
Znalost angličtiny se během 
posledních let stala nezbytnou 
součástí téměř každého člově-
ka a její důležitost stále stou-
pá. Z toho důvodu patří výuka 
anglického jazyka na naší ško-
le mezi priority.

S angličtinou začínáme již od 
1. ročníku, kdy rodiče mohou 
přihlásit své děti do krouž-
ku Start with Magic English, 
a pokračujeme ve 2. ročníku 
v kroužku s názvem More 
Magic English. Od 3. ročníku 
pak navazuje povinná výu-
ka angličtiny, kterou tvoří tři 
hodiny jazyka týdně.

V roce 2016 se naše škola 
stala oficiálním přípravným 

centrem na Cambridgeské 
jazykové zkoušky a žáci tak 
mají možnost po absolvová-
ní přípravného kurzu složit 
mezinárodně uznávané zkouš-
ky Cambridge přímo na půdě 
školy. Certifikát ze zkoušky je 
pro každého žáka inspirující 
a výsledek ukazuje pokroky ve 
výuce jazyka a motivuje k dal-
ší práci.

Na 1. stupni skládají žáci 
zkoušku úrovně Starters (4. roč- 
ník) a úrovně Movers (5. roč- 
ník). Zkoušky Starters se usku-
tečnily v naší škole 13. ledna 
2020 ve spolupráci s jazyko-
vou školou Eufrat a nyní, po 
obdržení výsledků, můžeme 

s radostí oznámit, že „třináct-
ka“ byla pro naše žáky šťast-
ným číslem. Zkoušku úspěšně 
složilo celkem dvacet žáků, 
šestnáct z nich dokonce získa-
lo plný počet bodů z každé čás-
ti testu (čtení a psaní, poslech, 
mluvení).

Z úspěchu našich žáků máme 
pochopitelně velkou radost 
a všem blahopřejeme ke krás-
ným výsledkům. Poděkování 
patří především učitelům naší 
školy, kteří vedou přípravné 
kurzy, a také rodičům žáků za 
podporu svých dětí.

Slavnostní předání Cam-
bridge certifikátů, na které 
zveme i rodiče žáků, se usku-

teční v pondělí 16. března ve 
14.30 hodin v budově 1. stup-
ně v Rebcově ulici.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

(neprošlo korekturou)

M ě s t -
ská poli-
cie vznikla 
v Přešticích 
před více 
než deseti 

lety. Kolik vás začínalo?

Bylo nás pět.  Dneska je nás 
šest a jeden asistent prevence 
kriminality. Sháníme ještě dal-
šího asistenta. Máme na něj 

peníze z dotačního projektu 
Ministerstva vnitra do konce 
roku 2021.
Koho sháníte? 
Někoho, kdo je aspoň trochu 

schopný.
Schopný čeho?
Především komunikace 

s občany. Aby se neopíjel, to 
zdůrazňuji, protože jsme tu 
měli zájemce, který je pořád 
v lihu. Člověk, který je scho-
pen chodit za každého počasí, 

a to musím zase zdůraznit, 
protože tu byl jeden, který 
nemohl.
Co asistent dělá?
Měl by to být člověk, který 

má důvěru mezi lidmi. Dost 
lidí se nechce svěřovat přímo 
strážníkům a tak se můžou se 
svými problémy obracet na 
asistenta a přes něj se to dosta-
ne k nám a na město. 
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Vážení čtenáři,
březen je tady a kdo si mys-

lel, že se zima i u nás v nižších 
polohách projeví, musí být 
zklamán. Sníh zde nenapadl 
a běžkaři, kteří se v minulých 
letech proháněli po lukách, za 
ním museli jet do hor. Ani na 
Šumavě to letos nebylo slav-
né. O bruslení na KČT jsme 
si mohli také nechat jen zdát. 
Doufejme, že příští zima nám 
bude více nakloněna. Nejen 
kvůli zimním radovánkám, ale 
zejména kvůli šanci doplnit 
stav podzemních vod. Pokles 
jejich hladin nám dělá stále vět-
ší starosti.

Svůj sloupek píši bezpro-
středně po posledním zasedání 
zastupitelstva města, které sice 
patřilo k těm kratším, ale díky 
tomu jsme měli čas na plodnou 
diskusi.

Tématem číslo jedna byl 
obchvat Přeštic. Z pléna zazně-
ly obavy, zda tuto toužebně 
očekávanou stavbu nepřed-
běhnou jiné dopravní stavby. 
Třeba obchvat Losiné. Dokon-
ce též zaznělo, že hájím zájmy 
blíže nespecifikované skupiny 
místních podnikatelů, kteří si 
obchvat ze strachu z poklesu 
zákazníků nepřejí. Já o žádném 
nevím. Možná někdo takový 
skutečně existuje, bude však 
zklamán. Ředitelství silnic 
a dálnic ČR stále postupuje 
podle původního plánu. Nyní 
čeká na nabytí právní moci 
územního rozhodnutí a bude 
možné začít vykupovat. Město 
v této chvíli jedná s vlastníky 
pozemků, kteří na nich přímo 
hospodaří. Pro ně a jejich pod-
nikání je výměra obdělávané 
půdy naprosto zásadní. Někteří 
z nich, díky obchvatu, přijdou 
skutečně o hodně. Věřím, že 
společně s nimi nalezneme řeše-
ní v podobě směn pozemků.

Dalším projednávaným téma-
tem byla rekonstrukce budov 
č. p. 458 a 460 v Palackého 
ulici – ,,Modrý dům“. První 
část máme úspěšně za sebou. 
Budovy jsou prázdné, bývalí 
nájemníci jsou v náhradních 
prostorách a bytech. Akce 
,,Kulový blesk“ byla úspěšná. 
Před několika dny jsme podali 
žádosti o dotace do integrova-
ného regionálního operačního 
programu a operačního pro-
gramu životní prostředí. 

Letošní zima byla vrtkavá, přesto si účastníci zimních lyžařských kurzů, pořádaných oddílem lyžování, konaných na Zadově, užili 
podmínky pro lyžování. Na snímku část účastníků z více než stodvacetičlenné party lyžařů a snowboardistů, kteří se nově naučili nebo 
si zdokonalili  lyžařské dovednosti.                                                                                       Text Mgr. Petr Fornouz, foto Pavel Dobiš

Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ Josefa Hlávky Přeštice



Pokračování ze str. 1
Nechodil by v uniformě?
Uniformu musí mít, i když 

je asistent a ne přímo stráž-
ník. Nemá ale žádné zvláštní 
pravomoci. Stejné jako každý 
občan.
Může to být i žena? 
Samozřejmě. Zatím ale moc 

zájemkyň nebylo. Objevila se 
jedna šikovná žena, ta zase 
nechtěla nosit uniformu. Stej-
nokroj je povinný. Strážník 
i asistent musí být vidět. 
Vám asi uniforma neva-

dí?
Za ta léta jsem si zvykl. Mám 

ji na sobě už dvacet sedm let. 
Jste už tak postižený, že 

vidíte za každým rohem 
zločin nebo nějakou 
nepravost? 

Dříve předvídám, než se něco 
stane. Hlavně mizerně spím, 
protože jak jsem byl zvyklý 
být pořád na vysílačce, tak mě 
každá prkotina vzbudí a pak už 
špatně usínám.
Teď nemáte zapnutou 

vysílačku přes noc?
Teď hlavně nemáme vysílač-

ky. Ale kdyby se něco semlelo, 
tak jsem stejně na telefonu.

Pomatujete si ještě, 
proč jste chtěl k policii?  
Bylo vám devatenáct.

Hlavně si pamatuji, že jsem si 
to doma musel vydupat. Mami 
o tom nechtěla ani slyšet.  Moje 
důvody byly takové ty prvotní, 
chránit lidi, pomáhat jim. Po 
pěti letech ale zjišťujete, že to 
je drobet jinak.
V čem je to jinak? Co 

vám jako policistovi chy-
bělo?  

To věčné obcházení záko-
na a komplikované vymáhání 
spravedlnosti.
Ve vaší současné práci 

vedoucího městské poli-
cie to musí být ještě hor-
ší. Máte menší pravomo-
ci než státní policie.

Strážníci mají v první řadě 
plnit preventivní úlohu, proto 
jsou v uniformě. Pokud se tato 
nesetká s odpovídající ode-
zvou, měla by nastoupit repre-
se. Můžeme udělit pokutu za 
přestupek, když člověk s naším 
rozhodnutím nesouhlasí, tak to 
řeší správní orgán. 
Studoval jste dopravní 

průmyslovku na výprav-
čího. To vás po škole 
nezajímalo?

Původně jsem chtěl dělat 
strojvedoucího, ale vybral jsem 
si špatný obor. Ono v patnác-
ti, co vymyslíte, zvlášť tehdy. 
Dnes si vybírá syn a vidím, co 
je možností.  
Po průmyslovce jste se 

přihlásil rovnou k policii. 
Kde jste začal? 

Nejdřív jsem šel na pět měsí-
ců na vojnu a pak na policej-
ní školu do Hrdlořez. Tam se 
učí především zákony, způsob 
práce, sebeobrana, ale je to 
spíš teorie. Praxi jsem se nau-
čil až na obvodě.
Ve Švihově? 
Ano. Tam nás bylo tak do 

deseti a mně se tam líbilo. 
Dělal jsem zástupce vedoucího 
oddělení. Tam se nejvíc dělají 
vloupačky, občanské soužití, 
drobné krádeže. Nakonec jsem 
se z různých důvodů rozho-
dl odejít a šel jsem k městské 
policii do Horažďovic. 

Je rozdíl mezi Městkou 
policií Přeštice a Horaž-
ďovice? 

Zásadní. Tam velel někdo jiný 
než velitel, tam velelo vedení 
města a strážníci se nemohli 
nějak seberealizovat.  Jinak 
práce je podobná, jenom jsme 
neměli noční služby. S bezpeč-
ností je to podobné, hodně jsme 
tam řešili dopravu. 

Z mapy kriminality 
vyplývá, že Přeštice pat-
ří mezi nejbezpečnější 
místa v Česku. Potřebu-
jeme vůbec městskou 
policii? 

Mimochodem je rozdíl mezi 
kriminalitou a přestupky, kte-
ré řeší strážníci a  správní 
orgán. Městská policie dělá 
to, co musí zajišťovat město. 
Je právně nezávislá, řídí se 
zákonem o městské polici, ale 
zároveň plní potřeby města, to 
co zastupitelstvo nebo vedení 
města rozhodne, včetně kon-
trol dodržování závazných 
vyhlášek. 
Jaké máte hlavní úkoly 

od vedení?
To hlavní je zajišťování veřej-

ného pořádku. Když nastane 
nějaký dopravní problém, též 
jsme tam my. Je to řada věcí, 
třeba odchyt psů, usměrňová-
ní dopravy. Také jsme chytali 
srnku na hřbitově, několikrát 
ovce. Město nezatěžuje již tak 
vytíženou státní policii, májí 
to na starost strážníci. 
Vy tady na služebně 

nevyslýcháte, že?
Ne. Tady se podává jen 

vysvětlení a to může každý 
podat i na místě. Když zjistím, 
že se jedná o podezření z trest-
ného činu, předávám to státní 
policii. Přestupky předávám 
na správní orgán městského 
úřadu.
Takže na služebnu ani 

nikoho nepředvádíte?
K nám ne, ale předvádíme 

na služebnu státní policie. Oni 
mají přístup do všech registrů, 
takže když potřebujeme osobu 
ztotožnit, tak to udělá statní 
policie.  V naší databázi třeba 
nemáme přístup k fotkám. 
Nejvíc vídávám stráž-

níky ráno před základní 
školou, to ocení každý 
rodič. Ale ne každý den.

Nejčastěji stojíme před prv-
ním stupněm v Poděbradově 
ulici, zajíždíme i na Jordán, 
před školky, tak dvakrát do 
týdne do Skočic, podle toho, 
jak jsou lidi.
V Poděbradově ulici to 

bývá ráno krizové. Proč 
tam není jednosměrka?

