
Co přesně 
v Německu 
děláte?

Pracuji na 
rehabil i tační 
klinice v Bad 

Kötztingu, mými pacienty jsou 
lidé po operacích kolen, kyčlí, 
ramen nebo po úrazech jako 
třeba motorkáři. Pacienti při-
jedou rovnou z nemocnic. Já 

jsem masér, tak je rozmasíro-
vávám speciálními metodami.
Jak klinika vypadá?
Je to vyloženě pooperační 

rehabilitační středisko. Paci-
enti tam bydlí, každý má svůj 
samostatný pokoj s balkónem, 
tam neexistuje, aby byli dva 
pacienti na jednom pokoji. Na 
klinice stráví tři týdny, aby to 
mělo smysl.
Pracuje tam hodně Če-

chů?

Nevím, jestli hodně, ale mám 
tam českou kolegyni. Vím 
o fyzioterapeutce, jsou tam 
zdravotní sestry, ženy v kuchy-
ni, uklízečky, počet nevím.
Pořád shání lidi?
Záleží obor od oboru, ale ve 

fyzioterapii a zdravotnictví je 
sháňka po lidech pořád. Samo-
zřejmě ale i do klasických 
oborů, jako jsou třeba zedníci, 
zámečníci, svářeči. 

Ze speciálně zřízeného studia 
budeme od 6. do 12. listopadu 
vysílat každý den od 16.00 do 
18.00 hodin. Těšit se můžete na 
setkání s osobnostmi světa fil-
mu. Svoji účast přislíbil režisér 
Karel Janák, který představí 
novou štědrovečerní pohádku 
nebo herec Ondřej Vetchý, jenž 
zavzpomíná na natáčení Čertího 

brka. Dále nabídneme i ojedině-
lé online workshopy. Nebudou 
však chybět ani filmy. Se zástup-
ci Bionautu jsme se dohodli na 
odvysílání Mlsných medvědích 
příběhů a s Českou televizí na 
odpromítání nového animované-
ho seriálu Kosmix. Dále jednáme 
o uvedení exkluzivních materiá-
lů k pohádce Princezna zakletá 
v čase. Možná přijedou i herci 
z této nové pohádky. Proto neza-
pomeňte navštívit www.junior-

fest.cz, kde živé přenosy budou 
k dispozici.

Kromě živých přenosů však 
budete mít možnost zhlédnout 
od 13. do 22. listopadu jedna-
dvacet atraktivních snímků nejen 
z uplynulých let, ale i vybrané 
snímky, které měly být uvedeny 
v rámci letošního festivalového 
ročníku.
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V Bavorsku na klinice

Juniorfest LIVE
6.-12. 11. 2020

ROZHOVOR  MĚSÍCE  L I S T O P A D U

Radek Skála: Pendleři to kvůli epidemii schytávají 
z obou stran a přitom jsou v tom nevinně
S masérem a pendlerem o pendlování, o vztahu Němců k cizincům, o masírování fotbalistů plzeňské Viktorky 
a o jednom sportovním snu.

JUNIORFEST se v letošním roce přesouvá 
kompletně do online prostoru
Letošní ročník MFF JUNIORFEST se bohužel neuskuteční v podobě, ve které 

jste ho doposud znali. Kompletně se totiž přesouvá do online prostoru. Všechno 
podstatné naleznete na www.juniorfest.cz A na co se můžete těšit?

Juniorfest ONLINE
13.-22. 11. 202

Vážení čtenáři,
většina z nás 

se shodne na 
tom, že doba je 
ještě uhozenější 
než donedávna 
a hledání pev-

ných bodů v tom všem je bez-
nadějná práce. Ale nedá se nic 
dělat, život jde dál. Musíme 
se snažit nevypadnout z tem-
pa, abychom nezačali ztrácet 
příliš mnoho z toho, co jsme 
dosud vybudovali. Přesně to se 
totiž pomalu děje. To všechno 
kolem epidemiologické situ-
ace přibrzdilo, zdrželo nebo 
dokonce zastavilo drtivou 
většinu všech procesů kolem 
nás. Také na úřadě se potýká-
me s následky karantén našich 
kolegů, některých služeb nebo 
peněžních toků. Naštěstí se 
nám daří všechny naše pro-
jekty držet v chodu, některé 
dokončujeme, jiné zahajujeme. 
Možná jste během října zazna-
menali v lukách na Příchovice 
nepřehlédnutelné množství 
modrých trubek. Dokončujeme 
tam obnovu páteřních vodo-
vodních trubek, přičemž větši-
nu trasy jsme položili unikátní 
bezvýkopovou pokládkou, tzv. 
pluhováním. V našem případě 
rovnou dvou potrubí průměru 
225 mm najednou. Bohužel 
projekt zvětšení kapacity vodo-
jemu takové štěstí neměl. Na 
vyhlášenou soutěž se nám 
napoprvé nepřihlásil vůbec 
žádný zájemce. Koncem lis-
topadu bychom však měli mít 
vybraného dodavatele z druhé-
ho kola. Snad se neobjeví žádná 
další komplikace.

Významně se posunula též 
příprava změny Územního 
plánu (ÚP). Na posledním 
zasedání zastupitelé schválili 
zahájení změny č. 2 ÚP a zho-
tovitelem určili Ateliér Cihlář 
& Svoboda. Začíná nám tedy 
hlavní – pracovní etapa plá-
nované změny. Věřím, že se 
nám podaří tento dokument 
zase o trochu zlepšit a přede-
vším zprůchodnit výstavbu 
v rozvojové zóně. Ostatně 
ÚP má podle záměru nahradit 
regulační plán a převzít jeho 
stěžejní funkce. Do ÚP bude 
samozřejmě zapracována také 
nedávno zhotovená Územní 
studie sídelní zeleně. Vzhle-
dem k tomu, že její autor je 
také zhotovitelem naší změ-
ny ÚP, není třeba obávat se 
o návaznosti. Prvním hmata-
telným výsledkem zmíněné 
studie bude úprava v oblasti 
,,Rajčůru“, spočívající pře-
devším v lokálních úpravách 
a výsadbě vhodných stromů. 
Minimálně první etapu chce-
me udělat hned příští rok.

Děkuji za pozornost a přeji vám 
všem co nejpevnější zdraví!

Marek Krivda
místostarosta města

Památný den 
sokolstva 

– významný den 
České republiky
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Středisko 
volného času

Slunečnice Přeštice
informuje

Poslední týdny působí dojmem, že se blíží apokalypsa, avšak netřeba sklánět hlavu a propadat trudomyslnosti. Znalci lidských duší 
radí, abychom se radovali z maličkostí a byli v kontaktu se svými blízkými a rodinou. Když to nejde osobně, tak alespoň on-line nebo 
po telefonu. Zároveň nabírejte sílu na podzimních vycházkách za městem a radujte se z maličkostí, jako to malé děvče, které vyfoto-
grafoval Milan Janoch. Držíme vám palce, zůstaňte negativní a buďte pozitivní.                                   Text (red), foto Milan Janoch



Pokračování ze str. 1
Když někdo chce pracovat, 

vydělat si nějaké normální 
peníze, tak se určitě neztratí.
Jste v Německu celý 

týden?
Od pondělí do pátku, od osmi 

do půl páté. Občas přespím 
v Německu nebo jedu domů. 
Záleží, jaké mám další povin-
nosti u sportovních klubů.
Takže tam asi i nakupu-

jete…
Platím tam daně, sociální 

a zdravotní pojištění. Když 
jsem v Německu, nakupu-
ji tam, když jsem doma, tak 
v Čechách. V Německu ale 
nakupuji rád, tam je kvalita 
někde jinde.
To tedy doma v Přešti-

cích moc nejste…
Moc ne. Kromě práce a masí-

rování fotbalistů Viktorie 
Plzeň, dělám ještě jeden bavor-
ský tým. To je nejenom masí-
rování, ale i částečně fyzio-
terapie. Někdy se stane, že 
Viktorka hraje v neděli dopo-
ledne a zápas v Neukirchenu je 
odpoledne, takže jedu rovnou 
z jednoho zápasu na druhý. 
Většinou ale Neukirchen hra-
je večer. Když hrají ve stejné 
době, tak dávám přednost Vik-
torce. Němci to vědí a počítají 
s tím. Když někdo zavolá, že 
potřebuje srovnat záda, tak se 
snažím pomáhat i v Přešticích. 
To pak potkám manželku a děti 
(smích). Vlastně to můžu dělat 
ji díky trpělivosti manželky.

Jak vás vůbec napadlo, 
stát se před pěti lety 
masérem?

Hrál jsem desítky let háze-
nou, také hokej, fotbal, koší-
kovou. Když se někomu něco 
stalo, vždycky mě to zajímalo 
podívat se, nějak pomoct. Když 
jsem pracoval u policie, prodě-
lal jsem různé zdravotní kurzy. 
Teď jsem spíše jen sportovní 
divák, ale jako masér se můžu 
ke sportovcům dostat. To byla 
vlastně ten zásadní důvod.
To jste se ale velmi 

rychle vypracoval. Jak 
jste na to šel?

Začal jsem základním kur-
zem, poté jsem si udělal řadu 
dalších a stále pokračuju. Mám 
za sebou rok a půl trvající kurz 
v prestižním Centru pohybové 
medicíny u profesora Koláře. 
Je třeba se pořád vzdělávat. 
Kurzy mi platí klinika, dávají 
ji mi na to volno, vyplatí se jim 
vzdělaný masér.
Ale jak jste se dostal 

tak rychle k fotbalové 
Viktorii Plzeň?

Jednou jsem se od kamaráda 
dozvěděl, že Viktorka shání 
někoho pro juniorský tým, tak 
jsem kontaktoval sportovního 
ředitele Zdeňka Psotku a ten 
mi nasměroval na trenéra Jiří-
ho Kohouta, dali jsme si schůz-
ku, dorazil jsem na trénink, na 
zápas a už to jelo.
To jste je znal, že vás 

hned vzali?
Ne, ne, neznal. Asi jsem se 

jim líbil, tak mě vzali .
Patrně se občas dosta-

nete i mezi hráče z áčka 
Viktorie Plzeň, jak jsem 
pochopil, s fotbalisty se 
různě setkáváte i mimo 
hřiště.

Já se s lidmi seznamuji snad-
no. To mi nedělá problém 

a sportovci mě zajímají. Takže 
to není náhoda ani cílené, že 
bych to nějak hrotil a s někým 
se chtěl nutně seznámit. Vzhle-
dem k tomu, že béčko Vikto-
rie, předtím to byla juniorka, 
fungoval i pro A tým. Když 
nějací hráči z áčka dlouhodobě 
nehrají a jsou v širším kádru, 
chodí hrát za béčko a když se 
v zápase zraní, dostanou se ke 
mně na stůl. Někdy kluci potře-
buji zahřát svaly před zápasem 
a tak jim masíruju nohy. Stej-
ně když po zraněních začína-
jí s rekonvalescenčními tré-
ninky, potřebují se dostat do 
zápasového tempa a zase hrají 
u nás v béčku.

Takže takhle se vám 
dostanou na masážní 
stůl?

Přesně tak. Takhle se mi 
dostal pod ruku třeba Tomáš 
Poznar, Milan Havel nebo 
Diego Živulič, ti kluci v béčku 
odehráli pár zápasů. Já pevně 
věřím, že se liga i přes covido-
vá opatření dohraje, že se bude 
pokračovat a brzy se vrátí 
fanoušci na stadion a podpoří 
naše kluky.
Na to bych si s vámi asi 

nevsadil…
Také mám strach, že to může 

špatně dopadnout, ale doufám, 
že se to snad zvrátí.

Když jsme u covidu, 
v čem je základní roz-
díl v přístupu v Česku 
a Německu?

Němci neudělali nic jiného, 
než že zůstali v jarním režimu 
a teď mají výrazně lepší čís-
la než my. My jsme z toho 
režimu vypadli, nevíme, co 
s tím a Němci to drží pořád 
stejně. Nezrušili roušky, celé 
léto se nosili v obchodech, my 
na klinice jsme je nosili pořád. 
V restauraci se museli hosté 
zapsat, uvést telefonní číslo, 
seděli odděleně od ostatních.
Co říkají Němci o té 

situaci u nás?
V rádiu je to klasika. Ve 

chvíli, kdy máme nejvyšší 
nárůst pacientů, tak to hned 
vyzdvihují a rozebírají. Kla-
sické zprávy, není tam extrém-
ně nic jiného. Nás pendlerů se 
samozřejmě bojí. Dostáváme 
to z obou stran. Na jaře jsme 
byli vyvrhelové v Česku, teď 

zase v Německu. Přitom jen 
normálně pracujeme.
Jak vás často testují?
Pendleři musí mít testy jed-

nou za deset dnů a zdravotní-
ci každých pět dnů. Za nedo-
držení jsou vysoké tresty. Na 
hraničním přechodu v Bavor-
ské Rudě testují pendlery 
zdarma a to chci zdůraznit, 
že minule byly pozitivní jen 
tři procenta ze všech testova-
ných. V Česku jsou záchyty 
třicet procent. Takže pendleři 
jsou opatrnější.
Tam jste se nechal tes-

tovat?
Ne. Nás testují na klinice. 

Platí to pojišťovna.

Uměl jste německy, 
kdy jste šel pracovat do 
Německa?

Neuměl. Proto jsem taky do 
Německa šel, chtěl jsem se 
naučit. Na rovinu ale říkám, 
je to těžké. Ze začátku to šlo 
rychle, ale při stereotypní prá-
ci jako jsou lymfodrenáže, 
kdy mám sedmnáct pacientů 
za den, jedu jako stroj a je to 
pořád stejné.
Jak jako pendler vychá-

zíte s Němci?
Oni se chovají slušně a nikdy 

nedají znát, že jsem cizinec. 
To rozhodně ne. K cizincům 
jsou velmi ohleduplní, zvlášť 
na naší klinice.

Kde jste sloužil u poli-
cie?

Začínal jsem na obvodních 
odděleních ve Stodu, pak 
v Přešticích, pak jsem ode-
šel na speciální pořádkovou 
jednotku do Prahy, kde jsem 
sloužil deset a na sklonku té 
policejní kariéry jsem skončil 
na kriminální policii v Plzni.
Sledoval jste demon-

strace proti covidovým 
opatřením v Praze, které 
se strhli v potyčky?

Samozřejmě. Přišlo mi to 
nezodpovědné, co ti lidé před-
vedli. Chápu, že chtějí demon-
strovat, ale bylo jasné, že 
někteří chtěli dělat výtržnos-
ti a provokovali. Zažil jsem 
v pořádkové jednotce demon-
strace při zasedání Měnového 
fondu v Praze, různá fotbalová 
derby. Je zřejmé, že v Praze to 
vyprovokovali fotbaloví chuli-
gáni, nic jiného v tom nebylo.

