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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc březen
Cítíte se v poslední době více ohroženi 

v důsledku nárůstu kriminality v našem městě?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

PRVNÍ ČÍSLO SBORNÍKU 
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PODĚKOVÁNÍ 
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Zdravé město Přeštice zve občany na

VEŘEJNÉ FÓRUM
2014,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA 
HLÁVKY P EŠTICE

Vás všechny zve 

 na

DEN OTEV ENÝCH DVE Í

        22. b ezna 2014 
Program: ukázka d ní ve škole, 

prohlídka budov, vybavení školy a 
školní jídelny 

8.30 hod. - 11.00 hod. 

budova 1. st. Rebcova ulice 

10.30 hod. – 13.00 hod.

budova 2. st. Na Jordán  a školní 
jídelna Na Jordán

T šíme se na VAŠI Ú AST

Zápis do 1. tříd v Základní škole
Josefa Hlávky Přeštice

Čtvrtek 30. ledna 2014 byl pro školáky 
i budoucí školáky významným dnem. Školá-
ci si domů odnášeli svá pololetní vysvědčení 
a s vidinou pátečního volna spěchali ze školy, 
budoucí prvňáčci se do školy pomalu chysta-
li, neboť i pro ně byl čtvrtek neobvyklý. Ve  
14 hodin se právě pro ně otevřely dveře 
v budově prvního stupně v Rebcově ulici, kde 
ve třídách již čekaly paní učitelky, aby je při-
vítaly na zápisu do prvních tříd.

Na chodbách byla cítit nervozita a občas 
nebylo poznat, zda je více v napětí budoucí 
prvňáček či jeho rodiče. Při zápisu na budou-
cí školáky čekaly paní učitelky ze základní 
školy a jako podpora i poradce paní ředitel-
ky a učitelky z jednotlivých mateřských škol 
s různými úkoly, které měly za cíl poodhalit 
znalosti a připravenost pro vstup do školy. 
Škola i žáci připravili pro budoucí prvňáky 

množství dárků a i po nástupu do školy je 
oproti stávajícímu stavu čeká ve školní budo-
vě mnoho zlepšení.

A na závěr několik čísel a informací. 
K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 118 
budoucích školáků. Jde o mírný nárůst, ale 
číslo ještě není konečné. Konečné číslo bude-
me znát po 31. květnu, dokdy mají rodiče 
ještě možnost podat žádost o odklad povin-
né školní docházky s doložením potřebných 
doporučení od odborného lékaře či klinické-
ho psychologa a doporučení příslušného škol-
ského poradenského zařízení (§ 37 odst. 1  
zák. 561/2004 školský zákon). Teprve po 
tomto datu budeme vědět, kolik nových ško-
láků usedne 1. září do školních lavic Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Zápisy do mateřských škol 
v Přešticích na školní rok 
2014/2015
MŠ Přeštice, Gagarinova 202
3. 4. od 8.00 do 16.00 hodin
Podrobnosti na www.skolkaprestice.cz 

MŠ Přeštice, Dukelská 959
17. 4. od 8.00 do 16.00 hodin
Podrobnosti na www.msprestice.cz

MŠ Skočice
17. 4. od 15.00 do 16.30 hodin
Podrobnosti ve škole nebo na tel. 377 982 468.

Prestižní ocenění pro Přeštice
Ve dnech 18. a 19. února 2014 se v Hradci 

Králové konala 10. Národní konference kvality 
ve veřejné správě. Součástí těchto konferencí je 
vždy i udělování cen Ministerstva vnitra ČR za 
kvalitu ve veřejné správě. Starosta města spo-
lu s tajemnicí městského úřadu si za rok 2013  
přivezli ceny hned dvě – bronzovou pro město 
Přeštice za aplikaci metody místní Agenda 21 
a stříbrnou pro Městský úřad Přeštice za zave-

dení ČSN ISO 9001. Dvojitý úspěch potěšil, ale 
i zavazuje do budoucna. 