Takový návrh jsme dávali 
ještě za starosty Kmocha, ale 

město jednosměrku nechtělo. 
Navrhovali jsme ji směrem 
nahoru k nádraží, protože 
z druhé strany školy v Rebco-
vě ulici je jednosměrka dolů. 
Odmítli to snad z nějakého sta-
vebního důvodu. 
Pak už jste to nezkou-

šeli?
Ono je to tak, že vedení mělo 

v plánu udělat v Poděbradově 
ulici parkoviště, auta měla par-
kovat na jedné straně kolmo 
k chodníku. Tím pádem by tam 
mohla vzniknout jednosměrka 
nahoru. Jenže pak město zbu-
dovalo parkoviště u nádraží 
a tenhle plán na Poděbradku 
asi padnul. 

Vaši kolegové z měst-
ské policie mají nějakou 
policejní školu? 

Můj zástupce pan Fiala. Jinak 
na strážníka je kurz a zkouš-
ky absolvuje před komisí na 
Ministerstvu vnitra. Zkouš-
ky je nyní potřeba obnovit 
každých pět let a ti, co absol-
vují čtyřikrát, tak to mají neo-
mezeně.
Vy také musíte dělat 

zkoušky? 
Samozřejmě. Že jsem pra-

coval u státní policie a mám 
patnáct let praxi, nikoho neza-
jímá. 
Kolegové mně požáda-

li, abych zjistil, proč jez-
dí velitel Hošťálek v pro-
tisměru. Proč?

Psal jsem to v Přeštických 
novinách. To byla kontrola ve 
Vrchlického ulici, na základě 
stížnosti občanů. Normálně 
v protisměru nejezdím. 
Co je největší problém 

v Přešticích z hlediska 
veřejného pořádku?

Klub Stodola. Od ledna je 
zavřený kebab na Třídě 1. má-
je, což bylo opravdu hlučné 
místo. To byl velký problém. 
Tam se sešli lidi od Tipsportu, 

Spoláku, ze Stodoly, čekali 
na jídlo půl hodiny a huláka-
li. Když to ale srovnám před 
deseti lety a dneska, tak před 
Stodolou je vlastně klid, lidí 
ubylo. 
Poklesla návštěvnost 

místních podniků?
Poklesla a u Stodoly je to 

nejvíc vidět. Tam jsme koli-
krát stáli kvůli stížnostem 
v noci i několik hodin. Dneska 
si zřejmě mladí koupí flašku 
a jdou si někam sednout.
Co vás na malém měs-

tě, kde je minimální kri-
minalita a minimum zají-
mavých případů, baví? 

Opakuji, před deseti lety to 
tu nebylo klidné. Na dnešní 
lepší situaci má výrazný podíl 
i městská policie. To mně 
baví.
Vypadá to, že vás služ-

ba baví nebo máte zaje-
čí úmysly?

Nikam utíkat nechci. Pokud 
mě neodvolá zastupitelstvo. 

Víte kolik je v Přešticích 
legálních ubytoven?

Když to spočítám, tak asi 
sedm, včetně bývalé školy 
v Žerovicích. Bydlí v nich 
ale cizinci, kteří v Přešticích 
nepracují. To jsou ubytovny 
pro dojíždějící z továren odji-
nud. 
Lidé mají pocit, že cizin-

ci z ubytoven porušují 
nejvíc veřejný pořádek.

Místní dělají větší rozruch. 
Ti ubytovaní spíš o víken-
du. V létě si sednou do par-
ku, popíjejí, povalují se tam. 
Lezou do elektro-kontejnerů. 
Takže nárůst přestupků 

proti veřejnému pořád-
ku nepociťujete?

Ne. Hodně záleží na tom, 
jaká várka cizinců sem přijede 
a bydlí. Třeba ubytovna mezi 
nádražím a Dukelskou ulicí, 
tam jsme byli jedno léto mini-
málně třikrát do týdne. Další 
léto přišli jiní lidé a od té doby 
jsme tam nemuseli. Záleží, 
jaká sorta lidí přijede.
Kolik je dneska ve měs-

tě kamer?
Přesně 66. Posledních deset 

kamer jsme získali z peněz 
Ministerstva vnitra, o které 
jsem vloni požádal. 
Má ke kamerám přístup 

státní policie?
Samozřejmě. My i oni máme 

24hodinový dohled a data ucho- 
váváme maximálně sedm dní. 
Na kamerách je dobré, že sice 
třeba nepoznáte obličeje lidí, 
ale poznáte je podle chůze. 
Kolik lidí poznáte po-

dle chůze?
Ty důležité (smích). Je to 

skupina řekněme problematic-
kých osob. Je jich tak kolem 
deseti, možná drobet víc. 

Co je nejzajímavější 
případ, který vám utkvěl 
v hlavě? 

Za patnáct let u státní poli-
cie mě nikdo nenapadl a tady 
už se mi to stalo dvakrát. Před 
Stodolou a na náměstí. 
To byli místní lidé?
Ano, ale neznal jsem je, až 

později jsem se tu s mnohým 
výkvětem seznámil.
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Vtipy o policistech
si nepamatuji

Dokončení na str. 11

Přeštice jsou klidné a bezpečné...

Strážník v protisměru

Spravedlnost na vahách

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
LEDEN 2019 
Tel. 725 726 549

Nalezení zraněné seni-
orky v uzamčeném domě 
– asistence pečovatelské 
službě a záchranářům 
v Přešticích

Dne 3. 1. 2020 po 10.00 hod. 
byli strážníci přivoláni pracov-
nicemi pečovatelské služby 
v Přešticích do ul. Vrchlické-
ho, kde nalezly v uzamčeném 
domě na zemi ležet nehybnou 
zraněnou seniorku. Pomocí 
rodiny se podařilo odemknout 
garáž a vstoupit do domu, kde 
byla seniorce poskytnuta první 
pomoc a přivolána záchran-
ná služba. Po ošetření ženy 
záchranáři, byla tato přenese-
na do sanitky a převezena do 
nemocnice.
Převoz muže ohrožu-

jícího svůj život v ulici 
Husova na záchytnou 
stanici

Dne 12. 1. 2020 v 17.49 hod. 
přijali strážníci telefonické 
oznámení od občana, že na 
chodníku v ul. Husova v Přeš-
ticích, u kontejnerů na tříděný 
odpad, leží muž zanedbaného 
zevnějšku. Je pravděpodobně 
podnapilý a nehýbe se. Hlídka 
provedla kontrolu základních 
životních funkcí muže, z jeho 
dechu byl silně cítit alkohol. 
Muž od Přeštic byl schopen 
částečné komunikace, neměl 
žádné viditelné zranění, ale 
bez pomoci nedokázal vstát 
vlastní silou, nebyl schopen 
chůze. Místo dokladů předložil 
strážníkům lékařskou zprá-
vu, ze které bylo patrno, že je 
vážně nemocen, a lékařem mu 
bylo doporučeno vyvarovat se 
požívání veškerých alkoho-
lických nápojů, což muž evi-
dentně nedodržoval, neboť mu 
bylo naměřeno přes dvě pro-
mile alkoholu v dechu. Vzhle-
dem k jeho zdravotním problé-
mům, a jelikož nekontroloval 
své chování, ohrožoval vlastní 
bezpečnost a veřejný pořádek, 
byl převezen na záchytnou sta-
nici do Plzně. Muž byl vyřešen 
pro přestupek proti veřejnému 
pořádku v příkazním řízení.

Střípky měsíce 
ledna 2020

 1. 1. po 18.00 hod. výjezd na 
žádost PČR do ul. V Háječku 
k prověření oznámení týka-
jícího se fyzického napadá-
ní osob, u rodinného domu 
zjištěn syn s matkou, kteří se 
nepohodli a slovně se napada-
li, po příjezdu hlídky situace 
uklidněna, ze strany MP již 
zúčastnění nechtěli věc dále 
řešit; následně výjezd do ul. 
Palackého, kde byl oznámen 
ležící muž na trávníku před 
bytovkou, podnapilý cizinec 
byl probuzen a jelikož nebyl 
zjevně zraněn a schopen chů-
ze, byl předán do opatrování 
své družce – vyřešen pro pře-
stupek proti veřejnému pořád-
ku v příkazním řízení
 11. 1. po 23.00 hod. zjiště-
na v ul. Slovenská vytékající 
voda na komunikaci, oznáme-
no firmě Čevak k provedení 
opravy
 13. 1. po 18.00 hod. přijato 
oznámení od syna místního 
seniora, který bydlí v Tylově 
ul. a nezvedá mu telefon, žádal 
prověření, zda se otci něco 
nestalo, provedeným šetřením 
zjištěno, že senior byl na ná-

vštěvě u sousedky ve vedlej-
ším vchodu bytovky, oznamo-
vatel o tomto informován
 17. 1. v ranních hodinách při 
dohledu nad cestou dětí do 
základní a mateřské školy ve 
Skočicích zjištěno, že jedno 
z dětí při vstupu do budovy 
rozbilo sklo vstupních dveří, 
dítě nezraněno, pomoc stráž-
níka u vstupu, aby nedošlo ke 
zranění dalších dětí či rodičů
 19. 1. po 18.00 hodině přijato 
oznámení, že na parkovišti v ul. 
Mlýnská je ve vozidle merce-
des uzamčen pes bez majitele, 
šetřením zjištěn řidič, který 
psa ve vozidle zanechal, a je 
zde na návštěvě u příbuzných, 
kam pes kvůli dětem nemůže, 
poskytl mu vodu a granule, 
byl s ním na procházce, týrání 
psa neprokázáno, doporučeno, 
aby pro něj příště sehnal hlídá-
ní a ve vozidle jej nenechával; 
v 18.32 hod. oznámeno, že 
pod schody do sálu kina se na 
zemi nachází starší muž v bez-
vědomí, muž uklouzl a narazil 
hlavou do zdi budovy, tomuto 
poskytnuta první pomoc a při-
volána záchranná služba, kte-
rá jej převezla na ošetření do 
nemocnice
 20. 1. před 11.00 hod. při-
vezla na služebnu MP řidička 
zraněného psa, kterého našla 
pobíhat na silnici první tří-
dy před Přešticemi, o zranění 
informován veterinář a pes 
převezen do záchytné sta-
nice v Přešticích, kde si jej 
odpoledne převzala majitelka; 
dopoledne provedeno usměr-
ňování dopravy u obce Přešti-
ce-Zastávka z důvodu kácení 
stromů v blízkosti komunikace
 21. 1. v ulici V Háječku 
u kontejnerů na separovaný 
odpad zjištěno strážníky větší 
množství papírového odpadu 
odloženého mimo kontejne-
ry, krabice zde uložil neznalý 
zaměstnanec místní firmy, kte-
rá provedla okamžitou nápra-
vu, krabice odklidila, řešeno 
v příkazním řízení
 22. 1. po 9.00 hod. oznámeno 
občanem ze Žerovic odstave-
ní vozidla mercedes na návsi, 
a to již delší dobu, na místě 
zjištěno, že vozidlo pátráním 
neprochází a byl kontaktován 
majitel z okresu Klatovy, kte-
rý jej zde odstavil z důvodu 
poruchy, vozidlo odstraněno, 
věc řešena pro dopravní pře-
stupek v příkazním řízení
 26. 1. po 14.00 hod. prově-
řováno oznámení v Přešticích- 
-Zastávce – údajná krádež 
dřevní kulatiny, zjištěna oso-
ba, která dřevo odvezla, jedna-
lo se o místního občana, který 
měl odvoz povolen od správce 
městského lesa; před 16.00 
hodinou přijato oznámení, že 
v ul. Husova u kontejneru na 
elektroodpad je muž a zcizuje 
odsud věci, na místě zjištěn 
občan Slovenska, který nepro-
cházel pátracími evidencemi 
a za pokus krádeže řešen v pří-
kazním řízení
 v lednu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) novoroční ohňostroj
2) usměrňování dopravy 
v ulici Palackého, kde došlo 
k dopravní nehodě se zraně-
ním několika osob. 