Byl to tvrdý zákrok 
v porovnání s jinými?

Určitě to byl tvrdší zákrok, 
ale pamatuji si derby, kde to 
také bylo tvrdé, ale zřejmě 
to nebylo tak medializované. 
Také asi policisté nečekali tak 
tvrdé útoky. Tomu odpovídal 
zákrok. Odsoudil bych chuli-
gány, kteří napadají policisty, 
navíc nijak chráněné. Napadali 
tam policistku, což já považuji 
za zbabělost, když chlap napa-
dá holku, takže asi tak.
Taky mě fascinuje, že 

jste stihl vystudovat 
tři vysoké školy, na zdi 
masérny v Přešticích 
vám visí diplomy. Nejste 

nějak moc přestudovaný 
masér?

Studoval jsem dálkově. Začal 
jsem bakalářem na policejní 
akademii, kde byla dislokova-
ná speciální pořádková jednot-
ka. Toho jsem využil, protože 
práce byla turnusová, sedm dní 
v práci a pět dní doma. Před-
nášky jsem měl v objektu aka-
demie. Podobně jsem studoval 
i magisterské studium.
Pak jste ale přešel Uni-

verzitu Tomáš Bati.
Tam mě zaujalo krizové říze-

ní, to souviselo s prací u policie 
a bezpečností. Studium probí-
halo také dálkově na fakultě, 
která sídlila v Uherském Hra-
dišti. Doktorát z práva jsem 
získal na Paneuropské vysoké 
škole Práva v Bratislavě, kde 
jsem vykonal rigorózní řízení, 
obhájil práci a vykonal statní 
zkoušku.

Rozumím, ale proč jste 
to dělal? Masér takové 
vzdělání zrovna nepo-
třebuje.

Za prvé jsem ještě nebyl 
masér a přemýšlel jsem o růz-
ném uplatnění. Na Policejní 
akademii měl na mě vliv jeden 
učitel, se kterým jsem seděl 
ve výboru Mezinárodní poli-
cejní asociace. Ten mi studi-
um tenkrát doporučil. Vlastně 
jsem jednu chvíli studoval 
dvě vysoké školy souběžně. 
Nakonec se mi krizové řízení 
hodilo, protože jsem ještě před 
masírováním na klinice pra-
coval jako regionální ředitel 
u bezpečnostní agentury.

Dokončení na str. 4
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Jednou to přijde

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
ZÁŘÍ 2020 

Tel. 725 726 549

Pendleři to kvůli epidemii schytávají z obou...

Jiná země, jiný mrav
„Policajt“ z Přeštic

Ornicí znečištěná po-
zemní komunikace ulice 
Hlávkova

Dne 1. 9. 2020 před 10.00 
hod. bylo strážníkům oznáme-
no znečištění komunikace ul. 
Hlávkova v Přešticích mezi 
továrnami IAC řidičem trakto-
ru. Tento jel po poli a následně 
vjel na pozemní komunikaci, 
aniž by si očistil kola od země. 
Provedeným šetřením byl 
zjištěn jednačtyřicetiletý řidič 
traktoru z místní zemědělské 
firmy, který je podezřelý ze 
čtyř přestupků dle silničního 
zákona a zákona o pozemních 
komunikacích, neboť nejenže 
komunikaci znečistil a způ-
sobil překážku provozu na 
pozemní komunikaci, ale ani 
následně znečištění neodstra-
nil, ač byl na toto strážníky 
upozorněn. Řidiči tak hrozí 
pokuta do výše 300 000 Kč. 
Věc byla oznámena k projed-
nání na správní orgán a komu-
nikace uvedena do původního 
stavu městem Přeštice.

Pokus poškození slu-
žebního vozidla a zne-
čištění veřejného pro-
stranství před budovou 
KKC Přeštice

Dne 5. 9. 2020 po 22. hod. 
byl strážníky zjištěn před 
budovou KKC na Masarykově 
nám. pozvracený chodník. Po 
následném vytěžení městské-
ho kamerového systému bylo 
zjištěno, že chodník zvratky 
znečistil schválně šestatřiceti-
letý muž z Chlumčan, bydlící 
v Přešticích, který se na Masa-
rykově nám. dopustil po 21.00 
hod. několika přestupků, a ze 
strany strážníků mu bylo sdě-
leno, že věc bude oznámena 
k projednání na správní orgán. 
Muž požíval alkohol na veřej-
ném prostranství Masaryko-
va nám. a nepravdivě obvinil 
z přestupku strážníka, kterého 
následně hrubě urazil. Kame-
rovým systémem bylo dále 
zjištěno, že muž znečistil 
služební vozidlo MP a chod-
ník nedopalky. Muži asisto-
vala jeho devětadvacetiletá 
přítelkyně ze Žerovic, která se 
pokusila kopancem poškodit 
služební vozidlo MP, dále jej 
znečistila a následně se vymo-
čila na chodník před dveře 
budovy KKC. Též odhazo-
vala nedopalky na chodník 
a požívala alkohol na veřej-
ném prostranství Masarykova 
nám. Přestupky proti majetku, 
veřejnému pořádku a občan-
skému soužití byly oznámeny 
k vyřízení na správní orgán.
Opakované porušení 

Mimořádného opatření 
MZ ČR – zavírací doba 
provozovny baru v Přeš-
ticích

Ve dnech 26. 9., 27. 9. a 2. 
října bylo strážníky zjištěno 
porušení Mimořádného opat-
ření MZ ČR (k ochraně oby-
vatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2) – 
omezení provozu provozovny 
stravovacích služeb po 22.00 
hod. v baru v ul. Jungmanno-
va. Provozovna byla otevřena 
2x po 1.00 hod. ranní a 1x po 
23.00 hod. Porušení opatření 
byla oznámena k projednání 
na Krajskou hygienickou sta-
nici Plzeň.

Střípky měsíce 
září 2020

 7. 9. po 17.00 hod. prove-
deno ve spolupráci s hlídkou 
PČR pátrání po dítěti školního 
věku, které nedorazilo ze školy 
domů. Dítě nalezeno po 18.00 
hod. na hřišti sousední obce, 
kde si hrálo se spolužáky.
 10. 9. po 8.00 hod. vyjela 
hlídka na oznámení, tykající 
se osoby ležící pod schody 
kostela. Na místě zjištěn čtyři-
ačtyřicetiletý muž od Mirošo-
vic, který sdělil, že cestuje na 
kole po celé ČR a v Přešticích 
si jen odpočinul a pokračuje 
dál. Jelikož muž neprocházel 
pátracími evidencemi PČR, 
byl z místa vykázán. Před 
11.00 hod. proveden výjezd 
do ul. Javořického, kde ozna-
movatel nemohl vyjet vozi-
dlem ze své garáže. Na místě 
před garáží bylo zaparkováno 
vozidlo audi. Strážníky zjiš-
těna řidička, která s vozidlem 
následně odjela. Po 16.00 
hod. opět oznámení od řidiče, 
který parkuje v obytné zóně  
ul. Husova a nemůže vyjet 
z místa z důvodu zde parku-
jícího vozidla citroën. Též 
zjištěna řidička, která z místa 
odjela. Obě ženy byly řešeny 
v příkazním řízení pokutou.
 11. 9. po 11.00 hod. zjiště-
na před pobočkou České spo-
řitelny na Masarykově nám. 
poškozená lampa veřejného 
osvětlení. Do lampy narazilo 
vozidlo údržby při provádě-
ném úklidu. Řidič odveden 
věc vyřešit na MěÚ. Po 18.00 
hod. oznámeno požívání alko-
holu a narušování veřejného 
pořádku mužem v Městském 
parku. Na místě zjištěn pod-
napilý šestadvacetiletý muž 
z Radkovic, který byl řešen 
v příkazním řízení a z místa 
vykázán.
 12. 9. po 23.00 hod. prove-
deno ve spolupráci s hlídkou 
PČR pátrání po ženě z Přeštic, 
která nebyla od poledne doma 
a manžel ji nemohl po hádce, 
kdy odešla z domu, najít. Cca 
po 20 min. se manželka ozva-
la, že je již doma.
 23. 9. po 14.00 hod. oznáme-
no občanem, že v zahrádkář-
ské kolonii jejich soused vylé-
vá sice na svém pozemku, ale 
u jejich plotu, větší množství 
fekálií a na místě je odporný 
smrad. V zahrádkách kontak-
tován dvaašedesátiletý soused 
z Přeštic, který výkaly od plo-
tu odstranil a již je na toto mís-
to ukládat nebude.
 25. 9. před 15.00 hod. přijato 
oznámení z prodejny Billa, že 
před jejich prodejnou leží na 
silnici podnapilý muž s jízd-
ním kolem. Po příjezdu hlídky 
se muž sám zvedl s tím, že to 
přehnal s pitím. 

Pokračování na str. 11

Fotbalisti v ruce



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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan 
Ľubomír JANČÁR

pan
Milán BANINEC

pan 
Karel RAMPICH

pan Jaroslav VOLF
pan Jan ŠTYCH

paní Marie LEPŠÍ

Z provozních důvodů Městského úřadu Přeštice 
bude seznam zemřelých občanů za měsíc září 
zveřejněn v příštím vydání Přeštických novin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavil

pan František MALAFA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili
paní

Vlasta MÍFKOVÁ
pan Vladimír VOZKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 101. narozeninám

101. narozeniny oslavila

paní Marie PIŠŤÁČKOVÁ

matrika MěÚ Přeštice

2. polovina září a 1. polovina října

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavily

paní

Helena BEŠKOVÁ
paní Marie VLČKOVÁ

(Žerovice)

ZLATÁ SVATBA manželů KACEROVSKÝCH

Dne 2. října tomu bylo 50 let, 
kdy vykročili na společnou ces-
tu životem manželé

Jan a Jana Kacerovských
z Přeštic.

Společnými silami vybudo-
vali pevný a láskyplný vztah. 
Vážení manželé Kacerovští, přejeme vám pevné zdraví, spous-
tu krásných chvil s vaší rodinou a hlavně ještě dlouhou životní 
pouť, prožitou s elánem a radostí, jeden druhému po boku.

Online kurz sociálně – 
– právního minima 
pro pečující v Přešticích

Pečujete doma o svého blíz-
kého a není Vám úplně jasné, 
jaké příspěvky, dávky či úlevy 
v rámci systému sociálního 
zabezpečení můžete využít? 
Přihlaste se na speciální online 
akreditovaný KURZ SOCI-
ÁLNĚ PRÁVNÍHO MINI-
MA organizovaný Pečuj doma 
ve spolupráci s KKC Přeštice.

Co se v kurzu naučíte:
1. Vyznat se v systému soci-

álního zabezpečení v ČR.
2. Určit, co je příspěvek na 

péči a požádat o něj.
3. Identifikovat další pří-

spěvky (na mobilitu, na kom-
penzační pomůcku) a výhody 
(úlevy), které můžete využít, 
a požádat o ně.

4. Určit, zda se vás týká insti-
tut opatrovnictví a případně 
začít řízení o omezení své-
právnosti.

Prakticky si vyzkoušíte, jak 
o tyto příspěvky požádat a na 
co si dát pozor. Také se budeme 
věnovat výpočtu výše různých 
sociálních dávek. Účastníci 
v kurzu zjistí, v čem spočívá 
omezení svéprávnosti a kdy se 
využívá. Kurz obsahuje mnoho 
praktických rad a tipů a dává 
prostor účastníkům, aby řešili 
své konkrétní případy. Každý 
účastník kurzu obdrží osvědče-
ní o absolvování kurzu.

Kurz je poskytován zdar-
ma a bude probíhat online 
28. a 29. listopadu, vždy od 
9.00 do 12.00 hodin. Těší se 
na Vás lektorka Mgr. Len-
ka Provazníková. Zájemci se 
mohou hlásit do 15. listopadu 
na e-mailu: plzensky@pecuj-
doma.cz Na této adrese Vám 
také rádi doplníme další infor-
mace a otázky.

Prezentace v jiném stylu
V současné době probíhá 

v podkroví Domu historie 
Přešticka další výstava. Svoji 
tvorbu představuje Hana Süs-
sová. Ne každému toto jméno 
něco řekne, ale velká část Přeš-
tičáků zná jeden z jejích nej-
známnějších obrazů. Chodili 
kolem něj při návštěvě školy 
jako rodiče či probíhali jako 
děti. Hana je autorkou velkého 
portrétu Ing. Josefa Hlávky, 
visícího na hlavním schodišti 
„staré” školy v Rebcově uli-
ci. Zároveň je čerstvou absol-
ventkou Akademie výtvarných 
umění, obor kresba.

Na výstavě představuje svo-
ji diplomovou práci na téma 
Podobenství. „Stejně jako 
v biblických podobenstvích 
jsem chtěla nabídnout diváko-
vi možnost bez zaujetí posou-
dit vztah ženy jako Ježíšovy 
nevěsty. Fotila jsem a dále 
malovala ženy různého věku 
se svatebními závoji, čímž 
jsem chtěla vyjádřit, že každá 
žena se může cítit jako Ježí-
šova nevěsta, že mezi ní a jím 
může jít o jistý křehký vztah, 
který právě symbolizoval ten 
závoj,” popisuje svou tvorbu.
A na místě je dotaz:
Kde byl počátek? Ne 

každý je schopen od 
dětského „malování” 
dojít až k absolutoriu...

„Začátek byl tehdy, když 
jsem v deváté třídě potkala 
pana docenta Josefa Mišteru 
a ten mě od dětských kreseb 
kýčovitých portrétů a portrétů 
zpěvaček dovedl k něčemu zra-
lejšímu. Vystudovala jsem tedy 
s těmito konzultacemi Záme-
ček a poté to chtělo změnu, 
tak jsem konvertovala, a na- 
vštěvovala Ateliér kresby Jiří-
ho Petrboka na AVU.”
A jaké bude pokračo-

vání „začátku”?
„Studovala jsem kresbu, 

kreslila i malovala – hlavně 
zátiší a figury. Během studia 
jsem i vymodelovala sochu. 
Ideálně bych chtěla malovat 
volné obrazy, které by někdo 
sbíral, anebo dělat ilustraci.”

Bohužel současná covido-
vá doba nepřeje přímým ná-
vštěvám výstav. „Máme nyní 
z moci úřední zavřeno,” kon-
statuje vedoucí Domu historie 
Drahomíra Valentová. „To nás 
přivedlo k myšlence jak naše 
výstavy prezentovat i jinou 
formou. Využili jsme technické 
vymoženosti a výstavu Hanky 
Süssové nabízíme prezentačně 
na našich webových stránkách 
a Facebooku.” 

(www.dumhistorie.cz)
Tvorbu Hany Süssové je 

možno také zhlédnout na 
www.hanasussova.cz       (šat)

Na snímku Hana Süssová, autorka kreseb na probíhající výsta-
vě v Domě historie Přešticka.