Na veřejném fóru Zdravého města Přeštice 
dne 11. března 2014 nám, vážení čtenáři Přeš-
tických novin, můžete sdělit své návrhy na další 
zlepšování služeb pro občany města. Na osobní 
setkání se těší

Eva Česáková, tajemnice městského úřadu
a koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice

Společná fotka z dětského maškarního bálu

Přeji Vám příjemný slunný březen,
děly se to podivnosti v únorovém počasí na 

okrajích evropského kontinentu, ještě že Přeštice 
leží v české kotlině. Na západě přílivy a mráz, na 
jihu metry sněhu, na východě zimní olympiáda 
v krátkých rukávech a v Přešticích – celý únor 
jaro. Asi si už letos na ká-čé-té nezabruslíme 
a po lukách na běžkách nesklouzneme. Škoda 
hlavně pro děti, v jejich věku jsme si sněhu-ledu 
užili i doma. Pomalu se nedá spolehnout ani na 
to, že v zimě padá sníh, který nás pak překvapí 
– neuleví mi ani to, že šetříme. Hlavně aby příro-
da ušetřila před jarním mrazem rostliny a úrodu 
naší země, jinak zase zdraží levnější zahraniční 
brambory.

Podivný pocit vzbuzoval na únorové televiz-
ní obrazovce časový souběh přátelské atmosfé-
ry olympijských her v ruském Soči s nedale-
kou občanskou vřavou v ukrajinském Kyjevě 
– skoro čtvrtstoletí po naší sametové… Čemu 
věnovat pozornost, co podstatného obě zdánlivě 
atmosférou protipólné akce sdílely? Úctyhodné 
jsou výkony sportovců zasloužené i vykoupené 
tvrdým tréninkem a láskou ke sportu. Jaký to 
pocit krajana se slzou v oku sdílet s vítězem tóny 
národní hymny. Jaká to byla pompézní světová 
společenská akce, jaká to podívaná pro miliardy 
diváků! Ale… kdo a proč zakázal ukrajinským 
sportovcům během her nést na paži černou pásku 
jako výraz sounáležitosti se svými – bojujícími 
a umírajícími přes hranici v rodné zemi, proč to 
v Soči nešlo a ve Štruncových sadech šlo? 

Z regionálních společenských akcí tohoto 
měsíce vybírám slavnostní ceremoniál v Nepo-
muku konaný u příležitosti 70. výročí sestřelení 
amerického bombardéru B24 Liberator s jeho 
dopadem na nedaleký vrch Dubeč. Při něm jsme 
uctili památku deseti mladých Američanů, kte-
ří při letecké operaci během 2. světové války 
položili život za svobodu, tedy za nás za všechny 
– daleko od domova. Kontrast. Mezi přeštickými 
společenskými akcemi měsíce února mě potěšil 
dětský maškarní bál ve Spoláku pořádaný naším 
KKC jako součást masopustního odpoledne. 
V uplynulém měsíci pokračovaly výroční člen-
ské chůze přeštických zájmových spolků, vesměs 
v přátelském duchu, podle zpráv jejich předsedů 
si všechny vedly dobře a všichni si přejeme, aby 
se jim ve zdraví dařilo stejně dobře i tento rok. 
Při jejich činnosti mohou i v tomto roce počítat 
s finanční podporou města vypočítanou podle již 
osvědčených pravidel, která stanovilo zastupitel-
stvo města. To zasedalo 13. února, kdy schválilo 
uzavření smlouvy o dotaci z evropských fondů 
na rekonstrukci ulice Na Pajzovně ve Skočicích, 
kdy schválením obecně závazné vyhlášky č. 
1/2014 umožnilo provozovatelům již vlastnícím 
příslušné povolení provozovat výherní hrací pří-
stroje do konce roku 2014, kdy absolvovalo pro-
gram této sice málo navštěvované, ale důležité 
společenské akce neobvykle v rekordně krátkém 
čase jedné hodiny.

Na pro obce významné společenské akci 
(konané v o rok než naše město starším Hrad-
ci Králové) jsme spolu s paní tajemnicí převza-
li kolektivní ocenění za způsob a kvalitu práce 
městského úřadu v roce 2013 – proto si dovoluji 
mým spolupracovníkům před veřejností úměrně 
každému dle jeho zásluh poděkovat, blíže o tom 
v příspěvku PN paní tajemnice.

Závěrem Vás zvu na dvě zajímavé už březnové 
společenské akce konané v sále KKC – k diskus-
ním stolům Zdravého města Přeštice dne 11. 3. 
a ke stejným stolům 23. zasedání zastupitelstva 
města dne 27. března.