Pokračování na str. 11

Ráno před školou

Ubytovny v normě



VZPOMÍNKA

ZLATÁ SVATBA manželů ŠPONGEROVÝCH
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 Josef ŠPOT
(Střížov)

paní 

Marie PRIMASOVÁ
paní 

Marie BENEŠOVÁ
paní Marie BLÁHOVÁ

(Žerovice)

pan Ing. Jiří HRUBÝ

2. polovina ledna a 1. polovina února

ÚMRTÍ (leden)

Věra HLASOVÁ
Jaroslav BLÜMEL
Václav FIKRLE
Václav KALČÍK
Vlasta POLÍVKOVÁ
František FIALA
Antonín ŠVIHÁLEK
Stanislav KOVAŘÍK 
Petr WOLLER

(1944) 
(1937) 
(1943)
(1943)
(1935) 
(1930) 
(1938)
(1935)
(1966)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila
paní

Vlasta KUŽELOVSKÁ

ZLATÁ SVATBA manželů HOŘKÝCH

FOTOGRAFIE Z NEBE

Druhou fotografií v tomto 
seriálu jsou Přeštice. Tuto foto-
grafii zhotovili vojenští foto-
grafové z Vojenského topo-
grafického ústavu v Dobrušce 
před druhou světovou válkou 
v roce 1938. Pak nemohli 
dělat mapování republiky do 
roku 1945. Na fotografii, kte-
rá je správně mapově orien-
tovaná, je vlevo nahoře stará 
cihelna, tmavý trojúhelník 
skoro uprostřed je park Jose-

fa Rebce (nyní Kosmonautů). 
Ve spodní části fotografie je 
znatelná řeka Úhlava a vlevo 
železnice. Je znatelné náměstí, 
hřiště u sokolovny a pole sou-
kromých zemědělců. Za 82 let 
se Přeštice změnily a rozrost-
ly, což budete moci porovnat 
s fotografiemi na konci tohoto 
seriálu. Pro rozvoj Přeštic byly 
určující poloha řeky Úhlavy 
a železniční trať.

Ing. Jiří Běl

Diamanty jsou 
vzácné a drahé, 
ale Vy dva jste ještě 
dražší a vzácnější!

Dne 20. února 2020 oslavili 
krásnou diamantovou svatbu, 
60 let společného života, 

Blažena a Miloslav 
Hořkých 

ze Zelené Hory 
č. p. 6 u Přeštic.

Do dalších společných let 
jim přejeme vše nejlepší, hlav-

ně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ze srdce přejí děti 
Hana, Milda, Jitka a Pepa s rodinami a pravnoučaty.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila
paní

Jiřina KAŠPAROVÁ

Dne 6. února uplynulo 
již 50 let, kdy vykročili na 
společnou cestu životem 
manželé

Zdeněk a Helena
Špongerovi

z Přeštic.
Do dalších společných let 

Vám, vážení manželé Špongerovi, přejeme především pevné 
zdraví a další společně prožitá léta naplněná vzájemnou láskou, 
úctou, tolerancí a pochopením.

Pro většinu neznámá 
Šumava 

V prostorách přeštické 
knihovny se konala zajímavá 
přednáška „Putování po Šuma-
vě“. Autorka několika knih 
Marie Malá vyprávěla o své 
velké lásce Šumavě. „Je to 
i místo, kde jsem se těsně před 
válkou narodila. Pocházím 
z malé obce Přední Paště neda-
leko Rejštejna. Posléze jsme se 
s matkou odstěhovaly na Svojše 
a po několika letech do blízkého 
Jelenova,“ vzpomněla v úvodu. 
(Přední Paště je dnes již neexis-
tující vesnička, která byla „zlik-
vidována“ po druhé světové 
válce v rámci budování „želez-
né opony“ – pozn. autora). 

Velice zajímavý byl krátký 
film, který pomáhala vytvo-
řit, právě o místech jí nej- 
bližších, jejím rodišti. I pro-
mítání historických fotogra- 
fií s komentářem dávalo znát 
její lásku k Šumavě, zvláš-
tě když chvílemi hovořila 
i o lidech, které přímo zna-
la. 

Do prostor knihovny se na 
tuto zajímavou přednášku vtěs-
nalo více než sedmdesát ná-
vštěvníků, kteří se tak dozvě-
děli mnoho nového o místech 
vzdálených jen několik desítek 
kilometrů od Přeštic.

                        (šat)

Při vyprávění si Marie Malá mnohdy „pomáhala“ knižními 
publikacemi dokládajícími krásy Šumavy.           Foto Petr Šatra

Program na str. 6

Dne 10. 2. 2020 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí naší drahé 
matky, babičky 

Anny Čivišové.
Na naši drahou matku a babičku vzpomíná dcera Alena 

s manželem, vnučka Janička s manželem, pravnuci Davídek 
s manželkou a Samíčkem a Martínek s Aničkou.

Starý člověk není 
spoluobčanům lhostejný

Dobrý den, chtěla bych touto 
cestou poděkovat třem všíma-
vým a ochotným mužům, kteří 
mně pomohli v tíživé situaci. 
Při chůzi po chodníku jsem 
zakopla a způsobila si pora-
nění obličeje a zlomení ruky. 
Otřesená jsem zůstala ležet na 
zemi.

Pánové Jiří Jánský a Karel 
Lukáš mi pomohli vstát 

a zajistili můj bezpečný odvoz 
domů. Pan Lukáš Štych zase 
ochotně přivolal sanitku, kte-
rá mě odvezla k ošetření do 
nemocnice.

Činy těchto mužů jsou důka-
zem, že v dnešní uspěchané 
době stále ještě existují dobří 
a ochotní lidé.

Děkuji. 
Seniorka Marie F. z Přeštic
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SLOUPEK STAROSTY

KINO – BŘEZEN

březen 2020
 7. 3. 2020
Fotomodel/ka 2020 
JM Models Klatovy a KKC 
Přeštice zvou na slavnostní 
finálový večer. Moderuje: Mili 
Kopecká, host: TS krok.
Čas konání: 19.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz
 TIC Přeštice
 10. 3. 2020
Veřejné fórum Zdravého 
města Přeštice a MA21
Fórum bude věnováno názo-
rům veřejnosti na nejpalči-
vější problémy života v Přeš-
ticích, Skočicích, Žerovicích 
a Zastávce, stejně jako hledání 
nápadů na jejich řešení.
Čas konání: 16.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 11. 3. 2020
Přednáška Policie
– Kyberšikana
Přednáší Daniel Nový Městská 
policie a Lenka Hříšná OSPOD 
Městský úřad Přeštice.
Čas konání: 16.00 hod. 
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 12. 3. 2020
Mýdlování
Šetříme přírodu – vyrobíme si 
mýdlo tak, jak to dělávaly naše 
prababičky.
Čas konání: 17.00 hod. 
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 14. 3. 2020
Výroční rybářská schůze
Výroční členská schůze ZO 
ČRS.
Čas konání: 8.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 14. 3. 2020
Dětská maškarní 
diskotéka
Zveme všechny děti se svými 
rodiči, příbuznými i známými.                 
Připraveny budou hry pro malé 
i ty nejmenší, včetně oblíbe-
né soutěže v pojídání koláčů. 
Soutěžit se bude i o nejhezčí 
masku.
Čas konání: 14.00 hod. 
Místo konání: 
kulturní dům Příchovice 
Vstupné: děti zdarma,
dospělí 50 Kč
 15. 3. 2020
Nedělní posezení
s dechovkou
– Doubravanka
Tradiční nedělní posezení 
s jihočeskou dechovou kape-
lou – Doubravanka.

Čas konání: 14.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz
TIC Přeštice
 17. 3. 2020
Veselá pouť 
– hosté Jů a Hele
– školní představení
Už samotný název nás zavádí 
tam, kam děti s rodiči velice 
rádi chodí – do světa hudby, 
kolotočů a říše cizokrajných 
zvířat. Na pouti se s vámi 
setkají také dvě roztomilá stra-
šidla Kryšpín a Táhlo, ježiba-
ba a neposední hadi. V před-
stavení nás navštíví Jů a Hele 
a společně se přeneseme do 
míst plných kouzel, zábavy 
a legrace. „Hola, hola, pouť 
vás volá!“
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 65 Kč
 17. 3. 2020
Jak, kde, kdy třídit
odpady
Přednáší ing. Dalibor Nigrin.                                                                                  
Správné třídění a využití odpa-
du v ČR  – porovnání recyk-
lace v okolních státech – kam 
směřuje odpadové hospodář-
ství.
Čas konání: 17.00 hod. 
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 19. 3. 2020
Národní týden trénování 
paměti
Přednáší: Mgr. Jana Pittnero-
vá, DiS a Miroslava Kudrno-
vá – nové metody pro zlep-
šení paměti – mozek a paměť 
– vědomostní, smyslová a kre-
ativní cvičení – mnemotech-
nické pomůcky.
Rezervace nutná.
Informacnicentrum@prestice- 
-mesto.cz, tel. 379 304 901, 
TIC Přeštice.
Čas konání: 17.00 hod. 
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 23. 3. 2020
Když jsou princové
na draka – talk show
Zábavný pořad plný historek 
z natáčení, perliček ze zákulisí 
a písniček.
Čas konání: 19.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 290 Kč
Předprodej vstupenek: 
www.kzprestice.cz
 26. 3. 2020
Mama camp
Program:
Zahájení, strasti dluhové pas-
ti, chvíle pro mě, mýdlování, 
ukončení.
Čas konání: 9.00 hod. 
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

  1. 3. 2020 od 17.00 hodin
SUPER MAZLÍČCI

Animovaný / Rodinný / Komedie
Čína / Německo, 2019, 89 min.

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád 
pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí 
mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko 
daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, 

protože téměř všechno obstarávají roboti.

  1. 3. 2020 od 19.00 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY

Dobrodružný / Rodinný
USA, 2020, 105 min.

Volání divočiny vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného svým pánem 
i jeho rodinou. Jeho život se však rázem změní ve chvíli, kdy je 

ze svého domova v prosluněné Kalifornii unesen obchodníky se psy, 
kteří jej prodají do mrazivé divočiny kanadského Yukonu během 

vrcholící zlaté horečky na Klondiku. Zde je svými novými pány nucen 
ve psím spřežení tahat hlubokým sněhem těžké sáně. Díky své 

nezlomné vůli dokáže Buck v těchto drsných podmínkách přežít.

  5. 3. 2020 od 17.00 hodin
JEŽEK SONIC

Animovaný / Akční / Dobrodružný
USA / Japonsko, 2020, 100 min.

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, 
v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil 

za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí 
navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma, ale ten se tak 

úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil 
všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, 

protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni!

  6. 3. a 13. 3. 2020 od 17.00 hodin
FRČÍME

Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy
USA, 2020, 112 min.

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí 
dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, 
aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

  6. 3. 2020 od 19.00 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU

Komedie
Česko, 2020

Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne 
se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. 
Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku 
a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě 

ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. 
Tedy spíše ho postaví před hotovou věc.

  8. 3. 2020 od 17.00 hodin
MOSLEY

Animovaný
Nový Zéland / Čína, 2019, 97 min.

Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. 
Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví 
a používají jazyk jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě, 
kterou ovládá výbušný farmář Simon. Když se jednoho dne Mosley 

vrátí po práci do své stáje, přijde jeho syn Rue s tím, že v lesích našel 
něco úžasného. Společně objeví starodávnou jeskyni s malbami bytostí 

velice podobných kozloňům – chodí ale vzpřímeně a mají ruce.

  8. 3. 2020 od 19.00 hodin
1917

Drama / Válečný
USA / Velká Británie, 2019, 119 min.

Držitel Oscara®  Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre 
a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první 

světové války. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů 
všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield a Blake zdánlivě 
nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat 

nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku 
na stovky vojáků – mezi ohroženými je i Blakeův bratr.

  13. 3. a 27. 3. 2020 od 19.00 hodin
3BOBULE

Komedie
Česko, 2020, 103 min.

Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) 
se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však 

odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich 
lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává 

rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za 
dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou.

  20. 3. a 29. 3. 2020 od 17.00 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Pohádka / Fantasy
Česko, 2020, 100 min.

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

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

ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. 