V sobotu 21. listopadu vzpomeneme 2. vý- 
ročí, kdy nás navždy opustil náš otec, 
manžel, dědeček a kamarád, pan

Josef Jarolím
ze Skočic

a 15. října jsme si připomněli den, kdy 
by oslavil své 70. narozeniny. Děkujeme 
všem, kteří vzpomněli. 

Rodina Jarolímova

Poděkování
Chtěla bych touto cestou 

velice moc, moc poděko-
vat nálezkyni peněženky 
s doklady a finančním obno-
sem, která se ztratila v pátek 
dne 25. 9. 2020 v Husově 

ulici v Přešticích. Je to sleč-
na nebo paní Lucie Havlíč-
ková. Ještě jednou ji moc-
krát děkuji. Poctiví lidé ještě 
existují. 

Hana Eisnerová

Dokončení ze str. 1
Z loňských hitů Juniorfes-

tu budou uvedeny například 
vítězný norský snímek pro 
mládež Psychobitch či atrak-
tivní islandský film Falkoni, 
který zachycuje atmosféru 
dětského fotbalového týmu. 
Milovníci animovaných filmů 
by si určitě neměli nechat ujít 
Kostkovaného Ninju či Detek-
tiva od vedle. Z letošních sním-
ků, které se nám povedlo zís-
kat do online prostoru, stojí za 
zmínku americký snímek Max 
a já nebo izraelský snímek 
Na křídlech starého letounu. 
V rámci programu Juniorfest 
online se nám podařilo vyjed-
nat projekce prvních dvou dílů 
nového zpracování Pana Tau, 
který vznikl v německo-brit-
ské produkci. Všechny sním-
ky budou k dispozici na www.
juniorfest.cz a www.dafilms.
cz a cena za projekci jednoho 
filmu bude činit exkluzivně 
pouze 49 Kč.

Do online platformy chce-
me zapojit i mateřské, základní 
a střední školy a rozšířit možnosti 
probíhající distanční výuky. Proto 
budou k jednotlivým filmům při-
praveny lektorské úvody a profe-
sionálně zpracované pracovní lis-
ty, které vznikly ve spolupráci se 
společností Free Cinema. Cena za 
promítání pro školní skupinu činí 
500 Kč. Vybraný film lze objed-
nat prostřednictvím formuláře na 
www.juniorfest.cz nebo e-mailu 
online@juniorfest.cz Vychází-
me vstříc současné situaci, kdy 
učitel obdrží takový počet vou-
cherů s unikátním kódem, kolik 
má dětí ve třídě. Ideální způsob 
pro distanční výuku. Juniorfest 
online je však ideální i pro vás 
doma.

Podpořte ze svého domova 
letošní ročník festival. Moc se 
těšíme, že se k nám připojíte.

(red)
(neprošlo korekturou)

Juniorfest pro školy

JUNIORFEST se v letošním...

Unikátní pokládka potrubí 
pluhováním v Přešticích

Dnes začala unikátní poklád-
ka potrubí pluhováním v Přeš-
ticích. Zeptali jsme se přeš-
tického místostarosty (Marka 
Krivdy), proč se tato akce 
realizuje.“Již řadu máme 
potíže s provozem páteřního 
přivaděče vody pro Přešti-
ce. Jedná se o jedno potru-
bí se surovou vodou, které 
vede od vrtů na úpravnu vody 
a druhé potrubí, které vede 
tou samou trasou upravenou 
vodu z úpravny (V Háječku) 
na vodojem u Žerovic – tedy 
zeširoka okolo celého města. 
Naposledy dva roky zpátky 
jsme měli na surové vodě únik, 
který v lukách vytvořil měnší 
rybníček s močálem (bylo 
to vpravo při směru na Pří-
chovice). Stávající vedení je 
směsice různých trubek s pře-
važujícím podílem litinových 
trubek z dílen RVHP, takže 
držet tohoto Frankensteina 
pohromadě dalo v průběhu let 
dost práce.Přikročili jsme tedy 
ke kompletní výměně trubek 
a vzhledem k ideálním podmín-
kám (kromě VPC 7 a chodníku 
nic nekřížíme) jsme od začát-
ku plánovali pokládku pluho-
váním, což je moderní bezvý-
kopová technologie, která se 
vyznačuje zejména vysokou 
rychlostí pokládky za poměrně 
nízkou cenu. Obě naše nové 

trubky mají vnější průměr 
225 mm, přičemž jedna je na 
tlak 10 atmosfér a druhá (ta 
se silnější stěnou) je výtlačná 
trubka upravené vody na tlak 
16 atmosfér. Tato dimenze se 
ještě dá instalovat tzv. neko-
nečným pluhováním, kdy na 
trase leží svařený „had“ potru-
bí a stroj si jej za jízdy zvedá 
ze země do radlice a nechá-
vá ho za sebou položený až 2 
metry hluboko pod zemí. Plu-
hovací stroj je přitom přitaho-
ván ocelovým lanem, taženým 
silným navijákem na speciál-
ním vozidle se zemní kotvou. 
Síly, které musí naviják při 
pokládce překonat, se počítají 
v desítkách tun.Pokládek růz-
ných potrubí pluhováním už 
u nás proběhlo hodně. Dnešní 
pluhování v Přešticích je však 
v rámci ČR naprostým uniká-
tem. Ještě nikdy zde nepro-
běhla pokládka dvou potrubí 
takto velké dimenze v jednom 
kroku. Náš dodavatel, rakous-
ká firma IFK, která již takovou 
instalaci v zahraničí prováděla, 
tak mohla i nás využít speciální 
koncovku radlice, umožňující 
právě dvojitou pokládku. Při 
ní vstupují do radlice trubky 
za sebou a v zemi jsou uloženy 
vedle sebe, s odstupem několi-
ka centimetrů“.  

Milan Janoch
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KINO – LISTOPAD  |  Filmy online v rámci MFF Juniorfest 2020

  BINTI
Belgie, Nizozemsko / 2018 / 90 minut
Dvanáctiletá Binti sní o tom, že se stejně jako její idol Tatya-
na stane slavnou vloggerkou. Když jí s otcem hrozí deportace, 
uprchnou z domu. Osud jí do cesty přivede Eliase, se kterým 
se hned spřátelí. Spolu točí vlogy na Eliasovu stránku „klubu 
na záchranu okapi“ a v hlavě Binti se rodí dokonalý plán. Před 
deportací z Belgie je totiž může zachránit jen sňatek jejího táty 
s Eliasovou mámou.

  CIRKUS NOEL
Nizozemsko / 2019 / 89 minut
Dívka Karo už nedokáže dál snášet nekonečné hádky svých roz-
vádějících se rodičů, a tak uteče z domova. Přidá se ke svým přá-
telům z Cirkusu Noel. Ti se zrovna chystají na významný cirku-
sový festival, kam byli nečekaně pozváni. Karo je zakoukaná do 
Viktora, ale celou věc komplikuje jeho nesmělost. Během cesty 
na festival se začínají dít podivné věci, které ohrožují jejich účast 
na festivalu i existenci celého cirkusu...

  DETEKTIV OD VEDLE
Dánsko / 2017 / 77 minut
Film vypráví příběh desetileté dívky Agathe Christine, která si 
však říká „AC“. Odjakživa se cítila být detektivem a není tomu 
jinak ani po přestěhování. V suterénu domu, kde bydlí, okamžitě 
založí soukromou detektivní kancelářa nemůže se dočkat, až za-
čne řešit okolní záhady. 

  DETEKTIVNÍ AGENTURA TKKG
Německo / 2019 / 99 minut
Williho otce někdo unesl! Za jeho vrácení však nepožaduje pení-
ze, ale vzácnou sošku z jeho sbírky. Policie je na špatné stopě, 
a tak Timovi, Klöshen, Karlovi a Gaby nezbyde než pátrat po 
únoscích na vlastní pěst jako detektivní kancelář TKKG. Jenže 
se zapletou do konspirace větší, než jsou oni sami. Historie soš-
ky se totiž váže až ke starověkému chrámu Shaolong. Nejsou to 
ale jen jeho příslušníci, kdo se snaží sošku získat. TKKG musí 
rozplést složitou síť intrik a najít pravého zrádce, který byl pře-
kvapivě blíž, než kdokoliv čekal…

  FALKONI
Island / 2018 / 90 minut
Každé léto se na Vestmanských ostrovech u jižního pobřeží 
Islandu koná velký fotbalový turnaj pro děti. Letos se svým 
týmem přijíždí i desetiletý Jón, aby tu zjistil, že na sebe dokáže 
vzít mnohem větší odpovědnost, než by si kdy předtím předsta-
vil. Když se totiž stane svědkem toho, jak Ívara z týmu soupeře 
hrubě bije jeho otec Tóti, změní se jinak bezstarostný a dobro-
družný fotbalový turnaj v dramatickou záchrannou misi, během 
níž se Jón pokusí Ívara zachránit.

  KOSTKOVANÝ NINJA
Dánsko / 2018 / 82 minut
Askův strýc Stewart se právě vrátil z Thajska a přivezl synovci 
ninja figurku. Aske ale brzy zjistí, že nejen že je figurka živá, ale 
že mu dokonce může pomoci vyřešit jeho problémy ve škole. 
Naučí jej vypořádat se se šikanou a stane se díky němu cool týp-
kem. Rád by mu tuto pomoc oplatil, ale zjišťuje, že kostkovaný 
ninja je zakletý bojovník na misi, jejímž cílem je pomsta ve stylu 
oko za oko, zub za zub. 

  LOVCI ČARODĚJNIC
Srbsko, Makedonie / 2018 / 86 minut
Desetiletý Jovan prodělal mozkovou obrnu a její následky mu 
značně ovlivňují život. Uzavírá se tak do vlastního světa před-
stavivosti, kde je zcela svobodný, pro své rodiče a spolužáky 
neviditelný a navíc má i další hrdinské superschopnosti. Har-
monický vnitřní svět mu však rázně naruší nová spolužačka 
Milica. Ta jej vyzve, aby společně osvobodili Jovanova otce 
od jeho nové manželky.

  MAX A JÁ
USA / 2020 / 104 minut, od 12 let
Středoškolák Geordie se zamiluje do dívky od vedle, kterou 
vídá za oknem. Záhy však zjišťuje, že on je jediný, který dívku 
může vidět – zemřela totiž před rokem na cystickou fibrózu, 
která postihuje dýchací ústrojí a nedá se vyléčit. Geordiemu 
chvíli trvá, než mu vůbec dochází, že se zamiloval do ducha.

  MODRÝ TYGR
Česko, Německo, Slovensko / 2012 / 90 minut
Na tradici dětských filmů, jaké natáčela třeba Věra Plívová- 
-Šimková, navázal svým režijním debutem v roce 2012 Petr 
Oukropec. Ten zfilmoval stejnojmennou knihu Terezy Hor-
váthové, jejíž hlavní hrdinkou je malá Johanka. Ta žije v chát-
rající, ale nostalgicky krásné botanické zahradě uprostřed města 
se svou optimisticky naladěnou maminkou Žofií, kamarádem 
Matyášem a s jeho otcem, nevrlým správcem Kytkou.

  NA KŘÍDLECH STARÉHO 
  LETOUNU
Izrael / 2019 / 100 minut, od 11 let
Třináctiletý Yotam miluje letadla a létání. Když tak společně se 
spolužačkou najde na vrakovišti starý válečný letoun, rozhodne 
se, že ho opraví. To však musí utajit před svou mámou, kte-
rá letadla nesnáší. Navíc nemá tolik zkušeností, aby to zvládli 
s kamarádkou pouze ve dvou. Na pomoc jim ale přijde otrávený 
osmdesátiletý bývalý pilot Morris. Společně mají velké ambice 
– zvládnout zprovoznit tuto raritu mezi letadly dostatečně rych-
le, aby ji mohli předvést na každoroční letecké show.

LEV
Neustále řešíte 
partnerské vzta-
hy. Neumíte být 

dostatečně tolerantní tak, jak 
by si váš partner představoval. 
A to je příčinou vašich neustá-
lých sporů. Snažte se tuto svou 
vlastnost držet na uzdě, ovlá-
dejte svoji výbušnou povahu. 
Uvidíte, že pokud to zvlád-
nete, bude všechno okolo vás 
zase zalité sluncem.

BERAN
Stojí před vámi 
důležité roz-
hodnutí. Pro-
blémy a život-

ní překážky řešte s klidem 
a rozmyslem. Nežeňte se do 
ničeho po hlavě. Později byste 
unáhleného rozhodnutí moh-
li litovat. Pokud byste si byli 
byť jen minimálně nejistí svým 
rozhodnutím, určitě požádejte 
o pomoc odborníka.

ŠTÍR
Tento měsíc 
budete dos-
ti nespokojení 

s chováním svého okolí. Zvý-
ší se vaše podrážděnost a vel-
mi často budou vaše výtky 
přesné a výstižné. Bohužel 
lidé kolem vás to nepocho-
pí a můžete se stát středem 
pomluv. Nic s tím nenaděláte, 
pokuste se udržet co nejlepší 
vztahy s rodinou a nejbližší-
mi přáteli, budete potřebovat 
jejich klid a náklonnost.

PANNA
Podzimní čas 
smaže všechno 
špatné, co se vám 
poslední dobou 

přihodilo. Pokud uvažujete 
o vlastním podnikání, je ideál-
ní doba začít. Počáteční inves-
tice budou velké, ale zisky, 
které vám posléze podnikání 
vynese, budou obrovské. Jen 
pozor, stůjte stále nohama 
pevně na zemi a nemějte pře-
hnané představy.

RAK
Nedávno vás 
někdo blízký 
dost zklamal 

a vy teď máte problém věřit 
lidem. Uvědomte si ale, že ne 
všichni jsou zákeřní a chtějí 
vám ublížit. Snažte se obklo-
povat milými lidmi. Bavte se, 
seznamujte se. Mezi čtyřmi 
stěnami vašeho bytu se vám 
nálada rozhodně nezlepší.

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ

LISTOPAD

BÝK
Už jste pozna-
li, že život se 
nebude vždyc-
ky odvíjet tak, 

jak si to naplánujete. Neustále 
budete muset bojovat za to, co 
chcete. Listopad vám přinese 
chvilky klidu a uspokojení. 
Nebudete muset čelit žádné 
nepříjemnosti a paradoxně si 
odpočinete mnohem více než 
o dovolené.

BLÍŽENCI
Nastal čas, kdy 
by se vám mělo 
konečně podařit 

ukončit několik starších nepří-
jemných záležitostí, které se 
za vámi vlekly a ničily vám 
život. Také se dočkáte toho, že 
nějaký starý slib bude splněn, 
i když vy už jste přestali dou-
fat, nebo úplně na něj zapo-
mněli.