Rád se u nich s Vámi potkám. 
Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Foto Mgr. Hana Kydlíčková
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc leden 2014  725 726 549

®

www.janperi.cz
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Dne 3. února zemřel ve věku 79 let zcela nečekaně – tragicky – náš spoluobčan, pan
Jiří Siegl 

z Přeštic. Jeho náhlý odchod zarmoutil především jeho nejbližší a mnoho přátel a je též citelnou 
ztrátou pro TJ Sokol Přeštice. Vedení města Přeštice vyjadřuje celé rodině pana Jiřího Siegla hlu-
bokou a upřímnou soustrast. Čest jeho památce!

Nikdy nezapomeneme!!!

Dne 2. března 2014 to bude 10 let, kdy nás nečekaně opustil člověk, kterého si všichni, kteří 
ho znali, vážili nejen pro jeho povahu, charisma, ale hlavně pro jeho životní optimismus a velké 
srdce. Čahy, Čahoun, Dlouhej Honza,

to je jen několik z mála jeho přezdívek, které se opravdu vzhledem k jeho vytáhlé postavě nemý-
lily významem. Čahy patřil mezi ty jedny z mála, že to, co řekl, tak to platilo a za svým slovem si 
stál. Byl to kamarád, který nikdy nikoho nenechal ve štychu. Tam, kde bylo potřeba pomoci, tak 
neváhal, podal pomocnou ruku a ještě vám s jiskrou v oku a upřímným úsměvem poskytl několik 
pohodových rad do života.

Lidé, kteří pobývali v jeho blízkosti, měli hned život veselejší. Jsme rádi, že jsme mohli být mezi 
nimi...                                                                                                                 Kamarádi ze Skočic

• na území města bylo zjištěno: prasklé vodo-
vodní potrubí v ul. V Háječku, uvolněný ukaza-
tel v ul. Gagarinova – předáno na odbor správy 
majetku, os. vozidlo se staženým okénkem v ul. 
Rybova – vyrozuměn provozovatel 

• zabezpečení veřejného pořádku a akcí měs-
ta: novoroční ohňostroj na Masarykově nám.,  
předváděcí akce „šmejdů“ v KKC, přenos 
peněz z Tříkrálové sbírky do banky, dokonče-
no osazení bezpečnostních řetízků pro seniory, 
společná kontrola s prac. správy majetku měs-
ta – provozovny s výherními automaty, zápis 
dětí do ZŠ Rebcova, kontroly na úřadu práce 
– výplaty sociálních dávek 

• výjezdy na narušení veřejného pořádku: 
poškozování vánoční výzdoby a poražení kon-
tejneru v Městském parku – zjištěni 3 mladí-
ci – řešeni v blokovém řízení, 3x poskytnuta 

pomoc ležícím podnapilým osobám v ul. Rybo-
va a Masarykovo nám., rušení nočního klidu 
u hospody ve Skočicích – nepotvrzeno, 3x na 
drobné krádeže v prodejně Pramen, Billa – zjiš-
těni 3 mladíci – řešeni v blokovém řízení, 3x na 
kazatele na Masarykově nám. – řešeno s vede-
ním města, na zmatenou ženu zastavující provoz 
v ul. Vrchlického – přivolána záchranná služba, 
na podnapilého muže zdržujícího se v bytovce 
v Červenkově ul. – z místa vykázán

• městským kamerovým systémem bylo 
zachyceno: 3x jízda pod vlivem alkoholu v ul. 
Nepomucká a V Háječku; pachatelé, kteří 
odstavili obytný přívěs v ul. Mlýnská, jenž byl 
odcizen v obci Stropčice,  6x porušení zavírací 
doby restaurací – vše předáno k vyřešení správ-
nímu orgánu či policii 

• na žádost vedoucího hosp. odboru byla pro-

vedena kontrola požívání alkoholu v pracovní 
době zaměstnanců úklidu, zjištěn 1 pracovník 
s pozitivním výsledkem 1,464 promile