Nad první Zelenou Horou 
ročníku 2020

Přeštické kořeny se někdy dají 
dohledat u osobností, u nichž 
bychom to vůbec nečekali. 
Tak tomu je i v případě řádové 
sestry Marie Restituty Kafko-
vé (občanským jménem Hele-
ny Kafkové), jejíž maminka, 
Marie Stehlíková, se narodila 
v r. 1866 v přeštickém chudo-
binci. Helena s rodiči však žila 
od dvou let ve Vídni a stala 
se z ní, po vstupu do kongre-
gace Sester křesťanské lásky  
III. řádu sv. Františka, ošetřo-
vatelka nemocných. Byla to 
velmi schopná a odvážná žena, 
která byla v r. 1942 za své 
protiněmecké postoje zatče-
na přímo na operačním sále, 
a poté za velezradu poprave-
na. V r. 1998 byla papežem 
Janem Pavlem II. prohlášena 
za blahoslavenou. Také his-
torická detektivka „Příběh 
ztracených nakovadel Jiříka 
Markvarta z Hrádku“ se okra-
jově dotýká  Přeštic a Řeneč. 
Nenechavci se prostě našli 
v každé době a vyhýbali se 
trestu tak jako dnes. Zajímavý 
osud šlechtického rodu Harna-
chů, který pocházel z Němec-
ka, osídlil Livonsko (histo-
rický útvar mezi Estonskem 
a Lotyšskem), odtud přišel 
do Čech a skončil v Malinci, 
dokládá, jak se měnil způsob 

života nižší šlechty, jejíž pří-
slušníci nacházeli uplatně-
ní především ve vojenských 
službách a nevyhýbali se už 
ani nerovným manželským 
svazkům. Smutné historii 
štěnovické synagogy je věno-
ván další z příspěvků. Stavba 
z 80. let 18. stol. dokázala 
přežít i německou okupaci, 
v dobách normalizace se však 
likvidaci neubránila. Metoda 
dendrochronologie pomohla 
objevit objekt, který vznikl 
v 17. století a patří do skupi-
ny nejstarších dosud pozna-
ných staveb z okruhu památek 
lidového stavitelství nejen 
v rámci našeho regionu. Jde 
o chalupu č. p. 77/E5 v Dolní 
Lukavici a je velká škoda, že 
pomalu, ale jistě podléhá zká-
ze. Malé ohlédnutí je věnová-
no architektu a staviteli Karlu 
Tobrmanovi, který mimo jiné 
zastával technický dozor při 
rekonstrukci sídla Dr. Karla 
Pexidra na Vícově u Přeštic. 
Ani očekávání čtenářů, týka-
jící se vzpomínek pamětní-
ků, nebude zklamáno. Kromě 
popisu neuvěřitelně pestrých 
masopustních průvodů v Liši-
cích si osvěžíme jeden zaniklý 
velikonoční zvyk z Přešticka 
– tzv. „povejšání“.

Věra Kokošková 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstava: TO NEJ... – výstava vybraných předmětů ze sbírky 
Domu historie Přešticka za dvacet let naší činnosti. 
Komentované prohlídky v sobotu 14. 3. a 28. 3. od 14.30 hod.

Vystřihovánkový workshop s lektory Střediska volného 
času Radovánek – neděle 15. března 14.00 až 17.00 hod.

Přednáška: Historie dvou synagog – Přeštice, Ště-
novice – úterý 24. března od 17.00 hod., konferenční sál KKC 
Přeštice, přednáší PhDr. Alena Vlčková.

Zdobení kraslic s mistryněmi řemesla – sobota 28. 3. od 
14.00 hod. v Domě historie Přešticka.

  20. 3. 2020 od 19.00 hodin
BLOODSHOT

Akční / Drama / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2020, 110 min.

Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka 
Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST 
jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí 
nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností 

okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze 
Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, 

co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.

  22. 3. a 27. 3. 2020 od 17.00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA / Indie / Jižní Korea / Čína, 2019, 90 min.

Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu 
potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou 

medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí 
hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně 

zábavu, pohodu, kámoše, o jeho roztržitosti ani nemluvě.

  22. 3. a 29. 3. 2020 od 19.00 hodin
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

Muzikál / Rodinný
Česko, 2020, 103 min.

Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich 
otcem stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání 

si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro ni 
nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo.

7. 3. SO: Z BOLEVCE DO 
DRUZTOVÉ
TRASA: Bolevec Okouno-
vá – Velký Bolevecký rybník 
– Bílá Hora – NS F. Molocha 
– Čertův mlýn – PP Malocho-
va skalka – zřícenina hradu 
Věžka – pivovar Druztová
(14 km)
14. 3. SO: STOD – STŘE-
LICE MLÝN
TRASA: Stod – Střelice mlýn 
– Střelice náves – Mošna 
– Lelov – Nový Mlýn – Stod 
– Chotěšov
(15 km)

21. 3. SO: PŇOVANY – 
STŘÍBRO
TRASA: Pňovany ČD – želez-
niční most – Butovský vodo-
pád – Butovský tábor – štola 
Marie – Stříbro nám – Stříbro 
ČD
(12 km)
28. 3. SO: OKOLO TA-
NEČKU
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Ostrov – Zelená 
Hora – Nezdice – Lužany 
– Příchovice – Přeštice
(14 km)

Dokončení ze str. 1
Nyní finalizujeme zadávací 

podmínky pro veřejnou zakáz-
ku. Vypsat bychom ji měli do 
konce tohoto měsíce. Až vám 
budu psát příště, měli bychom 
mít už vybraného zhotovitele.

V závěru vás srdečně zvu 
k účasti na Veřejném fóru 

Zdravého města Přeštice, 
kde se můžeme potkat a spo-
lečně pohovořit. Pozvánku 
jistě najdete v těchto novi-
nách.

Přeji vám krásné jaro.
Mgr. Karel Naxera

starosta
(neprošlo korekturou)
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V Roupově se řádilo
Viry neviry, ve víru tance 

vířily po parketě sálu hos-
tince první únorovou sobo-
tu nejrůznější postavičky 
obklopené balonky, konfe-
tami a především péčí svých 
rodičů a prarodičů. Obec ve 
spolupráci s místními mamin-
kami a babičkami uspořáda-
la tradiční dětský maškarní 
bál. O program se postaral 
pan Justich ze Studia DETO. 
Mezi písničkami soutěžily i ty 

nejmenší bytosti v navíjení na 
cívku, ve skákání na nafuko-
vacích zvířatech, v běhu s tuč-
ňákem apod. Velký úspěch 
sklízela opět jízda na koních, 
samozřejmě plyšových.

Roupovské veselí, tentokrát 
pro starší občany, pokračuje 
masopustním průvodem v so-
botu 29. února a Podnikatel-
ským bálem 13. března.

Za obec Roupov 
Hana Pechová

Foto Radek Vavřík

Návštěva z Himálaje 
v solné jeskyni

Do solné jeskyně v Přešti-
cích 12. 2. zavítala vzácná 
návštěva z Malého Tibetu. 
Učitelky Dolma a Dolma ze 
školy Spring Dales Public 
School v Mulbekhu si zacvi-
čily při čím dál více žáda-
nějším relaxačním cvičení 
a pobyt v solné jeskyni jsme 
zakončily společnou medita-
cí. Z jejich slov na své cestě 
výměny zkušeností a sbírá-
ní inspirací z místních škol 
po České republice se zde 
velice příjemně zrelaxovaly 
jak po těle tak po duši. Pat-
rony vzdělání tibetských dětí 

v této škole je zdejší skupina 
dobrovolníků Brontosauři 
v Himálajích, kterou též pod-
poruje samotná Jeho svatost 
14. dalajláma. Hostitelem na 
Přešticku byl jeden z těchto 
dobrovolníků pan Milan Žaby 
Hulec z Lužan, který v naší 
solné jeskyni masíruje a jeho 
masáže v kombinaci se solnou 
procedurou dle zájmu klien-
tům velice prospívají. Děkuje-
me našim přátelům z Himálaje 
za milé setkání a přejeme jim 
hezký zbytek času stráveného 
v ČR a šťastný návrat domů.

Štěpánka Inka Lexová

Návštěva výstavy 
„Dobrých sto“

V únoru letošního roku 
dostali žáci a učitelé naší ško-
ly pozvání ke zhlédnutí výsta-
vy ilustrací „Dobrých sto“, 
která byla instalována v pro-
storách Centra J. A. Komen-
ského v Přešticích, sídla Čes-
kobratrské církve evangelické 
a Denního stacionáře Kristi-
án. Jednalo se o výstavu pane-
lů ilustrací z knihy, kterou 
vytvořila renomovaná česká 
ilustrátorka Renáta Fučíková 
s kolektivem svých studentů. 
Spojujícím tématem ilustrací 
je uplynulých sto let, práce 
mají ukazovat na pozitivní 
momenty historie naší země. 
Studenti tvořili jednotlivé ilu-
strace podle své vlastní vol-
by.

Nabídnuté prohlídky výsta-
vy se se svými doprovody 
zúčastnili žáci čtvrtého a páté-
ho ročníku. Návštěvníci moh-
li sledovat velmi zajímavou 

prezentaci práce a schopnos-
tí českého národa. Ilustrace 
zahrnují zástupce literatury, 
divadla a filmu (např. bratři 
J. a K. Čapkové, J. Voskovec 
a J. Werich), zajímavé spor-
tovní a cestovatelské osob-
nosti (např. Eliška Junková, 
M. Zikmund a J. Hanzelka) 
a sahají až k vědě a technice 
(např. O. Wichterle, V. Re-
mek…). Pozornost dětí pou-
tala nápaditě zvolená témata 
ilustrací a rozmanitá výtvarná 
zpracování.

Chceme touto cestou poděko-
vat za zprostředkování nevšed-
ního zážitku panu doc. ak. ma- 
líři J. Mišterovi, děkanovi Fa-
kulty designu a umění ZČU 
v Plzni a za milé přijetí panu 
Mgr. J. Satkemu, faráři ČCE 
v Přešticích. Dětem i dospě-
lým se výstava moc líbila.

Mgr. Pavlína Čapková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

V úvodu prohlídky se žákům věnoval Mgr. J. Satke.

Žáci si se zájmem prohlíželi ilustrace znázorňující nejlepší oka-
mžiky z uplynulých sta let naší země.

Šikana a kyberšikana 
– orientujte se, braňte své děti

Žádný rodič nemá jistotu, že 
se jeho dítě nestane obětí šika-
ny. Jak poznat šikanu? Kdy 
a kde hledat pomoc? KKC Přeš-
tice připravilo ve spolupráci 
s městskou policií a Odborem 
sociálních věcí a zdravotnic-
tví Městského úřadu seminář, 
který je zaměřen především na 
aktuální téma – šikanu a kyber-
šikanu. Je určen nejen rodi-
čům a prarodičům, ale i všem, 
kterým není lhostejné chová-
ní dětí a mládeže. Orientovat 
se v dnešní digitální době, ve 
světě internetu a sociálních 
sítí může skutečně i zachránit 
život. Závislosti na mobilu, 
počítači a hrách se řadí do tzv. 
virtuálních drog a jsou stejně 
nebezpečné jako závislosti na 
alkoholu, omamných látkách 
apod. Daniel Nový z Městské 
policie Přeštice vysvětluje: 
„Děti se mohou stát terčem 
skrz svůj mobil, sociální sítě, 

počítačové hry, diskuzní fóra. 
Zesměšňování, fyzické ubližo-
vání a zastrašování mohou 
vést až k tragickým událostem 
jako je sebevražda.“ Zákla-
dem je prevence v rodinách 
a škole. Lenka Hříšná, sociální 
pracovnice OSPOD Městské-
ho úřadu Přeštice, upřesňuje: 
„Snažíme se prohlubovat spo-
lupráci škol, policie, soudů 
a lékařů tak, abychom včas 
odhalili podezřelé projevy 
u dětí a mládeže. Zajišťujeme 
vzdělávací programy, středis-
ka výchovné péče a výchovná 
zařízení s důrazem na zájmy 
poškozených a prevenci kri-
minality.“ Přijďte se seznámit, 
poradit a diskutovat 11. března 
2020 od 16.00 hodin do kon-
ferenčního sálu KKC Přeštice.
Projekt je finančně podporo-
ván z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci Evrop-
ského sociálního fondu.
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Čistíme kanalizaci strojově a vlastníme kameru na inspekci kanalizačního potrubí.