VÁHY
Přestaňte stále 
před něčím nebo 
někým couvat. 

Zvedněte hlavu, vypněte prsa 
a nebojácně se vrhněte na své 
protivníky. Bijte se za svoji 
pravdu, za lásku, za život. Na 
všechno máte právo! Pokud 
seberete sílu a takto rázně se 
zachováte, uvidíte, jak se vám 
uleví a spousta věcí se koneč-
ně začne posouvat tím správ-
ným směrem.

STŘELEC
Jste rozháda-
ní s nejlepším 
přítelem a vy 

se nemáte komu jinému svě-
řit s tím, co vás trápí? Je čas 
ustoupit a projevit nabídku 
k zakopání válečné sekyry. 
Uvidíte, jak překvapivě bez-
bolestné celé toto usmiřování 
bude.

KOZOROH
Snažte se nejed-
nat zbrkle. Ke 
všemu přistu-
pujte pomalu 

a s rozvahou, pokud možno 
vycházejte z klasického pří-
sloví, že je lepší dvakrát měřit, 
a pak řezat. Zvláště si dávejte 
pozor na věci, které na první 
pohled vypadají velmi jed-
noduše. Zdání klame, všude 
je nějaký háček a každé vaše 
zakopnutí může skončit tvr-
dým pádem, ze kterého se 
budete jen velmi pomalu zve-
dat.

VODNÁŘ
Jste bojovníci, 
dříči, většinu 
povinností řeší-
te obratem. Jste 

prostě akční lidé. Nezapomí-
nejte na to, že i odpočinek je 
nutnou součástí života. A teď 
myslím ten odpočinek, kdy 
hodíte nohy na stůl a jenom 
tzv. čumíte do blba. Ne, že při 
„odpočívání“ ujedete 80 km 
na kole nebo uběhnete půlma-
ratón.

RYBY
Listopad je pro 
vás měsícem 
lásky. Pokud 

máte novou lásku, budete mít 
hlavu plnou romantických 
chvilek. Je ovšem čas probudit 
se z milostného opojení a začít 
racionálně přemýšlet o dalším 
vývoji vašeho vztahu. Stačí si 
vyjasnit některé věci, které by 
mohly do budoucna váš sou-
kromý život narušit.

  NAIVNÍ MLADÉ SRDCE
Finsko, Nizozemsko, Švédsko / 2018 /
102 minut, od 15 let
Po jedné párty se otloukánek Lenni vyspí s krásnou Kiirou. 
Když zjistí, že Kiira je těhotná, záhy vystřízliví. Oba dva vyrost-
li v neúplných rodinách, a tak se nesourodý pár rozhodne dítě 
si ponechat. Zatímco Kiira dospívá spolu s postupujícím těho-
tenstvím, Lenni začne vyhledávat otcovský vzor u vůdce extre-
mistické strany Janneho. Empatický portrét nelehkého dospívání 
v dnešním Finsku.

  OPIČKA
Švédsko / 2017 / 90 minut
Film Opička vypráví o jedenáctiletém Frankovi a jeho tajném 
přátelství se záhadným gibbonem, který se jedné noci po ošklivé 
rodinné tragédii nečekaně zjeví u něj doma. Brzy je zřejmé, že 
nejde o obyčejné zvíře a Frank se spolu se svou rodinou vydává 
při hledání odpovědí na to, kde se opička u nich objevila, na 
vzrušující dobrodružnou cestu, jež je zavede z malé švédské ves-
nice až do nejhlubších džunglí Thajska.

  NEZAPOMENUTELNÉ 
  LÉTO S TESS
Nizozemsko / 2019 / 84 minut, od 10 let
Týden dovolené na pláži s celou rodinou! Pro teenagera Sama je 
to však týden přemítání o životě, smrti a Tess. Děsí jej představa, 
že jeho bratr i rodiče jednou zemřou s největší pravděpodobností 
dřív než on, neboť je nejmladší. Rozhodne se tedy připravit na 
nevyhnutelné co nejlépe – každodenním provozováním samoty.

  PÁD SPARŤANŮ
Kanada / 2018 / 93 minut, od 15 let
Střední škola může být bomba, ale někdy je to i peklo. Šestnácti-
letý Steeve Simard, který právě nastupuje do posledního ročníku 
střední školy v St. Lambert, má dojem, že se všechno spiklo proti 
němu. Jako cynický intelektuál s kritickým pohledem na svět 
i sebe sama má problém se vztahem k rodičům i svým vrstevní-
kům. Aby unikl samotě a vyplnil prázdno ve své představivosti, 
uchyluje se ke svým knihám a hudbě. Kvůli incidentu s hvězdou 
školního fotbalového týmu Sparťanů však musí Steeve vylézt 
z ulity a čelit svému osudu.

7. 11. SO: BEZDRUŽI-
CE – KONSTANTINOVY  
LÁZNĚ
TRASA: Bezdružice ČD 
– Barvírna – Starý mlýn – Fal-
kenštejn – Hlaváčkův mlýn 
– Poloučany – socha Panny 
Marie Lurdské – Konstantino-
vy Lázně (15 km)
14. 11. SO: LETKOV – 
SEDLEC
TRASA: Letkov – Sedlecko 
– Melicharka – Bambousek 
– Šťáhlavy zámek (11 km)

20. 11. PÁ: PRAMEN  
ÚSLAVY
TRASA:  Bukovák – Nový 
Dvůr – pramen Úslavy – Luko-
viště – Mlázovy – Jindřichovi-
ce – Střítěž – Malonice
(13 km)
28. 11. SO: DLOUHÁ LOU-
KA – ROUPOV
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Lužany – Dlouhá 
Louka – Roupov – Vřeskovice 
– Borovy
(12 km)

Dokončení ze str. 2
Stejně mi pořád vrtá 

hlavou, jak jste se rych-
le vypracoval z nuly na 
žádaného maséra?

Každý může být kýmkoliv. 
Jde jen o to, chtít. Když vás to 
baví, můžete se posouvat. Asi 
nezáleží na tom, jestli někdo 
dělá něco třicet let nebo dva 
roky, to není podstata celé 
věci. Když jsem sloužil u poli-
cie, tak tam byli chlapi, kteří 
sloužili dvacet let a nikdy 
z nich nebudou dobří policisté. 
Obráceně totéž, byli tam kluci 
krátce a bylo na nich vidět, že 
jsou dobří. Podobné je to ve 
všech oborech, jsou zedníci, 

kteří nikdy nebudou dobří zed-
níci a jsou zedníci, kteří budou 
vždy dobří.
Jak dlouho chcete 

v Německu zůstat?
Napořád určitě ne. Ideálně 

bych chtěl zůstat u sportu, zdo-
konalit se a posunout se výš. 
V současné době mám nabíd-
ku na spolupráci s Českou 
volejbalovou reprezentací, tak 
uvidíme, co se z toho vyvine. 
Zatím mě ale živí masírování 
v Německu. Třeba jednou vy-
jde i můj sen a budu masírovat 
áčko Viktorie Plzeň.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Pendleři to kvůli epidemii
schytávají z obou stran...

Sledujte www.juniorfest.cz
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Středisko volného času Slunečnice Přeštice
informuje

Juniorfest LIVE
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež 

Juniorfest zprostředkuje od 6. do 12. listopadu živé 
přenosy ze speciálně zřízeného studia.

S ohledem na vývoj součas-
né situace organizátoři Mezi-
národního filmového festivalu 
pro děti a mládež Juniorfest 
vydali v pondělí 19. října ofi-
ciální prohlášení o zrušení 
letošního festivalu ve formátu, 
v jakém se nejen přeštickým 
návštěvníkům prezentoval 
předchozích dvanáct let. Pro 
nejmenší, ale i starší filmové 
nadšence, je však nadále při-
pravována nejen online verze 
festivalu, který se uskuteční 
od 13. do 22. listopadu, ale 
nově také platforma Juniorfest 
LIVE. V rámci tohoto formátu 
poběží od 6. do 12. listopadu 
živé přenosy ze speciálně zří-
zeného festivalového studia.

„Aktuálně nelze předvídat, 
co nás na začátku listopadu 
čeká, proto jsme se rozhodli 
festival přenést z kinosálů pří-
mo do domácností našich ná- 
vštěvníků, a to nabídkou živých 
streamů Juniorfest LIVE prá-
vě v termínu konání festiva-
lu,” informuje výkonný ředi-
tel Michal Šašek. „Exkluzivní 
program představíme veřej-
nosti v nejbližších dnech. Již 
nyní mohu potvrdit, že budeme 
pravidelně každý den vysílat 
od 16.00 do 18.00 hodin ze 
speciálně zřízeného studia,” 
doplňuje.

Organizátoři dále uvedli, 
že studio bude vybudová-
no v plzeňském DEPO2015 
a bude přenášet živá setkání 
s osobnostmi dětského filmu, 
nabídne i ojedinělé worksho-
py. Nebudou však chybět ani 
filmy. „Se zástupci České tele-
vize jsme vyjednali například 
přenosy animovaného seriálu 
Kosmix. Hlavnímu hrdinovi, 
robůtku Kitovi, propůjčil hlas 

Vojta Kotek a nejen nejmenší 
diváci se mohou těšit na pří-
jemný výukový seriál o ves-
míru,” uvedla Barbora Kyas, 
programová ředitelka festiva-
lu. Dále organizátoři jednají 
o uvedení zbrusu nových dílů 
Pana Tau, které se dočkají 
premiéry na televizních obra-
zovkách až v příštím roce.

Kompletní program Junior-
fest LIVE bude již brzy uve-
řejněn na webových strán-
kách www.juniorfest.cz  Zde 
budou také LIVE přenosy 
probíhat. Současně zástupci 
Juniorfestu jednají s vybraný-
mi VOD platformami, které se 
do přenosu taktéž zapojí.

Kromě LIVE přenosů však 
mají diváci také volbu zhléd-
nout od 13. do 22. listopadu 
vybrané snímky ONLINE. 
Jejich nabídku, včetně trai-
lerů, již nyní naleznete na  
www.juniorfest.cz v sekci 
online. Každý film bude pro 
jednotlivce či domácnost ke 
zhlédnutí za pouhých 49 korun. 
„V rámci této nabídky aktuál-
ně jednáme i o exkluzivní on-
line premiéře české filmové 
pohádky Princezna zakletá 
v čase,“ prozradila něco málo 
ze zákulisí Judita Soukupová, 
ředitelka festivalu. Pro více 
informací o programu a aktu-
álním stavu doporučujeme 
pravidelně sledovat webové 
stránky festivalu.

Ing. Radka Šámalová
PR & Press service

Sociální služby pomáhající
občanům na Přešticku
v tíživých životních situacích

Každý z nás se může dostat 
do tíživé životní situace, ve 
které si nebude umět pomoci 
sám, ani s podporou rodiny. 
Může se jednat o ztrátu bydle-
ní či zaměstnání, dluhy, které 
nedokážeme splácet, proble-
matickou rodinnou situaci nebo 
sníženou soběstačnost v péči 
o sebe či domácnost. V těchto 
situacích je důležité mít přístup 
k účinné a odborné pomoci 
především v podobě dostup-
ných a efektivně fungujících 
služeb. Správné nastavení těch-
to služeb je věcí všech obyvatel 
regionu, kteří se tohoto proce-
su mohou účastnit prostřednic-
tvím komunitního plánování 
sociálních služeb, které na 
Přešticku probíhá od července 
2020 do června 2022.

Komunitní plánování dává 
občanům možnost aktivně se 
zapojit do rozhodování o tom, 
jaké sociální služby budou 
v regionu dostupné. Jde tedy 
nejen o zjišťování toho, co 
obyvatele trápí, jaké služby 
jim schází, jaké jsou v sou-
časné době nedostatečné, ale 
také o navrhování reálných 
a konkrétních řešení daných 
problémů.

Aktuálně se mohou obča-
né vyjádřit ke kvalitě života 
a sociální problematice v regi-

onu prostřednictvím ankety 
„Jak se Vám žije na Přeštic-
ku?“ která probíhá do 30. 11. 
2020. Anketu je možné vyplnit 
elektronicky z webového por-
tálu „Sociální služby Přeš-
ticka“ – odkaz na portál je 
dostupný z www.prestice-mes-
to.cz Výstupy z ankety budou 
využity při plánování rozvoje 
sociálních služeb v regionu. 
Její vyplnění tedy přispěje ke 
zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních a návazných služeb 
v regionu.

Projekt, který je financován 
z prostředků ESF a státní-
ho rozpočtu České republiky 
v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, realizuje pro 
všech 30 obcí na území Přeš-
ticka Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy v partner-
ství s městem Přeštice.

Bližší informace o komunit-
ním plánování a pořádaných 
akcích jsou k dispozici na 
výše uvedené webové stránce 
města Přeštice nebo u koordi-
nátorky Marie Hrečínové Pro-
danové z Centra pro komu-
nitní práci západní Čechy, 
telefonním čísle 733 210 315, 
e-mail: marie.hp@cpkp.cz

Děkujeme Vám, že pomáháte 
rozvíjet sociální služby v regi-
onu, kde žijete!

V říjnu bylo Středisko vol-
ného času Slunečnice Přeš-
tice opět uzavřeno. Nejprve 
z nařízení Krajské hygienic-
ké stanice v Plzni a pár dní 
nato vládou ČR. Z uzavření, 
a hlavně z toho, že k nám děti 
nemohou, nemáme žádnou 
radost. Proto jsme se se všemi 
zaměstnanci domluvili, že ač 
distanční vzdělávání není naší 
povinností, nechceme s dět-
mi ztratit kontakt. Proto jsme 
začali pro děti z našich krouž-
ků chystat „balíčky“. Ty se 
lišily dle konkrétního kroužku. 
Pro děti z kroužků vaření jsme 
nachystali sklenice s připrave-
nou směsí na upečení sušenek 
z ovesných vloček s recep-
tem. Debrujáři a Laboratorníci 
dostali domů pokusy – sopku 
a lávovou lampu. Mysleli jsme 
i na naše tvořivce a tvořilky od 
těch nejmenších, školkových, 
až po starší děvčata z Krea-
tivmánie a Výtvarek. Za prv-
ní dva týdny uzavření si pro 
„balíčky“ přišlo téměř 150 dětí 
a rodičů.

Velké díky patří mým spo-
lupracovníkům, kteří pro děti 
balíčky či náměty na činnost 
připravili. Konkrétně děkuji 
Hance a Vendy, které pracova-
ly ze Slunečnice, připravovaly 
a fotily náměty na činnost pro 
děti ze svých kroužků. Kromě 
toho také kreslily, vystřiho-
valy, kompletovaly balíčky. 
Dále děkuji Marcele, která 
doma připravovala tvoření pro 
Kutílky a přišla do Slunečnice 
pomoci s kompletací balíčků. 
Díky též Lence za přípravu pro 
Hrátky s batolátky, Michalovi 
za Kytaristy, Kláře za Diva-
delníky, Zdeňce za Fotografy, 
Jiřímu za čas, který věnuje 
vyhledávání nového technic-
kého vybavení, a Vlaďce, která 
nás podporuje na dálku.