• V měsíci lednu byli zjištěni tři řidiči, kteří 
byli předáni policii pro podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Dne 1. 1. ve 2.16 h byl na Masarykově 
nám. kontrolován třiadvacetiletý mladík z Čer-
notína na čtyřkolce Jumbo – naměřeno 1,211 
promile, dne 18. 1. ve 23.23 h bylo v ul. Nepo-
mucká kontrolováno vozidlo škoda se čtyři-
cetiletým řidičem z Přeštic – naměřeno 1,571 
promile a dne 26. 1. ve 2.42 h byl v ul. Na Jor-
dáně kontrolován ve vozidle fiat dvacetiletý 
mladík z Krasavců – naměřeno 1,081 promile. 
Dále byl policii předán jedenatřicetiletý pacha-
tel z Vřeskovic podezřelý ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí – dne  

24. 1. v 15.51 h řídil vozidlo škoda v ul. U Sta-
dionu, ač má vysloven zákaz řízení.

• Dne 4. 1. ve 3.13 h byl kontrolován v ul. 
Hlávkova ve vozidle škoda dvacetiletý řidič 
z Týniště, který nevlastní ŘP a provozovatel 
mu jízdu s tímto vozidlem nepovolil – předáno 
policii pro podezření z trestného činu nedovole-
né užívání cizí věci a na správní orgán – jízda 
bez řidičského oprávnění. 

• Dne 6. 1. bylo MP oznámeno redaktorem 
Deníku poškození stromků lip vysázených spol-
kem Junák v parku na Tř. 1. máje – zlomením 
a nařezáním kůry nožem po celém kmínku. Na 
místě bylo strážníky zjištěno, že oba stromky 
mají ve spodní části utrhanou kůru, což mohl 
provést volně pobíhající pes – na kmenech 
zjištěny vrypy po zubech zvířete. Strážníky 
byl vytipován místní osmnáctiletý mladík, kte-
rý vodí bojového psa do parku venčit a který 
poškození stromku psem sice zaznamenal, ale 
škodu nikde nehlásil – oznámeno k projednání 
na správní odbor.  

• Dne 10. 1. v 10.00 h přijala hlídka oznáme-
ní týkající se krádeže železného šrotu na zahra-
dě v Žerovicích, kde byli strážníky zadrženi  
2 mladíci (z Přeštic a od Prachatic), kteří muse-
li železo vrátit a byli na místě předáni policii 
k dalšímu opatření.             

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Zemřel pan Jiří Siegl
Přeštičtí ochotníci, o. s., je nově založené 

občanské sdružení, jehož hlavním zájmem 
a činností je ochotnické divadlo. Naše občan-
ské sdružení už má za sebou několik akcí 
a další nás čekají. Před Vánoci jsme vystoupili 
v Soběkurech a Kucínech s Příběhem o naro-
zení Ježíška, které doprovázelo zpívání koled. 
Další předvánoční akcí bylo moderování 
Vánočního zpívání, které se již tradičně konalo 
na přeštickém náměstí. Zatím poslední vystou-
pení našeho spolku bylo v rámci benefiční 
akce Srdcem pro Matyáška, kde jsme vystou-
pili v odpolední části se scénkou Kocourkov. 
Tím ale rozhodně naše letošní činnost nekončí. 
Právě naopak. Ve spolupráci s Domem historie 
Přešticka připravujeme představení na Veliko-

noce. Můžete se přijít podívat na velikonoční 
příběh o lásce a chamtivosti. Chystáme i velké 
vystoupení. To bude vyprávět o popleteném 
městečku Kocourkově, takže o legraci nebude 
nouze. S letními prázdninami se s námi můžete 
rozloučit na Vícově, kde vám sehrajeme někte-
ré z místních pověstí. Než se nadějeme, budou 
opět Vánoce a ani tehdy nebudeme zahálet. 
Těšíme se na všechny diváky. Příznivce ochot-
nického divadla, kteří by si rádi vyzkoušeli 
prkna, která znamenají svět, zveme srdečně 
mezi nás. V případě zájmu nás kontaktujte na 
presticti.ochotnici@seznam.cz nebo na tel. 
čísle 721 181 332. Najít nás můžete i na  
Facebooku. Těšíme se na vás.