I na venkovské škole se dá rozvíjet sport 
a jiné činnosti, pokud je podpora obce
Zamyšlení paní starostky Miloslavy Loudové: „Možná se objeví mezi naši-

mi dětmi výkonný sportovec, ale o to tolik nejde, důležité je, aby se v lidech 
a dětech podporoval pozitivní vztah ke sportovní aktivitě, ke zdravému pohy-
bu. To samé a ještě víc platí u dětí, s tím, že na kolektivní sportování a hry 
s kamarády jim v životě zůstanou hezké vzpomínky.“

A proč o tom píšu? Pro-
tože v Řenčích se právě 
toto děje.

Možná jste už před časem sly-
šeli o tom, že na místě bývalé-
ho kluziště vznikla krásná nová 
plocha – hřiště pro in-line brus-
lení. Toto hřiště si děti užívají 
zejména v létě, jak v odpoled-
ních hodinách v době školní 
družiny, tak ve svém volnu. 
A v zimě? Pokud přeje počasí, 
tak se tato plocha pod rukama 
členů tělovýchovné jednoty 
změní v plochu ledovou. A o to, 
aby rodiče mohli své děti bez 
obav na kluziště pustit, se opět 
postarala obec. Ve spolupráci 
se školou probíhá již tradičně 
před každou zimou šest lekcí 
bruslení na klatovském zimním 
stadionu. Tuto aktivitu včetně 
dopravy hradí dětem řenečské 
školy obec. Instruktoři bruslení 
jsou z řad místní tělovýchovné 
jednoty.

V letošním roce rodiče i děti 
s nadšením přivítali možnost, 
aby se děti se školou zúčastni-
ly týdenního pobytu na horách 
s lyžařským výcvikem. Zkušený 
letitý instruktor Ivo Baumruk, 
který již několik let pořádá pro 
místní děti víkendové lyžařské 
kurzy v Řenčích, se do toho 
se základní školou pustil. Měli 
jsme velké štěstí, v sobotu 
před odjezdem na hory umrz-
lo a v neděli nasněžilo. Celý 
týden jsme měli krásné sluneč-

né počasí a dostatek sněhu na 
to, aby se všech třicet zúčast-
něných dětí naučilo lyžovat. 
Týden na horách si všichni moc 
užili. Myslím, že právě takové 
akce přispívají k tomu, aby se 
děti naučily mít rády přírodu, 
aby si užily zábavu, ale i učení 
se svými kamarády, aby spor-
tovaly, učily se lyžovat, posta-
raly se o své věci, aby byly 
o trochu samostatnější a přitom 
byly stále mezi svými. Chtěla 
bych opět poděkovat obci za 
uhrazení ubytování týdenního 
pobytu na horách pro všechny 
naše žáky. Nyní čeká naše děti, 
kromě učení, ještě 10 lekcí pla-
vání v bazénu blovické školy.

Nová sportovní hala
Kdo projížděl obcí Řen-

če v období od jara loňského 
roku, určitě nepřehlédl novou 
stále rostoucí stavbu v soused-
ství mateřské a základní školy 
– velkou sportovní halu. Spor-
tovní hala s plochou tělocvičny 
510 m2 a potřebným zázemím 
bude otevřena v červnu tohoto 
roku. Vedle stavby tělocvič-

ny vzniká též venkovní hřiště 
s umělým povrchem. Celý pro-
jekt je financován za podpory 
MŠMT a obce Řenče. Svoji 
podporu mu vyjádřily i spor-
tovní kluby z blízkého okolí, 
které se dlouhodobě, podobně 
jako naše tělovýchovná jedno-
ta, potýkají s nedostatkem tré-
ninkových prostor.

Lze říci, že obec Řenče ve 
spolupráci s TJ Řenče a ško-
lou jde příkladem ve vytvá-
ření zázemí a podmínek pro 
podporu a rozvoj sportovních 
aktivit svých občanů a dětí. 
Jsem ráda, že mohu tyto chví-
le s dětmi z naší školy zažívat 
a sledovat, jak si postupně 
osvojují dovednosti v jednotli-
vých sportech a dále se v nich 
zlepšují.

Škola je zapojena do pro-
jektu „Sportuj ve škole“, fun-
gují zde sportovní kroužky 
pro děti jako např. Gumídci, 
Sportovní hry a dívčí taneční 
skupina Girls. Zasportovat do 
nových prostor si přijdou i děti 

z mateřské školy, které také 
cvičí v rámci projektu Sokola 
„Cvičíme se zvířátky“.

Do naší školy se můžete při-
jít podívat v úterý 31. 3. 2020, 
kdy se koná den otevřených 
dveří. Zápis do naší základní 
školy bude dne 7. 4. 2020 a do 
mateřské školy 15. 5. 2020. 
Další informace naleznete na 
webových stránkách školy 
www.zsrence.cz

Bc. Pavla Hřebcová 
Ředitelka ZŠ a MŠ Řenče 
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Příběh ze středověkého Vícova

Listování
dejinami PŘEŠTIC

Příběh kněze Blažka Křížového z Nové Plzně se nijak nevymykal tomu, co prožívalo mnoho jeho vrstevníků v Čechách v druhé polovině 14. století. Na roz-
díl od mnoha jiných jej však máme zmapovaný alespoň natolik, abychom si dovedli představit, co všechno musel podstoupit, aby se jeho profesní kariéra 
mohla spojit s farou u kostela sv. Ambrože na Vícově. Jeho příběh navíc přináší mnohé odjinud neznámé detaily ze středověkých dějin Přeštic a Vícova.

...nebyl žádný med. Už 
nikdy potom nebude v Če-
chách a na Moravě tolik kle-
riků, jako v období mezi lety 
řekněme 1350 a 1419. Každý 
kostel a kaple, ale dokonce 
každý oltář měl svého kněze. 
Na jednu stranu to byla doba, 
která kněžskému stavu přá-
la a vytvářela příležitost pro 
jejich široké uplatnění. Na 
stranu druhou se jeden musel 
setsakra ohánět, aby v tak 
velké konkurenci dostal ve 
svém oboru vůbec nějakou 
práci, která by jej uživila. 
Blažek Křížův byl typickým 
příkladem klerika, který za 
sebou neměl žádného vlivné-
ho patrona, bylo tedy na něm, 
aby si sám našel nějakou faru, 
kapli či oltář.

Blažek se narodil v osvícené 
době vlády Karla IV. někdy 
kolem roku 1350 jakémusi 
Křížovi z Nové Plzně. Prav-
děpodobně se jednalo o syn-
ka z plzeňské měšťanské rodi-
ny, ale mohl klidně pocházet 
i z chudých poměrů. Stal se 
knězem a hledal, kde by se 
uplatnil. Každý kostel, kaple 
i oltář byl spojen s nějakým 
větším či menším pozemko-
vým majetkem, ze kterého 
plynuly zpravidla roční pří-
jmy (tzv. důchody), sloužící 
k výživě u nich sloužícího 
kněze. Výběr kněze měl na 
starosti tzv. patron (kolátor), 
zpravidla majitel panství či 
zakladatel příslušného kos-
tela, kaple či oltáře. Kněze 
pak k obročí schvaloval jeho 
církevní nadřízený, jímž byl 
v Čechách pražský arcibis-
kup. Tuhle ustálenou praxi 
šlo ovšem obejít. Pokud kněz 
získal na dané obročí listi-
nu od papeže, měl přednost 
přede všemi a patron i arci-
biskup jej na příslušné farní 
či kaplanské místo museli 
přijmout, ať chtěli nebo ne. 
Samozřejmě se místo muse-
lo nejprve uvolnit úmrtím 
nebo rezignací předchozího 
kněze. Proto se zmíněným 
papežským listinám říkalo 
„čekací listiny“ (exspektance 
či provize).

Příležitost získat takovou 
listinu se naskytla na počátku 
roku 1371, kdy na papežský 
stolec nastoupil nový papež 

Řehoř XI. Při této příležitos-
ti, jak bývalo zvykem, vyhlá-
sil nový papež tzv. generální 
milosti. Každý klerik, kte-
rý ve stanoveném termínu 
dorazil do Avignonu (sídla 
papežské kurie), mohl zís-
kat tzv. papežskou listinu 
pro chudé kleriky, která mu 
rezervovala požadovanou fa-
ru či jiné obročí. Až se fara 
uvolní, smí na ni držitel tako-
vé listiny nastoupit. A tak náš 
Blažek nelenil a do Avigno-
nu se vydal stejně jako zástu-
py jiných jemu podobných 
chudých kněží z celé Evropy. 
Zadarmo listina ovšem neby-
la. Krom příslušných úřed-
ních tax, které však mohly 
být opravdu chudému knězi 
i odpuštěny, se náš Blažek 
musel podrobit zkoušce před 
papežskými examinátory. 
Zkouška měla prokázat, že 
umí latinsky číst, psát, kázat 
a zpívat latinské liturgic-
ké zpěvy. Blažek ji zvládl 
a nechal si papežem zarezer-
vovat jakékoli kněžské místo, 
jehož patronem byl benedik-
tinský klášter v Kladrubech.

První část náročného úkolu 
tedy Blažek úspěšně absol-
voval. Počátkem roku 1371 
se vrátil do Čech, předstoupil 
před svého arcibiskupa Jana 
Očka z Vlašimi a předal mu 
donesenou papežskou listinu. 
Na základě ní arcibiskup pro-
zkoumal Blažkovu morální 
způsobilost ke kněžské služ-
bě. I v této zkoušce náš kněz 
úspěšně obstál a vysloužil si 
tak pro změnu arcibiskupo-
vu listinu, v níž metropolita 

nařizuje opatovi kladrubské-
ho kláštera, aby Blažkovi 
rezervoval první obročí, kte-
ré se na panství kláštera uvol-
ní. V té chvíli měl Blažek 
vyhráno! Tedy skoro. Ani 

papež ani arcibiskup nemohli 
totiž Blažkovi Křížovu zajis-
tit, že na něj hned po návratu 
z Avignonu a z Prahy bude 
čekat kýžené obročí či že to 
nebude dlouho trvat a vlastně 
ani, že se vůbec dočká. Řek-
něme předem, že Blažek měl 
souzeno čekat šest dlouhých 
let, než přišla jeho chvíle. Co 
mezitím dělal, nevíme. Živi-
la jej rodina? Nebo si našel 
nějaké malé obročí, které 
mělo tak nízký výnos, že mu 
nebránilo použít v budoucnu 
papežovu listinu pro chudé 
kleriky? Stopy vedou do vsi 
Komárov u Toužimi, kde 
pravděpodobně sloužil pod 
místním farářem.

Někdy v první čtvrtině roku 
1377 zemřel kněz Dominik, 
který od roku 1334 působil 
na faře ve vesnici Vícov na 
panství kladrubského klášte-
ra. Z hlediska Blažka Křížo-
vého byla situace jasná. 
Dočkal se uvolnění vhodné-
ho beneficia, a dočkal se jej, 
aniž by to tušil, na poslední 
chvíli. V březnu následují-
cího roku papež Řehoř XI. 
zemřel a spolu s ním zemře-
la i platnost všech listin 
pro chudé kleriky, které 
vydal. Musel by tak znova 
k papežské kurii. Blažek 
bezprostředně poté, co se 
zprávu o úmrtí kněze Domi-
nika dozvěděl, vyhlásil, že 
vícovské beneficium přijí-
má a v první polovině dubna 
1377 poslal svého zástupce, 
vejprnického faráře Tomáše, 
aby od kladrubského kláštera 
a od přeštického proboštství 
převzal jeho jménem kostel, 
faru a obročí na Vícově.

Kostel a fara na Vícově 
byly v té době podřízeny kos-
telu a faře v Přešticích. Přeš-
tice a celé přeštické panství 
včetně Vícova patřilo klad-
rubskému klášteru. Kladrub-
ský opat jmenoval do Přeš-
tic tzv. probošta, mnicha, 
který byl jednak správcem 
přeštického panství, jednak 
přeštickým farářem, jednak 
představeným malé komuni-
ty mnichů, která sídlila spolu 
s ním na přeštickém probošt-
ství. Jednoho z mnichů této 
komunity probošt jmeno-
val jako svého zástupce na 
Vícově a dal mu na starost 
vícovskou faru a duchovní 
správu. Bylo ovšem tehdy 
rozšířeným zvykem, že fará-
ři bohatších obročí či mniši 

nevykonávali duchovní sprá-
vu sami, ale dosazovali za 
sebe tzv. stálé vikáře neboli 
střídníky. A tak tomu bylo 
i v případě Přeštic a Víco-
va. Přeštický probošt mnich 
Ondřej měl svého střídníka 
na přeštickou faru, světské-
ho kněze jménem Slavibor, 
zmíněnému mnichovi, mají-
címu na starosti Vícov, zase 
vypomáhal světský kněz 
Dominik, ten Dominik, který 
na Vícově sloužil, jak víme, 
přes 40 let.