Děkuji všem rodičům, dětem 
a našim přátelům a podporo-
vatelům, že s námi zůstávají 
i v nelehkých časech. Ať jste 
zdraví a těšíme se na setkání 
v lepších časech.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Směsi s receptem na pečení.

Pokus sopka.

Podzimní věnec.

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

SLEDUJTE



PŘEŠTICKÉ NOVINY | LISTOPAD  | 6

Horní Lukavice v listopadu oslaví 
30 let samostatnosti

V roce 
1960 se Hor-
ní Lukavi-
ce s obcemi 
Lišice, Kra-
savce a Sno-

poušovy stala jedním celkem, 
který spravoval obecní úřad 
v Dolní Lukavici. Tak tomu 
bylo až do roku 1990. Kro-
nikář Karel Hrubý v kronice 
z let 1986-2000 zapsal: „První 
návrhy na rozdělení obcí od 
střediskové obce Dolní Luka-
vice byly konzultovány v květ-
nu 1990 na schůzi rady národ-
ního výboru v Dolní Lukavici. 
Návrh na oddělení Horní Luka-
vice přednesli předseda 
Oldřich Vokáč a Karel Čer-
vený v červnu 1990. Následo-
valo písemné vyjádření obča-
nů – pro odtržení se muselo 
kladně vyjádřit 2/3 občanů. 
Na Okresním národním výbo-
ru Plzeň-jih byl návrh podán 
v termínu a to do 15. srpna 
1990. Občané se písemně vyjá-
dřili, koho chtějí mít v obecním 
zastupitelstvu. Nekandidovaly 
proto žádné politické strany, 
proto bylo vybráno 18 nezá-
vislých kandidátů. Šest občanů 
budoucí kandidaturu odmítlo 
– tento výběr se konal v září. 
Pro listopadové volby byla 
pak sestavena kandidátka z 12 
občanů. Podle počtu hlasů pak 
bylo do zastupitelstva zvoleno 
7 členů.“

Prvním sta-
rostou byl 
zvolen Karel 
Hůla (1931-
2003) z Hor-
ní Lukavice 

č. p. 113. Starostu vykonával 
v letech 1990-1998. V dalším 
volebním období (1998-2002) 
v zastupitelstvu pracoval 
jako místostarosta. Zasloužil 
se o rekonstrukci obecního 
úřadu, kapličky, vybudování 
chodníků kolem hlavní silni-
ce, plynofikaci obce, zavedení 
telefonu firmou Telecom do 
obce na podzim 1996, zřízení 
lesní školky v lese. O hodně se 
zasloužil i druhý starosta obce 
Josef Dědič (*1949), který byl 
nejdéle úřadujícím starostou 
(v letech 1998-2014). Jeho 

zásluhou byla v obci dokonče-
na plynofikace, má svůj obec-
ní znak, uskutečnilo se první 
setkání rodáků, prosadil vybu-
dování dětského hřiště v obci. 
Od roku 2014 je starostou 
Pavel Rádl (*1963) z Horní 
Lukavice č. p. 24. Zasloužil se 
o rekonstrukci obecního úřa-
du, uspořádání druhého setká-
ní rodáků a vydávání Hornolu-
kavických listů.

Největší zásluhu na samo-
statnosti obce má Karel 
Červený (*1945) z Horní 
Lukavice č. p. 104. Odtržení 
předcházelo provedení refe-
renda, průzkumu mezi občany 
obce, kdy většina byla pro. 

Následovalo jednání s Dol-
ní Lukavicí, zjištění původ-
ního majetku obce (budo-
vy, pozemky, lesy). Karel 
Červený pracoval v 1. vo- 
lebním období jako místosta-
rosta, dále pak jako předseda 
stavební komise a poté před-
seda komise pro rozvoj obce 
a životní prostředí. V roce 
2018 již z důvodu věku 
nekandidoval. Nadále se zají-
mám o dění v obci, chodím na 
veřejné schůze zastupitelstva, 
upozorňuji, když se mi nebo 
občanům něco nelíbí a dávám 
podněty k činnosti obecnímu 
zastupitelstvu v této oblasti.

Mgr. Eva Horová

Kulturní a komunitní centrum 
Přeštice mění logo

„Na základě 
s o u č a s n ý c h 
trendů jsme 
vybírali jed-
noduché logo 
s grafickým 

ztvárněním názvu naší orga-
nizace obohacené o jedno-
duchý piktogram s možností 
barevných variací, tak aby 
bylo využitelné pro všechny 
možnosti grafických materiá-
lů a propagačních předmětů“, 
uvádí ředitelka KKC Martina 

Míšková. „Z několika návrhů 
od známého plzeňského gra-
fika a hudebníka Petra Vro-
bela, kterého jsme oslovili, 
se nám líbilo nejvíce právě 
tohle logo“, dodává. S Pet-
rem Vrobelem už KKC spo-
lupracovalo např. při přípravě 
některých projektů jako byla 
(bohužel z důvodu coronaviru 
zrušená) akce Přeštická lávka 
nebo Přeštické pivní slavnosti. 
Jedna z jeho kapel Kvartet van 
Swing měla na Přeštické lávce 

vystupovat. „S tímto kvartetem 
hrající hudbu na pomezí gypsy 
jazzu a swingu s občasným 
odskočením k písním z oblasti 
country budeme připravovat 
i další zajímavé projekty, ale 
v současné situaci je předčas-
né cokoli upřesňovat“, uzavírá 
ředitelka Míšková.

(red)
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Významný literát z Přeštic
Václav Stach (1754–1831), nejzajímavější osobnost první generace národního obrození

Václav Stach není v Přeš-
ticích zcela zapomenutou 
osobností. Na náměstí má 
pamětní desku, figuruje 
v základní biografické litera-
tuře, např. v publikaci Osob-
nosti Přešticka od Věry 
Kokoškové. Málokdo z nás 
si ovšem uvědomuje, že tento 
národní buditel a spisovatel 
patří mezi nejvýznamnější 
postavy českých kulturních 
dějin, které v Přešticích při-
šly na svět. Jeho jméno by 
mělo padnout vždy, když se 
bude mluvit o slavných přeš-
tických rodácích, jakými jsou 
Josef Hlávka či Jakub Jan 
Ryba. Hlávka, Ryba, Stach, 
Preiss...

Dne 16. října 1754 pokřtil 
vícovský farář a významný 
přeštický kronikář P. Miku-
láš Sexstetter téhož dne naro-
zeného Václava Stacha. Jeho 
otcem byl řezník Václav 
Stach, příslušník starobylého 
a rozvětveného přeštického 
rodu Stachů, jeho matkou 
Terezie, rozená Kheinová. 
Stach se narodil v domě č. p. 
111 na náměstí, kde se říkalo 
U Chardů (dnes budova Čes-
ké spořitelny). Jako narážku 
na rodný dům Stach někdy 
používal literární pseudonym 
Václav Charda. Přeštice teh-
dy patřily formálně pod faru 
na Vícově, na Pohořku vedle 
starého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie se právě začalo 
se stavbou nového poutního 
chrámu.

Václav Stach později vzpo-
mínal na svou matku Tere-
zii, že jej vedla k nábožnosti 
a k lásce ke zpěvu. Už jako 
mladý chlapec rád předčítával 
matce a svým čtyřem sestrám 
z knížek a čeládce v domě 
vypravoval, co se naučil, měl 
zkrátka pedagogický talent. 

Nepochybně chodil do přeš-
tické farní školy, a jelikož byl 
nadaný, byl roku 1766 při-
jat na jezuitské gymnázium 
v Klatovech. Zde jej zásadně 
ovlivnili někteří učitelé, kteří 
učili v duchu moderní osví-
censké německé pedagogiky. 
Mimochodem jeho starším 
spolužákem na klatovském 
gymnáziu byl v letech  
1766–1768 Josef Dobrov-
ský. Svá studia zde ukončil 
po zrušení jezuitského řádu 
v roce 1773. Chtěl odejít 
s jezuity do exilu, avšak jeho 
přeštická rodina jej nutila ke 
vstupu do benediktinského 
kláštera v Kladrubech (bene-
diktini byli tehdy přeštickou 
vrchností). Nakonec utekl do 
Prahy a s podporou bývalých 
jezuitů pokračoval studiem 

filozofie, které dokončil 
v roce 1776. Poté absolvoval 
teologii.

Jeho vzdělání jej předur-
čovalo k dráze duchovní-
ho, kterou nastoupil v roce 
1781 po vysvěcení na kněze. 
V roce 1783 nastoupil místo 
zámeckého kaplana u Hildt-
prandtů z Otteshausenu ve 
Slabcích na Rakovnicku, ke 
kterémužto místu mu zřejmě 
pomohl Dobrovský. V roce 
1786 se stal vysokoškolským 
učitelem. Pečoval o vzdělání 
českého kněžského dorostu 
a působil jako profesor pas-
torální teologie ve státem 
řízeném generálním semi-
náři v Olomouci. Jeho nad-
řízeným v semináři byl jeho 
životní souputník Josef Dob-
rovský. Aktivního učitelová-
ní musel Stach v roce 1799 
zanechat a byl penzionován 
pro své neshody s církevní-
mi představenými. Žil pak ze 
skromné penze a ze soukro-
mého vyučování čtyři roky 
v Olomouci, krátce v Jihlavě 
a nakonec po zbytek života 
ve Vídni.

Velký vliv na část vzděla-
ného kněžstva měl císařem 
Josefem II. podporovaná 
náboženská a názorová tole-
rance v duchu osvícenství. 
A právě radikální josefi-
nismus, tolerance a snaha 
o výchovu a povznesení 
vzdělanostní úrovně kněží 
i prostého lidu byla hlavní 
hybnou silou činnosti Vác-
lava Stacha. Nejen té peda-
gogické za katedrou seminá-
ře, ale i jeho spisovatelské 
činnosti. Chtěl vytvořit řadu 
českých překladů z pokroči-
lejší německé literatury, jež 
měly sloužit především mla-
dým kněžím v praktické pas-
toraci i k výchově v osvícen-
ském myšlení, opírajícím se 
rozum. Tento projekt nemá 
v české raně obrozenecké 
literatuře obdoby a lze jen 
litovat, že jej Stach neusku-
tečnil v úplnosti.

Na hranici mezi překladem 
a autorským dílem je Stacho-
vo významné didaktické dílo 
z roku 1787 Příručka učitele 
lidu. Jde o výbor z německé 
didaktické literatury. Obsa-
huje výklad dějin myšlení, 
věd a filozofie a úvod do 
osvícenských filozofických 
názorů zaměřených v duchu 
názorové svobody a myšlen-
kové tolerance proti nevzdě-
lanému dogmatizmu zejmé-
na klerikálnímu. Měla být 
učebnicí tolerantního uvědo-
mělého občana rakouského 
státu, čímž předběhla svou 
dobu, která po smrti Josefa 
II. (1790) a nástupu Leopol-
da II. toleranci už zase příliš 
nepřála. Je třeba upozornit 
i na jazykovou stránku toho-
to díla. V Příručce se snažil 
vytvořit použitelnou českou 
filozofickou terminologii. 
Aktivní užívání odborné 
češtiny je přitom spojová-
no až s činností následující 
Jungmannovy obrozenecké 
generace na počátku 19. sto-
letí.

Václav Stach je známý 
především svým angažmá 
v počátcích novodobé čes-
ké literatury. Byl básníkem, 
dokonce jedním z prvních 

novodobých českých básní-
ků, jeho verše najdeme už 
v Thámových Básních v řeči 
vázané z roku 1785. Vydal 
několik vlastních sbírek ná-
boženské poezie. I v této 
oblasti byl Stach význam-
ným překladatelem. Nejvíce 
oceňován je Stachův pře-
klad rozsáhlého a jazykově 
náročného básnického eposu 
psaného v časoměrných ver-
ších Mesiáš od německého 
básníka Friedricha Gottlie-
ba Klopstocka, který byl 
Stachovi básnickým vzo-
rem. Překlad však zůstal jen 
v rukopise.

Stach se zabýval českým 
jazykem i teoreticky. Jen 
v rukopisech zůstalo několik 
jeho vědeckých prací o lite-
rární teorii. Byl zastáncem 
časoměrné prozodie, která 
vycházela z antické poezie 
a závisela na počítání a řaze-
ní dlouhých a krátkých sla-
bik ve verši (vzpomeňme 
na Kollárovu Slávy dceru), 
a byl zásadním odpůrcem 
sylabotónické prozodie (ryt-
mika veršů závisí na pří-
zvučných slabikách), kterou 
prosazoval Josef Dobrov-
ský. Vývoj české literatury 
dal v tomto sporu ovšem 
za pravdu Dobrovskému 
a Stacha odstavil na vedlej-
ší kolej. Spor s Dobrovským 
měl ovšem ze Stachovy stra-
ny i rysy uražené ješitnos-
ti. Dobrovský totiž ve své 
slavné stati o české prozodii 
v Pelclově české gramati-
ce z roku 1795 kritizoval 
nedokonalost Stachových 
veršů, co se týče rýmová-
ní. Stachovi byl od té doby 
odpor k Dobrovskému a jím 
prosazované přízvučné poe-
zii hlavní pracovní náplní, 
takže na obranu časoměrné 
poezie dokonce napsal pozo-
ruhodnou autobiografickou 
básnickou skladu Divný 
oučinek potěhu, která je se 
svými více jak čtrnácti tisíci 
verši na 473 popsaných stra-
nách rukopisu patrně nejdel-
ší českou básní vůbec. Výtah 
z tohoto díla vyšel tiskem 
pod názvem Starý veršovec 
pro rozumnou kratochvíli 
(1805).