Kristýna Regnerová, principálka

Nové divadlo hledá nové tváře

Masopust v MŠ Dnešice
„Masopust, masopust, popeleční středa, kdo 

nemá kožíšek, promrzne až běda...“
Tak zní jedno lidové pořekadlo, se kterým 

jsme se seznámili v rámci projektu – Obnovo-
vání tradic v obci. Paní učitelky rozmlouvaly 
s dětmi o této staročeské tradici, hrály a tvo-
řily společně šašky, klauny, ale  i výzdobu ve 
třídě. Rodiče si s dětmi vyrobili masky a za 
podpory rozhlasu obecního úřadu se uskuteč-

nil masopustní průvod. Na dnešické návsi si 
všichni pěkně zazpívali a zatančili. Sladkou 
tečkou byly masopustní koblihy, které děti 
připravily s paní kuchařkou. Veselá zábava 
a dobrá nálada vykouzlila každému úsměv na 
tváři. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme 
se na příští setkání.

Za kolektiv MŠ Dnešice
Jiřina Soukupová, ředitelka



Dne 7. března letoš-
ního roku uplyne již 
45 let ode dne, kdy 
zemřel ve věku 73 let 
uznávaný a respek-
tovaný učitel, vlasti-
vědný a osvětový pra-
covník, pan František 
Bastl. Jsem přesvěd-
čen o tom, že právě 
u příležitosti tohoto 
výročí je na místě na 
něho v PN podrobněji 
zavzpomínat.

Pan František Bastl 
již tři měsíce po nástu-
pu na své první uči-
telské místo v Dolní 

Lukavici, roku 1915, rukoval na frontu 1. svě-
tové války. Po návratu začal učit na dvoutřídce 
v Nezdicích. Po dosažení kvalifikace k vyučování 
na měšťanských školách (obor gramaticko-histo-
rický a nepovinný jazyk německý) působil od roku 
1925 na měšťanské škole chlapecké v Přešticích 
zprvu jako odborný učitel, později, ve válečných 
letech, byl jmenován “zatímním ředitelem obecné 
a měšťanské školy dívčí v Přešticích“. Měl rovněž 
oprávnění vyučovat dospělé frekventanty v nau-
kách živnostenskoobchodních, organizovaných 
při Hospodářské škole v Přešticích. Po skončení 
2. světové války vedl přes čtyři roky pedagogic-
kou a administrativní agendu okresního školní-
ho inspektora v Přešticích. Poté se opět vrátil za 
katedru. Do starobního důchodu odešel 16. dubna 
1959 po více než 45 letech učitelské služby. Ješ-
tě v roce 1965 však brigádnicky vypomáhal jako 
učitel na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací 
škole v Přešticích. 

I přes zdravotní indispozice, které byly 
následkem útrap válečných let, byly též i jeho 
mimoškolské aktivity velice bohaté – pro jeho 
mimoškolní činnost bylo charakteristické vře-
lé vlastenecké cítění, projevující se neúnav-
ným zájmem o veřejné dění a účastí na všech 
významnějších kulturních událostech v místě 
jeho bydliště, tedy v Přešticích, a celkově na 
Přešticku. Jeho velikým koníčkem bylo též stu-
dium starých kronik a sběr lidových vlastivěd-
ných památek, hlavně pověr či pověstí, k čemuž 
vedl i mládež ve škole. Za literárně historickou 
studii o Národní gardě v Přešticích, vysílanou 
v r. 1938 celostátním rozhlasem, byla panu uči-
teli Bastlovi udělena 2. cena v soutěži České-
ho slova a práce. Po Jaroslavu Bradáčovi byl 
druhým a posledním zodpovědným redaktorem 
vlastivědného sborníku „Pod Zelenou Horou“, 
který redigoval pět let až do jeho zákazu v roce 
1943. Byl taktéž aktivním členem zábavní-
ho a divadelního spolku Úhlavan – hrál např. 
v opeře Ant. Dvořáka Tvrdé palice (zpíval roli 
kmotra Řeřichy). Pan učitel Bastl též řadu let 
zpíval bas v pěveckém spolku Skála a v jeho 
hudebním odboru hrál na klavír. Mimoto obsta-
rával klavírní doprovod při všech představeních 
němého filmu v biografu v přeštické sokolov-
ně. Spolu s manželkou paní Boženou Bastlovou 
byli zakládajícími členy Sokola v Borovech. 
Později se pan učitel Bastl zapojil i v Přešticích. 
Zhruba do roku 1950 vedl městskou knihovnu 
v Přešticích a odborně školil i venkovské kni-
hovníky okresu. V letech 1962-1963 absolvoval 
základní osvětový kurs dobrovolných osvěto-
vých pracovníků okresu Plzeň-jih v oboru kro-
nikář a od té doby až do své smrti psal kroniku 
města Přeštice.          