A právě tento poněkud 
složitější systém správy 
vícovské fary byl kamenem 
úrazu a příčinou budou-
cí kontroverze. Zatímco 
z pohledu zvenčí se smrtí 
střídníka Dominika uvolnilo 
vícovské obročí pro opráv-
něného držitele papežské 
a arcibiskupské listiny 
Blažka Křížova, z pohledu 
kladrubského opata Racka 
a přeštického probošta Ond-
řeje se nic nezměnilo. Vícov 
jako přeštická filiálka měl za 
svého hlavního správce prá-
vě probošta Ondřeje a teprve 
jeho smrtí či rezignací by se 
de iure uvolnil. Když se tedy 
v Přešticích objevil Blažkův 
zástupce Tomáš s tím, že 
pro Blažka převezme vícov-
skou faru, tvrdě narazil. Na 
schůzce v kapli sv. Matěje 
v přeštickém kostele jej pro-
bošt odbyl s tím, že vícovská 
fara navzdory Dominikovu 
úmrtí nesplňuje základní 
podmínku papežské exspek-

tance, tedy že je požadované 
obročí volné.

Blažek, který čekal na 
svou šanci šest dlouhých let, 
se ovšem nehodlal vzdát. 
Zahájil několik soudních 
sporů před arcibiskupským 
soudem v Praze na Malé 
Straně. Stejně jako dnešní 
soudy, byly i ty tehdejší cír-
kevní doménou profesionál-
ních advokátů a prokurátorů 
a vedly se přísně písemnou 
formou. Protokol z jed-
notlivých stání jednoho ze 
sporů o Vícov se dochoval 
a sloužil jako pramen naše-
ho vyprávění. Ukazuje, že 
Blažek, ač sám chudý kněz, 
dokázal být silným protivní-
kem bohatému západočes-
kému klášteru a jeho právní-
kům, kteří s ním minimálně 
jeden soudní spor prohráli. 
Bohužel nám však nepro-
zrazuje, jak to nakonec celé 
dopadlo. Dostal se Blažek 
na vícovskou faru nebo ne? 
Za tolikaleté úsilí by si to 
snad zasloužil. Ale ať tak 
či tak, i v případě, že byl 
úspěšný, nepobyl na Vícově 
dlouho. Od té doby už o něm 
totiž v pramenech neslyší-
me a z roku 1380 známe na 
Vícově jiného faráře, Jáchu. 
Dne 5. srpna 1381 pak opat 
kladrubského kláštera pre-
zentoval na vícovskou faru 
svého mnicha Protivu... Zdá 
se, že se vše vrátilo do sta-
rých kolejí...

Být knězem 
v předhusitských
Čechách...

S papežem jde 
všechno líp

Plzeňák v Avignonu

Dlouhé čekání

Vícov je volný

Duchovní zpráva 
předhusitského Vícova

Čí je Vícov?

Soudní tahanice

Michal Tejček
Dům historie Přešticka
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Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice 
informuje

Na jarní prázdniny jsme 
pro děti připravili příměstský 
tábor. V plánu máme výlet do 
aquaparku v Berouně, návště-
vu zámku v Lužanech a pro-
hlídku výstavy v Západočes-
kém muzeu v Plzni.

Velice nás těší narůstající 
zájem veřejnosti o naše víken-
dové akce. Ať jde o veřejné 
krmení zvířátek, na kterém vás 
rádi uvidíme v sobotu 14. 3. 
2020 od 14.30 do 16.00 hodin 
v budově Slunečnice 2, ane-
bo Deskoherní odpoledne pro 
dospělé s paní Marcelou Hoš-
kovou. I tato akce se uskuteční 
v sobotu 14. 3. 2020 od 14.00 
do 18.00 hodin.

Od začátku školního roku 
využíváme prostory budo-
vy Slunečnice 2 pro kroužky 
Laboratoř a Debrujáři. Tyto 
kroužky jsou vhodné pro 

všechny zájemce o bádání, 
přírodní vědy, elektroniku 
apod. Praktickými pokusy si 
ověřujeme různé zákonitosti. 
Také využíváme  mikrosko-
py k podrobnému pozorování 
různých vzorků, které si sami 
vytváříme. Od ledna máme 
nově dva velké boxy na příro-
dovědné a chemické pokusy. 
Děti tak mají možnost setkat 
se s jednoduchými pokusy 
hravou formou. Často využí-
váme i několik typů elek-
tronické stavebnice Boffin. 
Děti, ano děvčata i chlapci, 
si sestavují elektrické obvo-
dy podle návodu i vlastní 
fantazie. Získané poznatky si 
společně prezentujeme, dis-
kutujeme nad nimi, a také se 
učíme obhájit svůj názor před 
ostatními.

V sobotu 25. 2. 2020 jsme 
pořádali náhradní schůzku 
kroužku chovatel. Domluvili 
jsme zajímavé setkání s pa-
nem Pavlem Cingaislem, který 
dětem velice poutavě vyprávěl 
o vztahu člověka a psa a také 
nám předvedl výcvik psa se 
svým pánem. Všem dětem se 
povídání i pejsci moc líbili 
a doufáme, že se opět s panem 
Cingaislem setkáme.

Hana Hasáková
pedagog volného času

Vzpomínka na kameníka 
Václava Suchého 
V letošním roce uplyne 110 let od narození zručné-

ho kameníka, pana Václava Suchého.
Narodil se v roce 1910 v Čiži-

cích. Otec pracoval ve mlýně 
a matka vedla domácnost. Po 
obecné a měšťanské škole se 
začal učit u akademického 
sochaře Šípa v Plzni umělec-
kému řemeslu kameníka. Sou-
částí praktické části maturity 
bylo sochařské dílo. Václav 
Suchý vyhotovil sochu matky 
s dítětem, kterou má jeho syn 
Miroslav dodnes vystavenou 
v Chlumčanech na zahradě. 
Po maturitě nějaký čas u aka-
demického sochaře Šípa zůstal 
pracovat. Poté šel na vojnu a po 
vojně se opět věnoval kame-
nickým pracím. Práce měl 
hodně. Opravoval sochy na 
měšťanských domech v Plzni, 
Praze a dalších městech, zho-
tovoval pomníky na hřbitovy. 
Toto umělecké řemeslo bylo 
patřičně ohodnoceno. Zatímco 
jeho otec v čižickém mlýně za 
týden vydělal 50 Kč, mladý 
kameník v hotovosti dostával 
kolem 250 až 300 Kč. 

V roce 1935 se oženil 
s Růženou Hurtovou (1912- 
-1982) ze Střížovic. Brzy na- 
-to začali řešit společné bydle-
ní. Protože nic neměli, krátký 
čas (1-2 roky) žili u tety Anny 
Tančouzové (u řeky, kde se 
říkalo u Boříků). Za zajíma-
vost stojí, že Annin otec praco-
val na lukavickém zámku jako 
panský kočí a byl prastrýcem 
Františka Tančouze (*1946) 
z Dolní Lukavice. „U Boříků“ 
se manželům v roce 1936 na-
rodil první syn – Václav (žije 
v Plzni, je právník). Václav 
a Růžena Suchých si od Med-
ků zakoupili domek č. p. 118 
v Dolní Lukavici. Zde se jim 
narodily další dvě děti: Miro-
slava (*1938, žije v Chlumča-
nech) a Růžena (nar. 1948, 
žije v DL č. p. 118). Václav se 
i nadále věnoval kamenictví. 
Doma si založil dílnu, praco-
val dle objednávek. Zhotovo-
val pomníky, nápisové desky, 

sekal na desky písmo. Měl hod-
ně zakázek, nejvíce pro hřbito-
vy. Pracoval v Dolní Lukavici, 
v okolí, ale také na hřbitovech 
v Plzni (ústřední, na Mikuláš-
ském náměstí, v Doudlevcích, 
ve Skvrňanech…) i v Praze. 
Používal převážně tzv. teraso 
(umělý kámen) a žulu. Mate-
riál vždy objednával a žulu 
musel dlouho brousit. V roce 
1948 s nástupem komunistic-
kého režimu musel svoji živ-
nost zavřít a nastoupil do Prefy 
do Přeštic, kde pracoval jako 
mistr. Pomníky zhotovoval 
ve svém volném čase v odpo-
ledních a večerních hodinách, 
když přišel z práce. Otevřel si 
pod MNV provozovnu. Praco-
val až do roku 1971, kdy ode-
šel do důchodu. Václav Suchý 
zemřel v roce 2002 v nedo-
žitých 92 letech. 

Jako malou vzpomínku na 
tohoto výjimečného člověka 
máme např. mramorovou val-
chu uloženou v Domě historie 
Přešticka.

Mgr. Eva Horová



Na své únorové výroční člen-
ské schůzi spolek rekapitulo-
val svou činnost za rok 2019 
a schvaloval plán na letošek. 
V rámci naší památkové čin-
nosti jsme nechali opravit 
poslední dochovaný náhrobek 
u kostela na Vícově a vyčistit 
a obnovit nápis pamětní desky 
u lípy svobody v Přešticích. 
Obojí je dílem kameníka Jose-
fa Měsíčka. V loňském roce 
vydal spolek sborník z konfe-
rence Hrad Skála v minulosti 
a dnes a papírový vystřihovací 
model kostela na Vícově od 
Jana Bednáře. Obojí je k zakou-
pení v Domě historie Přešticka 
či v „íčku“. Dále v naší režii 
vyšly turistické letáky Hrad 
Skála u Radkovic (dotisk), 
Jakub Jan Ryba – rodný dům 
a Louis Křikava (1873–1920). 
Na YouTube kanálu spolku 
bylo publikováno dokumen-
tární video Václava Süsse 
Vícov – příběh osamoceného 
kostela. Spolek se loni věno-
val i Skále. Hrad jako takový 
byl zbaven náletových dřevin, 
nyní se pokračuje v přihra-
zených plochách. Archeolog 
Tomáš Mařík vytvořil nákres 
dřevěného mostu, který by-
chom rádi vybudovali na místě 
středověkého padacího mos-
tu pro lepší přístup do hradu. 
Spolek uspořádal čtyři před-
nášky: Petra Koury k březnové 
okupaci 1939, Slávka Honzíka 
Palestina v dobách Ježíšových 
a dnes, Daniela Švece Letci 
RAF z Plzeňského kraje a Lu-
káše Valeše Listopad 1989 
v západních Čechách. U vcho-

du přeštického kostela byla 
umístěna informační tabule 
se stručnou historií koste-
la a s rytinou Panny Marie 
Přeštické. Dále jsme poskytli 
průvodcovské služby při čty-
řech veřejných prohlídkách 
přeštického kostela, dvakrát 
na Vícově a jednou na přeštic-
kém hřbitově. Dne 18. května 
se členové spolku v nových 
spolkových tričkách zúčastni-
li slavnosti svěcení a zavěše-
ní zvonu Sv. Jan Nepomucký 
– Zvon přátelství. Za podporu 
v loňském roce patří náš dík 
především městu Přeštice, 
dále MAS Aktivios a Plzeň-
skému kraji za pomoc naší 
vydavatelské a přednáškové 
činnosti a firemním dárcům: 
LUKRENA a. s., VISHAY 
ELEKTRONIC spol. s r. o. 
a VOCHOC.

I v letošním roce bychom se 
rádi věnovali opravám památek 
jak drobných (kříž u kostela na 
Vícově), tak i největší památ-
ce v naší péči – hradu Skále. 
Letos máme v plánu krom 
vyřezávacích brigád pořídit 
projekt výše zmíněného dřevě-
ného mostu a začít s opravami 
hradního zdiva. Realizace by 
se měl letos dočkat také letitý 
spolkový projekt obnovy les-
ních obrázků v okolí Přeštic. 
Participací na výstavě Domu 
historie Přešticka 12 vydechnutí 
Louise Křikavy si spolek připo-
mene sté výročí úmrtí tohoto 
básníka a přeštického rodáka. 
Důležitým počinem v rámci his-
torie regionu bude vydání knihy 
Luďka Krčmáře Poutní místa 
a místa zvláštní úcty na jižním 
Plzeňsku. Autor knihy bude mít 
na téma poutní místo Přeštice 
přednášku 19. května. Spolek se 
stal rovněž jedním z pořadatelů 
druhé přeštické konference Pod-
danská města v českých zemích, 
která se uskuteční 21. září.