Tak se jmenuje jedna ze 
Stachových básní, která 
obsahem i formou vypovídá 
o jeho díle. Takto vypadá 
česká časomíra, prosazovaná 
naším „Starým veršovcem“:

Já ničehož proto nechci
hrdým rozsoudit soudem,
vše zkoumám,
seč jen být mohu;
tak se učím.
Svým se podívat okem,
sám zkoušet, myslit a vážit,
tak se chová zpytatel
i děcko vodítka nosí.
Jeho životopisec Karel Sabi-

na o něm napsal: „Podobizny 
jeho nenachází se nijaké. Vše 
co o sobě jeho z důvěrných 
kruhů se dozvídáme, obmezu-
je se na to, že prý byl postavy 
malé a štíhlé...“ Další jeho 
životopisec Václav Zelený 
píše: „Podivný osud ´Staré-
ho veršovce´! Napsal knih 
českých tolik, že se mu z vrs-
tevníků nikdo nevyrovnal; 
složil veršů takové množství, 
že se s ním pěvci Slávy dce-
ry, Růže stolisté a Kytice 
nemohou ani zdaleka měřiti; 
a přece nepovšimnul si toho 
nikdo, když umřel, a několik 
let po jeho smrti nevědělo 
se o něm, ani kdy se naro-
dil, ani kdy zemřel.“ Vác-
lav Stach zemřel 24. května 
1831 ve vídeňském špitále 

Milosrdných bratří. S ním 
odešla jedna z nejzajímavěj-
ších osobností první generace 
národního obrození.

V roce 1870 se v Přešti-
cích konala Stachova slav-
nost za účasti místních 
spolků. Pražská Umělecká 
beseda vydala životopis Vác-
lav Stach jeho doba a spi-
sy od Karla Sabiny. Město 
Přeštice nechalo při té pří-
ležitosti zhotovit pražskou 
litografickou firmou Otty 
Sandtnera pamětní desku na 
spisovatelův rodný dům. Jde 
tak o nejstarší pamětní desku 
ve městě.

Mantra přeštických
rodáků

Přeštičtí Stachové

Studia

Stachovo učitelování

Václav Stach
překladatel

Václav Stach
vychovatel

Václav Stach
básník

Spor s Dobrovským

„Smýšlení mé“

Stachova slavnost 1870



Pro Památný 
den sokolstva 
bylo symbolicky 
vybráno datum 8. 

října, datum nacistické likvida-
ce Sokola v roce 1941. V noci 
ze 7. na 8. října 1941 gestapo 
v rámci „Akce Sokol” zatklo 
na 1500 sokolských činovníků 
z ústředí, žup i větších jednot. 
Byli mučeni, vězněni, deporto-
váni do koncentračních táborů, 
plných 93 % z nich do konce 
války zahynulo. Den 8. ří- 
jen je od roku 2019 zařazen 
do kalendáře významných dnů 
České republiky a je poctou 
všem členům a členkám Soko-
la, kteří během téměř 160 let 
existence našeho spolku obě-
tovali své životy v boji za svo-
bodu, demokracii a samostat-
nost.

Zástupci naší tělocvičné 
jednoty, starosta – bratr Fran-
tišek Švihla, místostarosta 
– bratr Jan Korec a náčelni-
ce pro dospělé – sestra Marie 
Korcová, reprezentovali Župu 
šumavskou dne 8. října 2020 
na slavnostních aktech kona-
jících se u příležitosti tohoto 

významného dne na Krajském 
úřadu Plzeňského kraje a před 
plzeňskou radnicí. Na obou 
budovách byla u příležitos-
ti Památného dne sokolstva 
vyvěšena sokolská vlajka. Na 
krajském úřadu následně pro-
běhla debata zástupců Plzeň-
ského kraje se starosty jednot 
a zástupci sokolských žup 
Plzeňského kraje. Hovořili 
o historii Sokola, současných 
podmínkách a společně si při-
pomněli důvod vzniku tohoto 
památného dne.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice
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Podzimní úklid areálu 
Sokolovny

Žáci a žákyně 
Oddílu všestran-
nosti se sešli 
k podzimnímu 

úklidu venkovního areálu 
sokolovny ve čtvrtek 24. září 
2020. Sportovní náčiní jsme 
vyměnili za pracovní nářadí – 
hrábě a košťata a „posilovali“ 
jsme při práci. Sbírali jsme 
klacíky, hrabali a metli suché 
listí, a tím jsme pomohli 
s vyčištěním našich sporto-
višť. Vždyť listnaté stromy, 
které lemují areál sokolovny, 
nám dávají tolik potřebného 
(kyslík, vláhu, stín, zkrášlení 

prostředí atd.). S tím souvisí 
i každoroční prořezání těchto 
stromů, které zajišťuje pravi-
delně TJ Sokol Přeštice. Děti 
si při práci nasbíraly i žaludy 
pro zvířata. Pracovaly s nasa-
zením a panovala zde dobrá 
nálada. Odměnou pro všechny 
byla tábornická večeře – ope-
čené vuřty. Děkujeme dětem 
i jejich rodičům za skvělou 
pomoc. Těšíme se opět na dal-
ší podobné akce, protože pří-
roda nelení. 

sestra Naďa Květoňová
náčelnice pro mládež

TJ Sokol Přeštice

Památný den sokolstva 
– významný den 
České republiky

Předání sokolské vlajky před plzeňskou radnicí.
Foto Martin Pecuch

Vážení spoluobčané,
na konci 1. světové války po 

rozpadu Rakouska-Uherska 
vznikla 28. 10. 1918 Česko-
slovenská republika. Tím byly 
korunovány třísetleté snahy 
Čechů a Slováků po národním 
osamostatnění. Vznik mla-
dé republiky nebyl snadný. 
Na jeho úspěchu měli kromě 
jiných spolupracovníků, legií 
a řady organizací zásluhu pře-
devším Tomáš Garrique Masa-
ryk, Edvard Beneš, Milan Ras-
tislav Štefánik svojí českou 
a slovenskou cílevědomou 
politikou. I když neměla mla-
dá republika na růžích ustlá-
no, přesto o sobě dávala svý-
mi úspěchy a existencí vědět 
v Evropě i ve světě. Myšlen-
ka vlastního domova v srdci 
Evropy však byla tím tmelícím 
pojivem mezi již zmíněnými 
čelními představiteli našich 
národů a obyvatelstvem. Lidé 

Masarykovi věřili a milova-
li ho. Přestože je nyní situa-
ce poněkud odlišná a důvěra 
v naše nejvyšší představitele 
občas slábne, neměli bychom 
přestat držet pospolu. Naší 
republikou jsme my všichni. 
Važme si toho, že máme štěstí 
žít v tak krásné zemi. Mysleme 
na to, že právě v těchto neleh-
kých dobách máme příležitost 
prokázat, zda nám již nejsou 
cizí Masarykovy ideály vzá-
jemnosti a humanity. Chová-
me se však v době probíhající 
epidemie v jejich duchu? Nyní 
každý z nás může zásadním 
způsobem ovlivnit zdraví či 
dokonce život jiného člověka. 
Mysleme na to prosím, buďme 
zodpovědní a k ostatním ohle-
duplní. Historie nám ukazuje, 
že to umíme.

Mgr. Karel Naxera
starosta města
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VZPOMÍNKA 
NA VÁCLAVA KVÍDERU 

(1961-2000)

Čtyřicet let mysliveckého sdružení 
Lukavan (1980-2020)

Rok 2020 je pro myslivec-
ké sdružení Lukavan jubi-
lejní, neboť od jeho založení 
uplynulo 40 let. V roce 1980 
došlo sloučením MS Úhla-
van a MS Vysoká k založení 
nového sdružení pod názvem 
MS Vysoká Dolní Lukavice. 
Členskou základnu tehdy tvo-
řilo 45 zakládajících členů ze 
sloučených sdružení. Prvním 
předsedou byl zvolen Václav 
Valenta, prvním myslivec-
kým hospodářem se stal Jiří 
Benedikt. Tyto vedoucí funk-
ce pak dále vykonávali Pavel 
Žourek, František Puchta, 
Josef Hodl a od roku 2011 
Dušan Kindl jako předsedové 
a Josef Hodan, od roku 2017 
Dušan Kindl jako myslivečtí 
hospodáři. Členskou základ-
nou prošlo k dnešnímu dni 
celkem 79 členů, včetně 25 
současných. Celková honitba 
tehdy činila 2133 ha.

Nové sdružení převzalo 
začínající odchov bažantů, 
jehož zakladatelem byl mys-
livecký hospodář Jiří Bene-
dikt. Bažanti jsou zde odcho-
váváni nepřetržitě dodnes. 
Zpočátku byly pořádány 
také hony na zajíce a po tři 
roky dokonce i jejich odchyt. 
Jejich stav se však rapidně 
zmenšoval, proto poslední 
hon na zajíce proběhl v pro-

sinci 1996 (uloveno jen sedm 
zajíců). Toto období bylo 
velmi zdařilé, avšak bohužel 
skončilo v roce 1993. Tehdy 
MS přišlo o polesí Vysoká. 
Naopak myslivcům přibyla 
část honitby z přeštické stra-
ny, a tím do sdružení přešlo 
5 bývalých členů Úhlava-
nu z MS Přeštice. Celková 
výměra honitby se zmenšila 
o 715 ha na 1418 ha. Součas-
ně myslivci přišli i o název 
MS Vysoká, který změnili na 
Myslivecké sdružení Luka-
van Dolní Lukavice. Další 
změna nastala v roce 2003. 
Ve smyslu nového mysli-
veckého zákona byla usta-
vena Honební společenstva 
vlastníků pozemků, s nimiž 
uzavírají nájemní smlouvy 
na jejich pozemky. Při této 
příležitosti se jim podařilo 
získat část honitby jižně od 
Úhlavy. Tím se celá honitba 
zvětšila na současných 1899 
ha.

Myslivci se starají o zvěř, 
přikrmují, zúčastňují se honů, 
poslední leče, pořádají mysli-
vecký bál. V letech 1982-1990 
se všichni členové sdružení 
každoročně zúčastňovali 
tehdy povinných brokových 
střeleb (před obdobím honů) 
na střelnici v Plzni-Lobzích, 
v Losiné a v Dobřanech. Na 

střelnici v Plzni-Lobzích se 
střílelo také z malorážek. 
Střelby byly pojaty jako 
střelby o pohár MS Vysoká. 
Nejúspěšnější byli Josef Hodl 
(dvakrát), Josef Hodan, Jiří 
Benedikt a František Pouba. 
Za zmínku stojí i místní cvič-
né střelby na asfaltové holu-
by Na lesíkách v Lišicích. 
V loňském roce poslední leč 
myslivci uspořádali v hos-

tinci Na Zámečku v Horní 
Lukavici. Nechyběl posled-
ní soud ani bohatá tombola. 
Zda uspořádají leč i v této 
složité době, kdy se opatření 
stále více zpřísňují, se nechá-
me překvapit. Gratulujeme 
všem myslivcům ke kulaté-
mu výročí!

Mgr. Eva Horová 
(ze zprávy M. Klaila)

Dne 22. listopadu uplyne dva-
cet let, kdy náhle zemřel Vác-
lav Kvídera, rodák z Krasavec. 
Při volbách 24. listopadu 1990 
byl zvolen do obecního zastu-
pitelstva. Přijal funkci starosty. 
Byl prvním starostou pro sou-
časné obce našeho celku (DL, 
Snopoušovy, Lišice, Krasav-
ce). Horní Lukavice se v listo-
padu 1990 osamostatnila. Ují-
mal se úřadu v nelehké době, 
porevoluční doba s sebou nes-
la řadu velkých změn. I přes 
velké pracovní vytížení se 
zúčastňoval veřejného života. 
Byl zakládajícím členem Čes-
ké společnosti Josefa Haydna 
i členem společenských orga-
nizací v obci. V roce 1994 
a 1998 byl opět jednomyslně 
zvolen starostou. Jeho náhlé 
úmrtí všechny zasáhlo. Kro-
nikářka obce Horní Lukavice 
– Jaroslava Regnerová zazna-
menala: „Dne 22. 11. 2000 
v den voleb do zastupitelstva 
kraje, zemřel náhle staros-
ta obce Dolní Lukavice pan 
Václav Kvídera. Tato zprá-
va ohromila všechny občany, 
i naší vesnice. Pan Kvídera 
dělal starostu již třetí volební 
období a bylo mu pouhých 39 
let. Ráno byl ještě na obecním 
úřadě. Poté jel s ostatními 
kamarády bruslit do Klatov. 
Jakmile se postavil na led, 
spadl na záda a udeřil se do 
hlavy. Ztratil vědomí. Přítom-

ní ho oživili, zavolali sanitku 
a odvezli ho při plném vědomí 
do nemocnice, kde odpoledne 
zemřel. Přesná příčina smrti 
nebyla zjištěna. Pana Kvíde-
ry je velká škoda. Byl dobrým 
člověkem, otcem rodiny, obě-
tavým veřejným pracovníkem. 
Na jeho pohřbu bylo přítom-
no mnoho spolupracovníků, 
občanů a známých. Květinové 
dary ani hrob nepojmul. Stále 
na něho vzpomínáme.“ Josef 
Netrval o panu starostovi řekl: 
„Václav Kvídera se ujímal 
úřadu nelehké době. Už to, že 
byl po dlouhé době opět nazý-
ván starostou, byl jen začátek 
rozsáhlých změn, které probí-
haly ve státní správě a samo-
správě. Všechno se od zákla-
dů přetvářelo a vedení úřadu 
vyžadovalo mnoho osobní-
ho nasazení. Nebylo to vždy 
snadné. Spousta lidí vědělo, 
jak to dělat jinak, někdy se 
k tomu připojovaly i sdělo-
vací prostředky. Myslím ale, 
s odstupem let, které uplynuly 
od jeho úmrtí, že období jeho 
působení ve funkci starosty 
nebylo promarněné a položilo 
základy pro dobře prosperu-
jící obec.“ V jednom starém 
citátu se praví: „Nezemřel ten, 
který byl pohřben, ale ten, kte-
rý byl zapomenu. A já věřím, 
že Venca zapomenut nebu-
de.“

Mgr. Eva Horová

Karel Hajžman na honu v roce 2005.Pan Pouba s prvnim strelenym kancem v r. 1971.

Stanislav Polívka na honu.

Ocenění Sborníku 
Pod Zelenou Horou

Redakce vlastivědného sbor-
níku jižního Plzeňska si při-
psala další významný úspěch. 
V těchto dnech obdržela zápis 
z jednání poroty novinář-
ské soutěže Média na pomoc 
památkám XXIII. ročníku za 
rok 2019, v němž mj. hodnotila 
i XXII. ročník obnovené podo-
by Zelené Hory. Hodnoceny 
byly tradičně kategorie: Roz-
hlas, Televize, Internet a Pub-
licistika. V posledně jmenova-
né kategorii porota posuzovala 
množství článků se vztahem 
ke kulturnímu dědictví. Uspěli 
jsme ve velmi dobré společ-
nosti celostátních médií, jako 
jsou Propamátky a Na cestu, 
odborného časopisu Bazén-
Sauna, časopisu obvodního 

úřadu Prahy 7 Hobulet a obou 
plzeňských Vítaných hostů 
(v Plzeňském kraji a na Šuma-
vě). U našeho čtvrtletníku 
porota ocenila zejména výpo-
vědi o lokálních zajímavých 
místech a dějištích historických 
událostí (např. články Třice-
tiletá válka či Lípy svobody). 
Společnost PRO BOHEMIA 
spolu se Syndikátem novinářů 
České republiky proto udělila  
2. místo PRIX NON  
PEREANT 2019 v kategorii 
publicistika vedoucímu redak-
torovi PZH Romanu Tykalovi.

