, Denis 
Schreiber. V roce 2015 vybo-
jovali mladší žáci titul Mistrů 
republiky, o rok později byli 
druzí v Poháru ČR, o kategorii 
výše v roce 2018 byl členem 
družstva s bronzovou medailí 
na Poháru ČR. S národní háze-
nou v žačkách začíná i třetí 
Pepíkovo vnouče, Eliška

 (šat)

Pokračujeme v našem miniseriálu národněházen-
kářských rodin v Přešticích.

Zleva Jana Moravcová, Adéla Moravcová, Petr Moravec.

Stojící zleva – Josef Nechutný, Matěj Gruszka, Denis Schreiber, 
vpředu Michaela Nechutná, Dana Schreiberová. 

Velký úspěch starších žáků
Ve dnech 1. a 2. 8. 2020 se 

uskutečnil v Mýtě 2. ročník 
Letního poháru starších žáků. 
V sobotu se hrálo ve sku-
pinách, kdy jsme postupně 
porazili FC Rokycany 5:1, SK 
Hořovice 5:1 a SK Petřín 10:3. 
Ve druhé skupině spolu hrá-
la mužstva Mýta, Domažlic, 

Klatov a Sokolova. V neděli 
jsme v semifinále porazili Jis-
kru Domažlice 2:1 a ve finále 
na nás čekaly Rokycany. Po 
vyrovnaném průběhu zápasu 
jsme nakonec zvítězili 2:1. 
Děkujeme chlapcům a trené-
rům za výbornou reprezentaci 
klubu a města.

Memoriál Stanislava Trnky 
– 3. ročník

V sobotu 15. srpna 2020 se 
uskutečnil na fotbalovém sta-
dionu již 3. ročník Memoriálu 
Stanislava Trnky. Tradičního 
letního turnaje mužů se kro-
mě přeštického A-mužstva 
zúčastnili soupeři ze Senca 
Doubravka a FK Ostrov (oba  
hrající také soutěž divize). 
V prvním utkání změřilo své 
síly naše A-mužstvo s týmem 
Senca, kdy naši zvítězili 3:1 
po brankách Arzbergera, 
Sedláčka a Pecháčka. V dru-
hém utkání Přeštice podleh-
ly mužstvu Ostrova 2:3, kdy 
obě branky domácích zajis-

til opět Arzberger. V třetím 
utkání turnaje mužstvo Senca 
deklasovalo tým Ostrova 7:0 
a zajistilo si tak celkové vítěz-
ství letošního ročníku turna-
je. Přeštice tak skončily na 
2. místě a 3. příčka připadla 
Ostrovu.

Během vyhlášení byly uděle-
ny také tři individuální ceny:
– nejlepší brankář: Dominik 
Vaněček (FK Ostrov)
– nejlepší hráč: Matyáš Uzlík 
(Senco Doubravka)
– nejlepší střelec: Tomáš 
Arzberger (FK Robstav Přeš-
tice)

Program fotbalových 
utkání září

Fotbalový oddíl zve své fanoušky na tato zářijová utkání:
Sobota 5. 9. 2020 od 10.00 h + 11.45 h SŽ + MŽ – Sušice
Neděle 6. 9. 2020 od 10.15 h BM – Chlumčany
Sobota 12. 9. 2020 od 10.15 h AM – Soběslav
Neděle 13. 9. 2020 od 10.00 h + 12.15 h SD + MD – Příbram
Neděle 20. 9. 2020 od 10.15 h BM – Štěnovice
Sobota 26. 9. 2020 od 10.15 h AM – Petřín Plzeň
Neděle 27. 9. 2020 od 10.00 h + 12.15 h SD + MD – Klatovy

Výsledky a další informace z dění v klubu najdete na webo-
vých stránkách fotbalprestice.cz

Autobusový svoz tam i zpět zdarma:
Přeštice náměstí 18.00 hod., Krasavce 18.10 hod., Dolní Lukavice 18.15 hod., 

Horní Lukavice 18.20 hod., Lišice 18.30 hod.

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!