Michal Tejček 
www.spolek-prestice.cz

PŘEŠTICKÉ NOVINY | BŘEZEN  | 9

Ženy, dívky i seniorky 
– přihlaste se do kurzu 
sebeobrany KKC

Přeštice ve spolupráci s měst-
skou policií vyhlašují kurzy 
sebeobrany pro ženy. Termí-
ny budou vypsány dle zájmu, 
minimální počet účastnic 
šest. Přijďte získat zkušenos-
ti, jak reagovat na obtěžování 
a napadení. V případě nebez-
pečí pomůžete nejen sobě, ale 
i druhým. 

Vedoucím lektorem bude Da- 
niel Nový, zkušenosti z pozice 
ženy bude předávat Lucie Tau-
šlová. Kurz se bude konat 1x 
týdně v prostorách konferenč-
ního sálu KKC Přeštice. Kurz 
je zdarma, projekt je finančně 
podporován z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost v rámci 

Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem zůstává bez-

pečnost a prevence kriminality. 
Ze statistik vyplývá, že nejvíce 
obětí pouliční kriminality, ale 
i  domácího násilí, tvoří ženy. 

„Naučíme vás, jak rozpoz-
nat nebezpečí a jak se účinně 
bránit. Zvýšíme vaše šance na 
ubránění. A i když si přejeme, 
aby ženy obranu nikdy nemu-
sely použít, věříme, že má smy-
sl být připraven na nebezpeč-
né situace,“ vysvětluje Daniel 
Nový.

Zda se kurz otevře, záleží jen 
na vás. Přihlaste se do konce 
března: informacnicentrum 
@prestice-mesto.cz, 379 304 901.

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

Český statistický úřad orga-
nizuje v souladu se zákonem 
o státní statistické službě 
v době od 1. ú nora do 24. 
května 2020 prostřednictvím 
speciálně vyškolených taza-
telů každoroční výběrové šet-
ření o životních podmínkách 
domácností v České republice 
pod názvem „Životní pod-
mínky 2020“ (EU-SILC), 
které navazuje na předchozí 
ročníky tohoto šetření. Smys-
lem tohoto zjišťování je získá-
vat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 
evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpo-
čet ukazatelů peněžní a mate-
riální chudoby. Šetření se 
uskuteční na území celé České 
republiky v 11 403 domácnos-
tech, z nichž se 6653 zúčast-
nilo šetření již v předchozích 
letech. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na 
základě náhodného výběru 
provedeného počítačem. Do 
šetření budou zahrnuty vše-
chny osoby, které mají ve 
vybraném bytě obvyklé byd-
liště. Aktivní účast občanů 
na tomto významném statis-
tickém šetření a jejich ochota 
spolupracovat s ČSÚ je pro 
nás nesmírně důležitá a umož-
ní nám získat řadu důležitých 
informací o sociální situaci 
domácností v ČR, které nelze 
zjistit žádným jiným způso-
bem.

Terénní pracovníci zapoje-
ní do šetření se budou pro-
kazovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občan-
ským průkazem oprav-
ňují k provedení šetření 
Životní podmínky, a které 
jim vydá Krajská správa 
ČSÚ, popřípadě průkazem 
zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou 
důsledně chráněna. Český 
statistický úřad plně respek-
tuje evropský právní rámec 
ochrany osobních údajů 
(GDPR) a jedná v souladu 
s ním. Všichni pracovníci 
ČSÚ jsou navíc podle záko-
na číslo 89/1995 Sb., o stát-
ní statistické službě, vázáni 
mlčenlivostí o veškerých šet-
řených skutečnostech.

Případné dotazy občanů zod-
poví pracovníci Krajské sprá-
vy ČSÚ pověřené řízením šet-
ření Životní podmínky 2020, 
kterými jsou: Mgr. Evženie 
Siudová, tel. 377 612 265, 
731 439 313, Ing. Vladislava 
Toušová, tel. 377 612 272.

V případě nejasností či pro-
blémů volejte Městskou poli-
cii Přeštice na telefonní číslo 
725 726 549 nebo tísňovou 
linku Policie ČR „158“.

Zdroj:
Český statistický úřad

Životní podmínky 2020 
– výběrové šetření 
v domácnostech

Dokončení ze str. 2
Je to výhoda, když jste 

odjinud a neznáte míst-
ní?

Jak na co. Někdo si myslí, 
že když mně zná, že si může 
dovolit víc. Když se neznáme, 
tak zase nevím, co mám čekat. 
Když jsem sloužil u státní poli-
cie, tak mě chtěli do Plánice, 
kde bydlím. To jsem odmítl, 
že radši budu dojíždět do Švi-
hova.
Co děláte doma, když 

nejste ve službě? 

Chodím do lesa na dříví, 
věnuji se synovi.
Nečtete si kriminálky?
Spíš se na ně dívám. To 

mě baví. Líbil se mi Atentát 
a výborný byl Sever. To tak asi 
odpovídá realitě. Bohužel. 
Znáte nějaký dobrý 

vtip o policistech?
Neznám, já si vůbec vtipy 

nepamatuji. Když ho slyším, 
tak se rád zasměju, ale vtip ze 
mě nedostanete. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Přeštice jsou klidné...

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

Týden uvědomění si mozku
Také Přeštice se aktivně 

zapojí do celosvětové akce pro 
veřejnost, v ČR pod názvem 
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉ-
NOVÁNÍ PAMĚTI. Cílem je 
přesvědčit co nejvíce lidí, že 
si ještě dobře pamatují, jen jim 
musí někdo poradit, jak na to. 

Trénování paměti je efek-
tivní nástroj proti zhoršování 
mentálních schopností, a záro-
veň rychlá cesta ke zvýšení 

sebevědomí. Přijďte se pora-
dit a vyzkoušet metody pro 
zlepšení paměti pod vedením   
Mgr. Jany Pittnerové, DiS., 
a Miroslavy Kudrnové. Rádi 
vás uvítáme 19. března od 
17.00 hodin v KKC Přešti-
ce, konferenční sál. Účast je 
ZDARMA, projekt je finančně 
podporován z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost v rámci 
Evropského sociálního fondu.   

Příměstské tábory 2020 
na území MAS Aktivios

Již třetím rokem běží pro-
jekt Příměstské tábory na 
území MAS Aktivios, který 
byl podpořen z Operačního 
programu Zaměstnanost.  Pro-
tože je hlavním cílem projek-
tu podpora rodičů pro sladění 
pracovních a rodičovských 
povinností, požadujeme kromě 
přihlášky od obou rodičů navíc 
i potvrzení o pracovním pomě-
ru (nebo potvrzení ČSSZ v pří-
padě OSVČ). Nezaměstnaný 
rodič musí doložit potvrzení 
z úřadu práce nebo potvrze-
ní o účasti na rekvalifikačním 
kurzu a potvrzení o jeho úspěš-
ném ukončení. Tábory po-
běží v Přešticích, v Nezdi-
cích, v Nebílovech-Prusinech, 

v Blovicích, v  Kornaticích, 
v Mirošově, v Seči a v Žáka-
vé. Další podrobné informace 
o jednotlivých táborech, kon-
takty, přihlášky a patřičné for-
muláře naleznete ke stažení na 
našich webových stránkách: 
https://www.mas-aktivios.cz/ 
/primestske-tabory/2020/

Milí rodiče, těšíme se na vás 
i vaše děti!

Ing. Hana Bouchnerová
vedoucí kanceláře

MAS Aktivios, z. s.,
a hlavní koordinátor projektu PT

info@mas-aktivios.cz
tel. 728 168 248       

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

SLEDUJTE
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Sdružení občanů Skočic 
zahájilo nový rok 
poznávacím výletem

Dne 4. ledna se konala další 
z akcí Sdružení občanů Sko-
čic. Tentokrát byl cílem výletu 
nedaleký lužanský zámek. Ten 
je, až na několik málo výji-
mek, po většinu roku veřejnosti 
nepřístupný. Jedna výjimka 
byla učiněna i pro skočické 
zájemce. Díky dobré vůli míst-
ní kastelánky, paní Hany Kauf-
nerové, byl zámek otevřen.

Většina výletníků se sešla 
před jedenáctou hodinou dopo-
lední a pěšky vyrazila k Luža-
nům. Další se k zámku dopra-
vili autem. Zhruba dvacítce 
nadšenců se otevřela zámecká 
vrata a začala komentovaná 
prohlídka, která nabídla celou 
řadu zajímavých a běžně nedo-
stupných informací o životě 
významného přeštického rodá-
ka Josefa Hlávky, jenž na zám-
ku pobýval. Byl nejen uznáva-
ným architektem a stavitelem, 
byl rovněž osobou intelektuálně 
a vlastenecky smýšlející. Pro-
to na lužanském zámku hostil 
celou řadu národních myslite-

lů, ale i umělců, jejichž tvorba 
znamenala kulturní povznesení 
naší vlasti. Jak správně stojí na 
Hlávkově náhrobku, skutečně 
byl bohatýrem ducha i práce. 
K obrodě společnosti přispíval 
svým smýšlením, svojí činnos-
tí, ale i nemalými finančními 
podporami českého vzdělání, 
vědy, kultury a umění. Jeho 
nadace „Nadání Josefa, Marie, 
a Zdeňky Hlávkových“ pomá-
há konec konců dodnes.

Pro některé zúčastněné pro-
hlídkou zámku výlet neskon-
čil. Kulturně-turistická sobota 
pokračovala vycházkou do Pří-
chovic. Po krátkém občerstvení 
pak zbylí účastníci vyrazili zpět 
k domovu.

Sdružení občanů Skočic tím-
to děkuje paní kastelánce za 
ochotu i barvitý výklad. Byť 
leží Lužany jen pár kilometrů 
od Skočic, mnozí místní zá-
mek navštívili vůbec poprvé. 
O to více díků za zpřístupnění 
tohoto stavebního i historické-
ho klenotu.

Dokončení ze str. 2
Na místo přivolána záchran-
ná služba, hasiči a skup. DN 
PČR
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) Tř. 1. máje – průjezd vozi-
dla – pachatelé vloupání
2) 2x Masarykovo náměstí 
–  fyzický konflikt dvou osob
 provedeny výjezdy na 11 vol-
ně pobíhajících psů: V Brance, 
Na Chmelnicích, v Městském 
parku, Husova a na Masary-
kově náměstí – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice – ulice 
Nepomucká a na Tř. 1. máje 
– 69 km/h, Skočice – 70 km/h 
a v ul. Na Borech, kde je dovo-
lená rychlost 30 km/h – 58 či 
64 km/h.
Upozornění městské 

policie pro chovatele 

psů, kteří je venčí v par-
ku Kosmonautů pod čer-
pací stanicí Benzina:

Dne 14. 2. 2020 v odpoled-
ních hodinách zde byla nale-
zena uzenina, ve které byly 
napíchány špendlíky, pro-
to mějte své psy na vodítku 
a nepouštějte je volně. Chraň-
te tímto své pejsky. Mějte na 
paměti, že volný pohyb psů 
je ve všech parcích v Přešti-
cích zakázán obecně závaznou 
vyhláškou města Přeštice číslo 
3/2015. V případě, že zahléd-
nete nějakou osobu, která by 
zde nebo v jiném parku odha-
zovala nástrahu, volejte ihned 
městskou policii nebo Policii 
ČR.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů...

Stručný výčet činnosti 
městské policie za rok 2019 
Tel. 725 726 549

Na městskou policii bylo 
oznámeno občany nebo zjiště-
no strážníky 3412 událostí.