Poděkování však patří i všem 
našim dopisovatelům, sympa-
tizantům a stálým odběrate-
lům!

Věra Kokošková

Pozn. redakce: Poděkování patří taktéž městu Přeštice, které 
prostřednictvím KKC Přeštice tento unikátní Sborník financu-
je a vydává.
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PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO PŘEŠTICE

Máte-li podezření 
na nákazu koronavirem:
 Nechoďte do nemocnice ani k lékaři!
 Zůstaňte doma a udělejte maximum,
   abyste nenakazili další lidi
 Telefonujte na krajskou hygienickou stanici

   – 377 155 205 nebo na Infekční kliniku 
                                             FN Plzeň 

   – 377 402 264 (nonstop linka)

vyzývá občany, aby omezi-
li osobní návštěvy na našem 
úřadě.

Pokud je návštěva úřadu pro 
občana nezbytná, doporučuje-
me:
– nahrazení osobního kon-
taktu písemným, elektronic-
kým či telefonickým kontak-
tem ve všech případech, kdy 
je to možné, a to včetně kon-
taktu s ostatními zaměstnanci 
Městského úřadu Přeštice na 

 379 304 555 nebo 
379 304 444 (kontakty na 
zaměstnance naleznete na 
www.prestice-mesto.cz). 
V naléhavých případech lze 
použít pro vstup na radnici 
zvonku.

– příjem veškerých dokumen-
tů od klientů/veřejnosti pouze 
prostřednictvím pracoviště:
– podatelny – v úředních hodi-
nách elektronicky – podatel-
na@prestice-mesto.cz
– poštovní schránka – budo-
va radnice, Masarykovo nám. 
107 v Přešticích
– recepce městského úřadu 
v Husově ulici 465 v Přešti-
cích

Úřední hodiny
jsou stanoveny takto:

pondělí od 12.30 do 17.30 hod.
středa od 8.00 do 13.00 hod.

V ostatní době jsou 
budovy Městského úřa-
du Přeštice pro veřej-
nost zavřené.

Městský úřad Přeštice

Úřad práce Přeštice

ÚP ČR umožňuje veřejnosti, 
aby si vyřídila většinu svých 
záležitostí on-line a zavádí 
organizační opatření s cílem 
snížit riziko šíření nákazy koro-
navirem.

Na Úřadu práce ČR je mož-
né vyřídit většinu záležitostí 

elektronicky. Zaměstnanci jsou 
připraveni konzultovat s lidmi 
jednotlivé případy „na dálku“ 
a najít vhodná řešení, bez nega-
tivních dopadů na veřejnost. 
Ústní jednání či jiný individuál-
ní styk s klienty probíhá po před-
chozí domluvě či objednání.

Městská policie
Kontakt: 725 726 549

Apelujeme na občany, aby služebnu MP Přeštice na-
vštěvovali pouze v situacích, které představují ohrožení 
života, zdraví nebo majetku. V ostatních neodkladných 
případech pouze po telefonické domluvě. Ke komuni-
kaci se strážníky využívejte výše uvedený telefonický 
kontakt na hlídku.

V případě zjištění porušení vládních nařízení bude postu-
pováno podle zákona. Neuposlechnutí výzvy strážníka 
nebo policisty může být klasifikováno jako přestupek. 
Závažné porušení vydaných nařízení může být klasifiko-
váno jako trestný čin.

Finanční úřad Přeštice
Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 13.00 hodin
středa   od 8.00 do 13.00 hodin

Česká pošta
Provozní doba:

pondělí 10.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
úterý       8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
středa   10.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
čtvrtek   8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
pátek      8.00-12.00 hod., 13.00-16.00 hod.
sobota    8.00-12.00 hod.

Mobilní rozhlas
Přeštice

Město Přeštice v současné době apelu-
je na všechny občany, aby využili mož-
nost zaregistrovat se v mobilní aplikaci 
na www.Mobilnirozhlas.cz/aplikace pro 
zasílání veškerých aktuálních informací.

Dům historie Přešticka, KKC Přeštice 
a Městská knihovna Přeštice jsou pro 
veřejnost uzavřeny.

Město Přeštice oznamuje svým občanům Přeštic, Skočic, Žerovic a Zastávky, 
kteří jsou starší 70 let, žijí osaměle a nemají jinou možnost zajištění nákupů 
svými příbuznými nebo známými, že zajistí ve všední dny nákup nezbytných 

základních potravin, hygienických potřeb, léků a rozvoz obědů.

Objednávka nákupu potravin 
od 8.00 do 10.00 hodin 
každý pracovní den:

778 474 876 - Zdeňka Bártová
nebo 
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt a nákupní 
seznam.
Nákupy budou realizovány a rozváženy tentýž 

pracovní den odpoledne po vzájemném telefonic-
kém kontaktu.

Objednávka léků
od 8.00 do 14.00 hodin 
každý pracovní den:

777 357 244 – Martina Rulfová
773 770 678 – Andrea Wohlmutová 
nebo 
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt, rodné číslo, 
jméno praktického lékaře, přesný název léku.

Objednávka obědů 
od 8.00 do 14.00 hod.
každý pracovní den:

777 357 244 – Martina Rulfová

773 770 676 – Renáta Kratochvílová 
nebo

pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt. Dále se 
domluvíme na výběru ze tří jídel a distribuci 
jídelníčku.
Obědy budou dodávány od následujícího pra-

covního dne po vytvoření objednávky ve formě 
hlavního jídla bez polévky v jednorázových pře-
pravních boxech za cenu 80 Kč.

PŘI PŘEDÁNÍ NÁKUPU A LÉKŮ MĚJTE 
PŘIPRAVENOU HOTOVOST. PROSÍME, 
SVŮJ NÁKUP PEČLIVĚ ZVAŽTE A PLÁ-
NUJTE.
KLIENTI, KTEŘÍ MAJÍ NAŘÍZENOU 

KARANTÉNU, MUSÍ TUTO SKUTEČNOST 
PŘI OBJEDNÁNÍ SLUŽEB OZNÁMIT. 
SLUŽBA BUDE ZAJIŠŤOVÁNA ZA PŘÍS-
NĚJŠÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

Přijatá opatření v souvislosti se šířením koronaviru jsou aktualizována na webových stránkách města www.prestice-mesto.cz 

Sběrný dvůr  
Provozní doba:

PO a ST 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod.
SO          8.00-12.00 hod.

Kontakt: 950 147 701
               950 147 702

Školství od 14. 10. 2020 
V období od 14. 10. 2020 

ve všech základních školách 
obvodu obce s rozšířenou 
působností Přeštice fungu-
je distanční výuka žáků. Je 
zakázána osobní přítomnost 
žáků ve školách. 

ZUŠ Přeštice je pro žáky 
také uzavřena, výuka ve 
všech oborech probíhá rov-
něž distanční formou. 

Zákaz osobní přítomnosti 
žáků a dětí se také týká Stře-
diska volného času Sluneč-
nice (již od 12. 10. 2020). 
Vedoucí kroužků připravují 
pro děti balíčky s návo-
dy a materiály pro činnost 
v domácím prostředí. 

Mateřské školy zůstávají 
v provozu. 

Rozhodnutím hejtmana 
Plzeňského kraje byla urče-
na ZŠ Josefa Hlávky Přešti-

ce, Rebcova 386 (konkrétně 
1. stupeň) k vykonávání 
péče o děti, o něž nemohou 
za krizové situace vykoná-
vat péči rodiče nebo jiný 
zákonný zástupce. V době 
psaní této zprávy se tzv. 
určená škola stará o 7 dětí, 
jejichž rodiče jsou převážně 
ze zdravotnictví. 

Všem rodičům, kteří přistu-
pují zodpovědně k distanční 
výuce svých dětí, bych ráda 
touto cestou poděkovala. 
Velmi přeji dětem i rodi-
čům, aby jejich školy mohly 
začít opět normálně fungo-
vat, a to co nejdříve. Snad 
už v době vydání tohoto čís-
la Přeštických novin... 

Mgr. Dana Hanušová 
vedoucí  odboru  školství, 

vnitřních věcí 
a památkové péče

„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, 
TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE“

Žádáme všechny občany, 
aby dodržovali toto nařízení.

V případě nouze lze chybějí-
cí prostředky nahradit. Použij-
te šály, kapesníky, šátky či jiné 
tkaniny, které dostatečně pře-
krývají ústa i nos. Je to v tuto 
chvíli důležité, odpovědnost je 
na nás všech. Strážníci budou 
provádět dohled nad dodržo-
váním tohoto nařízení.

Domácnosti v karanténě 
(nebo domácnosti s potvrze-

ným onemocněním COVID- 
-19) by měly dle stanoviska 
SZÚ a MZP svůj veškerý 
odpad (včetně použitých rou-
šek a kapesníků) ukládat do 
samostatných pytlů, a ty pak 
zavázané odkládat výhradně 
do směsného komunálního 
odpadu. Pro domácnosti, 
které nejsou v karanténě 
nebo nejsou přímo infekční, 
se nic, ani v třídění odpadů, 
nemění.

Hřbitov Přeštice
Kontakt: 379 304 506
Provozní doba:
říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen

od 8.00 do 19.00 hodin



Dokončení ze str. 2
Tento byl řešen pro přestupek 

proti veřejnému pořádku v pří-
kazním řízení a poté se odebral 
pěšky i s kolem k domovu.

 30. 9. po 23.00 hod. výjezd 
na vrátnici podniku IAC v ul. 
Hlávkova, kde je neznámý 
muž a somruje tam cigarety. 
Muž byl z objektu podniku 
vykázán.

Provedeno: 5 kontrol jíz-
dy cyklistů po chodníku v ul. 
Hlávkova, kontrolováno 21 
cyklistů, z toho 2 řešeni v pří-
kazním řízení, 6 výjezdů na 
narušení objektů budov města 
a 3 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 11 psů bez závad. 
U prvního stupně ZŠ v ulici 
Poděbradova byl v ranních 
hodinách proveden dohled 
zaměřený na správné použí-
vání dětských autosedaček ve 
vozidlech rodičů, vozících své 
potomky ke škole. Provedena 
kontrola u 41 vozidel, nezjiš-
těno žádné porušení zákona 
o silničním provozu. Děkuje-
me tímto dětem i rodičům za 
jejich zodpovědnost.

V září provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) usměrňování provozu před 
přechodem pro chodce na 
Masarykově nám. – technická 
závada na vozidle
2) dohled nad veřejným pořád-
kem při koncertu na KČT a na 
fotbalovém hřišti
3) z komunikace ul. Husova 
– pod viaduktem odstraněny 
čtyři balíky sena, které vypad-
ly z přívěsného vozíku
4) provedeny besedy ve školní 
družině ZŠ v ul. Rebcova a Na 
Jordáně na téma: Bezpečně do 
školy s praktickou zkouškou 
přecházení po přechodu, jízda 
a výbava jízdního kola
5) v ul. Veleslavínova zjištěna 
olejová skvrna – zasypána sor-
bentem
6) olejová skvrna též zjištěna 
v ul. V Háječku, šetřením zjiš-
těno, že olej vytekl z vozidla 
mercedes místního mladíka, 
tento byl řešen pokutou v pří-
kazním řízení, skvrna zasypá-
na sorbentem
7) rušení nočního klidu křikem 
dvěma muži před barem v ul. 
Jungmannova – řešeno v pří-
kazním řízení
8) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven: 6, 
z toho 2x nedodržena zavírací 
doba, dohled nad dodržováním 
nařízení města na MěÚ: 2, pro-
vedeno výjezdů na oznámení 

občanů: 2, provedeno kontrol 
dodržování omezení vyplý-
vajících z krizových opatření 
fyzickými osobami (nošení 
roušek atd.): 5, bylo zjištěno 
přestupců: 3.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) poškození vrat sběrného 
dvora při couvání vozidla 
s vlekem
2) krádež peněženky v ulici 
Komenského
3) průjezd traktoru v ulici 
V Háječku.

Provedeny výjezdy na 7 vol-
ně pobíhajících psů: Hlávko-
va 2x, Příkrá, Luční, Městský 
park, Slovenská 2x – majitelé 
řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat pro-
ti týrání. Nalezen 2x kadáver 
kočky v ul. Jungmannova a na 
Tř. 1. máje – ekologicky zlik-
vidováno. Nález zraněného 
srnčete na silnici u obce Sko-
čice – předáno mysliveckému 
hospodáři.

Na území města nalezeno: 
jízdní kolo u ZŠ ve Skočicích 
– předáno na ztráty a nálezy 
MěÚ, mobilní telefon a klí-
če od vozidla na Tř. 1. máje, 
mobilní telefon na parapetu 
domu v ul. Krátká, platební 
karta u prodejny Billa – vše 
vráceno majitelům.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivní-
ho měření v obci Přeštice ul. 
Nepomucká a v obci Skočice 
– 75 km/h, Přeštice–Zastávka 
– 73 km/h a v ul. Na Borech, 
kde je dovolená rychlost 30 
km/h – 64 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Fena, kříženec, krémové bar-
vy, stáří 6 let.

Pes, kříženec Jack Russel 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
4 roky.

Pes, hrubosrstý jezevčík, 
hnědo-černé barvy, stáří 7 let.

Fena, jagteriér, černo-hnědé 
barvy, stáří 5 let.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 7 let.

Přeštický turnaj starších 
přípravek – 16. ročník

V pondělí 28. 9. 2020 probě-
hl na fotbalovém stadionu pod 
záštitou pana Jiřího Papeže již 
16. ročník Přeštického turna-
je starších přípravek. I přes 
sychravé počasí se tradičního 
turnaje zúčastnilo všech osm 
pozvaných mužstev z plzeň-
ského regionu. Přeštice zvládly 
všechna svá utkání ve skupině 
bez ztráty bodu a do semifiná-
le vstupovaly z prvního místa 
do souboje s Nepomukem, ve 
kterém bohužel prohrály 8:1. 
V souboji o třetí místo narazi-
li domácí na Vstiš a v zápase 
zvítězili 3:2. Přeštice si kromě 
třetího místa odnesly i indi-
viduální cenu pro nejlepšího 

střelce, kterým byl vyhlášen 
Šimon Dudla. Celkové vítěz-
ství turnaje si odvezly Klatovy, 
které neprohrály jediný zápas 
turnaje. Druhou příčku obsadi-
lo mužstvo z Nepomuka. Vel-
ké poděkování patří sponzo-
rům turnaje: EPLCOND a. s. 
a městu Přeštice, díky kte-
rým bylo možné zajistit pro 
všechny hráče hodnotné ceny 
a občerstvení. Ceny předávali 
Karel Rada – bývalý reprezen-
tant, Karel Naxera – starosta 
města Přeštice, Aleš Chadi-
ma – předseda představenstva 
generálního partnera turnaje 
firmy EPLCOND a. s. a Jiří 
Papež – ředitel turnaje.

Výsledky ve skupinách jsou uvedeny v tabulce:
Celkové pořadí:

Vítěz turnaje SK Klatovy 1898.

Domácí tým – 3. místo.

Individuální ceny:
Nejlepší brankář: Matěj Červený / TJ Sokol Kasejovice
Nejlepší střelec: Šimon Dudla / TJ Přeštice
Nejlepší hráč: Tomáš Janda / SK Klatovy 1898
MISS sympatie: Natálie Hrabáková / TJ Družstevník Vstiš

Nová lávka a ulice V Brance
Mnozí z vás chodí na pro-

cházku za město do luk k Pří-
chovicím. Nejčastěji používa-
ná cesta vede ulicí V Brance 
k řece Úhlavě a pak přes láv-
ku do zahrádek, do loděnice 
nebo dále po chodníčku. Uli-
ce V Brance je tak po většinu 
roku doslova tepnou, kterou 
proudí denně lidé za oddy-
chem, sportem, zahrádkařením 
nebo z práce či školy domů 
do Příchovic či naopak. Také 
zde žijí po obou stranách lidé 
v rodinných domech. Kondi-
ce ulice však není dobrá. Proč 
tomu tak je?

Svrchní asfaltový povrch 
byl pokládán již před lety a je 
to na něm znát. Jeho nepříliš 
dobrou kvalitu zhoršily navíc 
práce, které zde byly provádě-
ny v minulých letech. Některé 
z nich souvisely se zabezpe-
čením patřičného připojení 
areálu loděnice. V letech 2015 
a 2019 byly povedeny řízené 
protlaky pod Úhlavou, které 
umožnily napojení na městský 
vodovod a posléze i na kanali-
zaci. Ve stejné době bylo Měs-
to Přeštice seznámeno s plány 
elektrárenské společnosti ČEZ 
na uložení silových kabelů NN 
do konstrukcí vybraných ulic 
a komunikací. Ulice V Brance 
byla naplánována na rok 2019. 
Realizace těchto prací probíhá 
v současnosti. Do výkopů, kte-
ré znesnadňují pohyb chodců, 
cyklistů, ale zejména vlastní-
ků domů a jejich aut, se však 
podařilo uložit i nové kabely 
pro veřejné osvětlení. Uloženy 
tam byly též prvky optické sítě. 
Vše je tedy pod zemí a je mož-
né zadat zhotovení projektu na 
celkovou rekonstrukci povr-
chů, kam je kromě asfaltových 
ploch třeba zahrnout i chodní-

ky, kanály apod. Konstrukci 
bude třeba navrhnout a poslé-
ze realizovat tak, aby odolala 
i zatížení popelářskými auty, 
které samozřejmě i sem pravi-
delně zajíždějí.

Věnuji-li se popisu ulice, 
nemohu poté vynechat ani 
lávku. V roce 2019 byla pro-
vedena autorizovanou osobou 
její mimořádná prohlídka, ze 
které vyplynula potřeba její 
rekonstrukce, případně výmě-
ny za novou do několika let. 
Od té doby jsou proto narušené 
povrchy lávky opravovány spí-
še provizorně. Zastupitelstvo 
města před nedávnem rozhod-
lo, že lávka bude nová. Bude 
ocelová a o jeden metr širší. 
Bude určena chodcům a cyklis-
tům. Auta neunese. Před kon-
cem září byl vybrán projektant, 
který do konce roku připraví 
první stupeň projektové doku-
mentace a do září příštího roku 
stavební povolení. V roce 2022 
bude stávající lávka včetně pilí-
řů demontována, budou vysta-
věny pilíře nové a na ně poté 
osazena nová lávka.

Jak je patrné, městu na kva-
litě a bezpečnosti tohoto místa 
velmi záleží a pracuje na řeše-
ní, které bude dobře sloužit 
po mnoho let. Proto omluvte 
prosím aktuální stav, o jehož 
změnu město velmi usiluje a je 
připraveno vynaložit nemalé 
prostředky. Nějakou dobu to 
sice ještě potrvá, ale bude to 
stát za to. Společně s vámi se 
na novou lávku a vzhled ulice 
v Brance těším. Bude důstoj-
nou hlavní branou do ,,světa“ 
klidu a volnočasových aktivit. 
Věřím, že to ocení i naši pří-
chovičtí sousedé.

Ing. Milan Havlíček
(neprošlo korekturou)

Seznámení občanů...

Startovní čára pro život 
bez tatínka

Eva, Terka a Pavel
Nespravedlivým rozhodnu-

tím vyšší moci se v říjnu stali 
mladou rodinou bez tatínka.

Muž, který svou nekonečnou 
energii předával jako cyklistic-
ký trenér malým dětem, které 
ho pro jeho zábavné tréninky 
milovaly.

Eva se touto ranou osudu 
dostala do role samoživitelky 
a hlavy rodiny pro své dvě děti 
– 13letou Terku a 16letého Pav-

la. Bez včasné pomoci se stane 
bezmocnou, a to zejména kvůli 
hypotéce a splátkám na auto.

Naším velkým snem je tyto 
závazky splatit a rozvázat tak 
Evě ruce, aby se dokázala 
postavit zpět na nohy alespoň 
po finanční stránce.

Říká se, že sny se mají plnit. 
Pomozte nám prosím v jeho 
plnění.
Informace o sbírce na
www.znesnaze21.cz
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Házenkářské klany
Pokračujeme v našem miniseriálu národněházen-

kářských rodin v Přešticích.

Další přeštický národněhá-
zenkářský klan je svým způso-
bem hodně výjimečný. Zatím 
to vždy byly pouze tři generace, 
tentokráte jsou to čtyři žijící.

První v házenkářské řadě 
byla Marie Cibulková–Dolan-
ská. Svého největšího úspěchu 
dosáhla již v žačkách, když 
v roce 1959 obsadily žačky 2. 
místo na Mistrovství ČR.

Následovala ji i dcera Jarka. 
Hrála od žaček až po ženy, 
celkem dvacet let. Podílela se 
na postupu přeštických žen do 
I. ligy, má doma bronzovou 
a stříbrnou ligovou medaili. 
Úspěšná byla i jako trenérka, 
dorostenky pod jejím vede-
ním získaly na MR bronzo-
vé medaile. Podílela se jako 
vedoucí družstva na úspěších 
žen: dvě medaile a vítězství 
v Českém poháru.

V „branži“ našla i svého 
muže. Standa Zadražil je půvo-
dem Jihlavák, než se přiženil 
do Přeštic stihl i reprezento-
vat Moravu v mezizemských 
utkáních. V Přešticích rychle 
zapadl do „slavné“ party, má 
dva tituly mistra ligy, tři stří-
bra a bronzovou medaili, dvě 
vítězství v Českém poháru. Je 
jeden z mála, kteří reprezen-
tovali oba zemské celky, za 
Čechy hrál třikrát. Jako mnozí 
další, i on postupně přešel na 
trenérskou dráhu, nutno říci 
velice úspěšnou. Vedl dvanáct 
let repre – výběr mužů Čech, 

osm let pak přeštické prvoli-
gové ženy, se kterými získal 
stříbrnou a bronzovou medai-
li, dvakrát společně zvedali 
nad hlavu Český pohár. Nyní 
se věnuje mládeži, mimo jiné 
s mladšími žáky celkem pět-
krát vyhrál Pohár ČR. K tomu 
již dvacet let dělá organizační-
ho pracovníka oddílu a stejnou 
dobu píská I. ligu.

Množství úspěchů dosáhly 
i obě jejich dcery. Starší Len-
ka má bronzovou z Poháru 
v žačkách, stříbrnou a bronzo-
vou ligovou medaili, vítězství 
v Českém poháru, čtyřikrát 
reprezentovala Čechy. Ješ-
tě úspěšnější je mladší Soňa. 
Z žákovské kategorie má dvě 
zlaté z MR, z dorostenecké 
celkem pět, z toho tři zlaté. 
Velkých úspěchů dosahuje 
nyní v ženách. Jako brankář-
ka „zavírá“ branku, a tím se 
podílela na zisku tří stříbrných 
a dvou bronzových medailí, 
kvalitní výkony jí vynesly již 
osm nominací do celku Čech. 
Výkony oceňují i trenéři sou-
peřek, když ji svými body 
„posadili“ na druhou (2018), 
a třetí příčku (2019) v hod-
nocení nejlepších národních 
házenkářek republiky.

V rodu se národní házené 
věnuje již čtvrtá generace. 
Syn Lenky, Oskar Špongr, se 
začíná učit první házenkářské 
krůčky v přeštické přípravce.

 (šat)

Zleva: Soňa Zadražilová, Stanislav Zadražil, Marie Cibulko-
vá-Dolanská, Oskar Špongr, Jaroslava Zadražilová, Lenka Zad-
ražilová-Špongrová.

Mistrovství ČR ve futsalu 
U13 vyhráli st. žáci B Přeštic

V sobotu 12. září 2020 pro-
běhl v Rousínově první mis-
trovský turnaj ve futsalu pro 
kategorii žáků U13, kde se 
představili vítězové jednotli-
vých krajských kol. Do finá-
lového turnaje se nominovalo 
vítězstvím v Plzeňském kraji 

také naše mužstvo starších žáků 
B. Přeštice suverénně zvládly 
všechna tři utkání a staly se tak 
mistry republiky. 

Děkujeme všem hráčům 
i trenérům za reprezentaci 
oddílu i města a fanouškům za 
podporu.

Přehled zápasů našeho 
mužstva:

Přeštice – Aš 6:1 (3:1)
Branky: 5. Brož, 9. Dvořák, 

15. Záhořík, 18. Dvořák, 23. 
Dvořák, 25. Anděl

Vítkovice – Přeštice 0:7 (0:3)
Branky: 5. Frančík, 13. Brož, 

15. Anděl, 23. Anděl, 24. Fabi-
án, 27. Kříž, 28. Záhořík

Přeštice – Řečkovice 9:0 (2:0)
Branky: 2. Kříž, 15. Anděl, 

16. Šlais, 19. Dvořák, 20. 

Dvořák, 20. Kříž, 21. Dvořák, 
26. Fabián, 29. Sikyta

Konečné pořadí:
1. Přeštice
2. Aš
3. Vítkovice
4. Řečkovice
Nejlepší brankář:
Jan Sladký (Řečkovice)
Nejlepší hráč:
Patrik Holuša (Vítkovice)
Nejlepší střelec:
Antonín Dvořák (Přeštice)

Fotbalový oddíl TJ Přeštice 
– nábor hráčů

FO TJ Přeštice z. s. hledá 
nové talentované hráče ve 
věku 6 až 10 let (nar. 2010- 
-2014).

Své malé fotbalisty a fotba-
listky přiveďte na trénink na 
fotbalovém stadionu v Přešti-
cích každé úterý a čtvrtek od 
16.30 do 18.00 hodin. 

Dětem zajišťujeme kvalitní 
tréninkovou přípravu vč. rege-
nerace přímo v zázemí tribuny 
fotbalového stadionu (sauna, 
vířivka), pravidelná zimní 
a letní soustředění, účast na 
velkém množství turnajů. Pro 
nové hráče máme připravený 
dárkový balíček. 

Mužům Přeštic se daří
Po nedokončené sezoně 2019/2020, kdy obě 

mužstva měla na postup do vyšších soutěží, se roz-
běhl nový ročník 2020/2021, ve kterém chceme 
opět atakovat přední příčky. Po prvních pěti kolech 
jsou obě mužstva na prvním místě tabulky bez ztrá-
ty bodu.

Muži A 
– divize sk. A

FK Viktoria Mariánské Láz-
ně – FK Robstav Přeštice 1:7 
(1:2)

Sestava: Rojík – Duchek, 
Chocholoušek, Böhm, Suchý 
(Blahoudek), Kraml (Kadar), 
Šmídl (Sedláček), Skála 
(Petr), Přibáň, Mudra, Arzber-
ger (Pecháček).

Branky:  Arzberger 3x, Kra-
ml, Šmídl, Mudra, Pecháček. 

FK Robstav Přeštice
– FC Rokycany 2:1 (0:1)
Sestava: Rojík – Duchek, 

Chocholoušek, Böhm, Suchý 
(Pecháček), Kraml (Beránek), 
Šmídl, Skála, Přibáň, Mudra 
(Sedláček), Arzberger.
Branky: Suchý, Ineman (vlast- 

ní).
Český lev – Union Beroun 

– FK Robstav Přeštice 0:7 
(0:4)

Sestava: Rojík – Duchek, 
Chocholoušek, Böhm, Suchý 
(Pecháček), Šmídl (Pecháček), 
Skála, Přibáň (Kadar), Mudra 
(Kraml), Arzberger (Vilček), 
Beránek (Bešta).

FK Robstav Přeštice
– TJ Spartak Soběslav 4:0 (2:0)
Sestava: Rojík – Duchek, 

Chocholoušek, Böhm (Kra-
ml), Suchý, Šmídl (Pecháček), 
Skála (Kadar), Přibáň, Mudra 

(Sedláček), Arzberger (Vil-
ček), Beránek. 

Branky: Arzberger, Šmídl, 
Kraml, Beránek.

SK Hořovice – FK Robstav 
Přeštice 0:2 (0:1)

Sestava: Rojík – Duchek, 
Chocholoušek, Böhm, Suchý, 
Šmídl (Kadar), Kraml (Vil-
ček), Skála, Mudra (Patrov-
ský), Arzberger (Pecháček), 
Beránek.

Branky: Kraml, Šmídl.
Muži B 

– 1. B třída sk. B 
FK Robstav Přeštice B
– TJ Sokol Blovice 4:2 (4:1)
Branky: Klokan, Vilček, Ján-

ský 2x.
SK Bolešiny – FK Robstav 

Přeštice B 2:5 (2:2)
Branky: Půta 2x, Bešta, 

Medek, Pecháček.
FK Robstav Přeštice B
– TJ Keramika Chlumčany 

9:1 (4:0)
Branky: Půta 5x, Pavlík, Vil-

ček 2x, Křeš.
TJ Sokol Pačejov – FK 

Robstav Přeštice B 1:5 (0:3)
Branky: Půta 2x, Pecháček, 

Kováč, Kuhajda.
FK Robstav Přeštice B
– TJ Sokol Štěnovice 9:0 (3:0)
Branky: Půta 3x, Fabián, 

Kokoška 2x, Sedláček, Bešta, 
vlastní.

SLEDUJTE 

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