Celkem zjištěno 1701 přestu-
pek:
• projednáno příkazem na mís-
tě – 1445
• oznámeno správnímu orgánu 
– 161
• projednáno domluvou – 95
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 538
• zjištěno podezření ze spáchá-
ní trestného činu – 19
– ohrožení pod vlivem návy-
kové látky – 5
– poškození cizí věci – 2
– krádeže – 1
– padělání a pozměnění peněz – 1
– podvod – 1
– výtržnictví – 7
– maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání – 2
• počet fyzických útoků na 
strážníky – 0
• předvedeno osob – 5
• použití donucovacích prostřed-
ků (hmaty, chvaty, pouta) – 1
• pomoc kamerového systému 
– 70
• nalezeno pohřešovaných/hle-
daných osob – 2
• převezeno osob do záchytné 
stanice –1
• asistence záchranné službě 
– agresivní osoby – 3
• spolupráce s hasiči – 6
• pomoc osobám v nouzi – 42
• výjezdy na narušené objekty 
– signály – 32
• výjezdy na oznámení občanů 
na narušení veřejného pořádku 
– 72
• výjezdy na oznámení občanů 
na špatné parkování – 99
• výjezdy na ostatní oznámení 
občanů – 73
• zjištěno řidičů pod vlivem 
alkoholu a omamných látek 
– 5
• počet výjezdů na žádost PČR 
+ společné akce – 118
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 8/5
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 4
• zjištěno znečištění komuni-
kace – 2

Ohořelé plastové nádoby po 
pyrotechnickém výbuchu – sil-
vestr 2018/19.

• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno – 50/25
• na území města nalezeno 
věcí: 38 (injekční stříkačka 
– 0, mobilní telefon – 4, RZ 
– 2, svazků klíčů – 7, Plzeňská 
karta – 1, peněženka s doklady 
včetně fin. hotovosti – 6, ŘP 
– 2, ORV – 2, RL – 1, platební 
karty – 2, peněženky – 4, jízd-
ní kolo – 2, batoh s věcmi – 5
• zjištěno poškozených do-
pravních značek, komunikace, 
nefunkčnost veřejného osvět-
lení, nesjízdnost komunikací  
+ chodníků – 52
• na žádost stát. orgánů doru-
čeno písemností – 8
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 10
• provedeno kontrol chatových 
oblastí – 56
• provedeno kontrol hřbitovů 
– 79
• provedeno kontrol – volný 
pohyb psů – 19
• provedeno kontrol pískovišť 
detektorem kovu APK – 12
• provedeno kontrol parků na 
území města – 292
• provedeno kontrol zavíra-
cích dob provozoven a před-
zahrádek/zjištěno nedodržení  
– 127/3
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 125
– nejvyšší rychlost v km/h: 
92 – Přeštice-Zastávka, 78 
– Husova, 85 – Skočice, 76 
– Nepomucká, Skočice, 75 
– Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h
• výjezdů na rušení noč. kli-
du, veřejného pořádku, občan. 
soužití, výtržnosti, rvačky – 81
• nalezeno podnapilých osob 
ležících v silnici či parku – 7
• zajištění veřejného pořádku 
na 51 akcích

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

ASISTENT 
PREVENCE KRIMINALITY

Město Přeštice ve spolupráci s MP Přeštice 
vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici 

Asistenta prevence kriminality 
dotovaného Ministerstvem vnitra ČR 
na dobu určitou do konce roku 2021 

s nástupem možným ihned dle dohody
nebo k 1. 4. 2020. 

Pracovní uplatnění v oblasti prevence kriminality
– zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města 

na plný úvazek (jednosměnný provoz). 
Požadavky na tuto pracovní pozici: 

min. dosažené vzdělání – základní, min. věk 18 let, 
dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, 

ochota pracovat v terénu 
a dobré komunikativní schopnosti.

Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Hošťálek, tel. č. 725 851 629.
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Příprava – zima 2020
S přípravou začali „A“ muži  

už 7. 1. 2020. V kádru došlo 
k malým změnám. Do přípra-
vy se zapojili Jakub Kadar 
(hráč Viktorie Plzeň – napo-
sled působil v Jiskře Domažli-
ce), Jiří Sedláček (hráč Vikto-
rie Plzeň – naposled působil 
v FK Králův Dvůr), Jan Fiala 
(TJ Předenice) a Jaroslav Ro-
jík (SK 1898 Klatovy). Zejmé-
na Jakub Kadar a Jarda Rojík 
budou velké posily. Jarda hájil 
branku divizních Klatov a roz-
šířil už tak kvalitní brankářskou 
dvojici (Šampalík, Růžička).

Mužstvo bude bojovat 
o postup do ČFL, a tak přípra-
va tomu odpovídala. Trénova-
lo se 4x v týdnu a o víkendu se 
hrály přípravné zápasy.

Výsledky:
So 11. 1. Sokolov (2. liga)  – 
MA 2:1 (1:0), branka: Mudra
So 25. 1. Domažlice (ČFL) 
– MA 0:0
Čt 30. 1. FCVP U19 (1. liga 
dorostu) – MA 1:1 (1:0), bran-
ka: Kristl

So 8. 2. Ostrov (divize) – MA 
0:3 (0:1), branky: Skála, Re-
miáš, Strejček
So 15. 2. MA – Zruč (KP) 8:1 
(4:0), branky: 3x Bešta, 2x 
Pavlík, Mudra, Půta, Šmídl

Přípravu též začala i mužstva 
„B“ mužů – vedoucí celek  
1. B třídy a dorostu hrající 
divizi.

Přípravné zápasy:
MUŽI „B“

So 1. 2. Staňkov – MB 1:1 
(1:0), branka: Kuhajda
So 8. 2. MB – Lhota 4:1 (1:0), 
branky: 2x Klokan, Pavlík, 
Půta

STARŠÍ DOROST
Ne 2. 2. SD – Chomutov 6:1 
(2:1), branky: 2x Vladař, 2x 
Kubeš, Valenta, Hrbas
So 8. 2. Petřín Plzeň – SD 3:4 
(3:0), branky: 2x Jánský, Křeš, 
Kubeš

MLADŠÍ DOROST
Ne 2. 2. (12:15) MD – Cho-
mutov 2:2 (2:1), branky: 2x 
Kuneš

Program domácích mistrovských zápasů 
březen 2020
MUŽI „A“
7. 3. 2020 (8. 3. 2020) od 15.00 hodin – FC Viktoria Mariánské 
Lázně
14. 3. 2020 zajíždíme na derby do Rokycan – od 14.30 hodin 
– přijeďte fandit
21. 3. 2020 od 15.00 hodin – Český lev – Union Beroun

MUŽI „B“
29. 3. 2020 od 10.15 hodin – TJ Keramika Chlumčany

STARŠÍ DOROST + MLADŠÍ DOROST
15. 3. 2020 od 14.00 + 16.15 hodin – TJ Jiskra Domažlice – hřiš-
tě UMT SENCO
28. 3. 2020 od 10.00 + 12.15 hodin – SK Spartak Příbram

STARŠÍ ŽÁCI + MLADŠÍ ŽÁCI
8. 3. 2020 od 10.00 + 11.45 hodin – TJ START Luby
22. 3. 2020 od 10.00 + 11.45 hodin – SCC Bolevec

Martin Knopf

Mladší žačky nepostupují
Oblastního Zimního halo-

vého poháru mladších žaček 
národní házené se mezi celkem 
osmi zúčastnila i dvě přeštická 
družstva. V nafukovací hale 

v Bolevci odehrály dívky dob-
ré zápasy, tentokráte to na nej-
lepší nestačilo. Áčko skončilo 
třetí a  „B“ družstvo obsadilo 
páté místo.

Starší žáci postupují
V oblastním finále Zimního 

halového poháru národní háze-
né uspěli přeštičtí starší žáci. 
V turnaji šesti celků, hraném 
každý s každým, nepoznali 
porážku.  (TJ Přeštice - Záluží 
21:4,  - Kyšice 16:11, - Nýřany 
16:10, - Tymákov 15:6, -  Bož-
kov 14:10).  

Tím samozřejmě celý turnaj 
vyhráli před druhým Božko-
vem a třetími Nýřany. Vybo-
jovali tak právo postupu na 
halové Mistrovství ČR, které 

se hraje koncem března v Jih-
lavě. 

Turnaj zhodnotil trenér Pavel 
Dobiš: „Družstvo předvádělo 
během celého turnaje stabilní  
výbornou hru. Opírali jsme 
se o střeleckou formu Jaku-
ba Brady a Jana Wiesnera, 
v obraně výborně hrál Radim 
Stehlík, branku mnohdy doslo-
va ´uzamkl´ Petr Štádler. 
Kvalitní výkon však předvedli 
i ostatní, příležitost dostalo 
všech patnáct hráčů.“      (šat)

Okénko ze šipek
Milí příznivci a fanoušci 

šipek, rád bych Vás seznámil 
s průběhem sezóny 2019/2020. 
ŠK BSOD 334 01 Přeštice má 
tři týmy. Tým ,,Y“ – hraje B 
ligu, tým ,,Z“ – hraje C ligu 
a tým ,,X“ – hraje D ligu.

Po ukončení hlavní ligové 
soutěže skončil tým ,,Y“ na  
7. místě v tabulce B ligy a tým 
,,Z“ na 3. místě C ligy. Oba 
týmy nyní odehrávají nadstav-
bovou část o postup/sestup. 
Držte nám palce, ať se nám 
povede alespoň udržet se ve 
svých stávajících skupinách.

Tým ,,X“ má odehrané 3/4 
hlavní ligové soutěže a drží 
se na prvním místě v tabul-
ce. Pokud se jim podaří toto 
prvenství udržet až do konce 
soutěže, tak pojedou v květnu 
reprezentovat náš ŠK BSOD 
na republikové finále do Králí-
ků a postoupí do C ligy.

Na konci ledna se uskutečni-
lo vyhlášení a ocenění jednot-
livců za celý rok 2019, podle 
toho, jak se jim vedlo a zúčast-
nili se turnajů po celém kraji. 
Za zmínku určitě stojí krásné 
1. místo Zbyňky Krieglstei-
nové v ženské kategorii, které 
se jí povedlo obhájit z roku 
2018, kdy se též stala nejlepší 
ženou celého Plzeňského kra-
je. V mužích si nejlépe vedl 
v kategorii C Josef Kriegl- 
stein, který se umístil na  
2. místě.

Jako každou ligovou sezónu 
se zároveň s ligovou soutěží 

odehrává ligový pohár. Ač se 
do něj přihlásily všechny tři 
týmy, už v něm bojuje jen tým 
,,Z“ (nevím, jestli jsme měli 
štěstí ve hře a nebo lehčí sou-
peře). Jen dvě výhry v tomto 
poháru nás dělí od celorepub-
likového finále, na které jsme 
se loňský rok úspěšně probo-
jovali, a letos bychom si to 
chtěli zopakovat.

Do konce sezóny je ještě 
daleko, všechny nás čeká ješ-
tě hodně urputných zápasů, 
ale je třeba už myslet na další 
akce, které proběhnou po ode-
hrané sezóně. Chtěl bych Vás 
pozvat na turnaj do Spoláku 
(datum ještě upřesníme) a na 
Summer Darts Cup (celore-
publikového rozsahu), který 
se odehraje v LOGSPEED CZ 
Aréně (zimní stadión města 
Plzně) ve dnech 11. a 12. 7. 
2020. Na této akci se odehra-
je mnoho turnajů, bude při ní 
rozdáno minimálně osm titulů 
Mistrů České republiky. Ode-
hrají se zde open turnaje, které 
si bude moci zahrát celá široká 
veřejnost. Do programu bude 
zařazena i nejvyšší katego-
rie RGP (Republiková Grand 
Prix) – dvojice mládež, juni-
oři, juniorky, žáci, žákyně. Po 
celý den bude zajištěno občer-
stvení a živá hudba. Chcete-li 
se dozvědět více o šipkách, 
neváhejte na některý z turnajů 
přijít, rádi Vás uvidíme.

Za BSOD Přeštice
Radim Krieglstein

Vybojovali postup
Úspěšně si vedli oba  přeš-

tické celky v semifinále Čes-
kého poháru národní házené. 
Jak muži, tak i ženy dokázali 
vybojovat postup do závěreč-

ného turnaje. Finále se hraje 
koncem března ve Studénce 
a oba naše celky doprovodí 
celky Tymákova, rovněž muži 
i ženy.                               (šat)   