 Jako současný kronikář města Přeštice si 
troufám říci, že zápisy pana učitele Bastla mají 
vskutku výbornou úroveň a plně se v nich odráží 
jeho zapálení a láska pro tuto práci ve spojení 
s hlubokými všestrannými znalostmi.

Při významných životních jubileích senio-
rů z Přeštic a z našich městských částí se mě 
často tito senioři ptají, v jakém příbuzenském 
vztahu je můj kolega, člen Rady města Přeštice  
Ing. Richard Bastl s panem učitelem Františkem 
Bastlem. Odpovídám, že jejich vztah je pravnuk 
– pradědeček a vždy ještě dodám, že pan učitel 
Bastl byl též dědečkem paní Věry Kokoškové, 
bývalé ředitelky KZ Přeštice a její sestry paní 
Petry Janečkové.

Mnoho současných přeštických seniorů patří 
k bývalým žákům pana učitele Bastla a velice 
často na něj vzpomínají, např. na to, s jakým 
nadšením vyučoval své předměty. Obzvláš-
tě si vybavují jeho hodiny dějepisu – jak rád 
a s jakým dojetím dovedl vyprávět o Elišce 
Přemyslovně. Též prý se značným roztrpčením 
líčil svým žákům, jak nepěkně hospodařil Jan 
Lucemburský v Království českém. I po mnoha 
letech jeho žáci s uznáním a respektem vzpomí-
nají také na to, jak při probírání učiva o povstá-
ní otroků ve starém Římě procítěně recitoval 
báseň Spartakus od Jaroslava Vrchlického. 
I ten největší raubíř tehdy zmlknul a poslouchal 
a dodnes si to pamatuje.   

Pan učitel František Bastl zesnul po krát-
ké nemoci dne 7. března 1969 ve věku 73 let. 
Jeho tělesné pozůstatky byly dne 12. března 
vyzdviženy z obřadní síně tehdejšího MěstNV 
v Přešticích a na místním hřbitově uloženy do 
rodinného hrobu k věčnému odpočinku.

Chtěl bych také připomenout, že nedílnou 
součástí kroniky ZŠ Přeštice je parte (úmrtní 
oznámení)  pana učitele Bastla a též zápis o něm 
zapsaný tehdejším ředitelem 1. ZŠ Přeštice 
a zároveň ředitelem někdejší přeštické Střední 
všeobecně vzdělávací školy panem Janem Kast- 
lem. Doslovně cituji z této kroniky:

„Dne 7. března 1969 zemřel bývalý učitel 
a ředitel v. v. zdejší školy František Bastl ve 
věku 73 let. Po obřadech v obřadní síni města 
Přeštice, byl pohřben do rodinného hrobu na 
místním hřbitově. Zapsal Jan Kastl.“

A byl to právě p. ředitel J. Kastl, který pana 
učitele Bastla požádal o brigádnickou výpomoc 
na SVVŠ ještě v roce 1965, tedy v době, kdy 
mu bylo již skoro 70 let.

Pan učitel Bastl skutečně patřil mezi pedago-
gy, na které se nezapomíná, což právě dokazují 
velice časté vzpomínky jeho bývalých žáků.

Učitelé patří k těm, kteří svojí prací ovlivňují 
své žáky, mnohdy na celý život. A mezi takové 
pan učitel Bastl bezesporu patřil. 

Čest jeho památce! 
(Dovoluji si poděkovat paní Věře Kokoškové 
a panu Ing. Richardu Bastlovi za cenné infor-
mace a fotografie z rod. alba, též řed. ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice panu Mgr. P. Fornouzovi za 
zapůjčení kroniky školy.)

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 
a kronikář města Přeštice
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VÝROČÍ (únor)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (leden)

František MEDEK             
Milan PARTYNGL           
František BERÁNEK       
Božena HOROVÁ

(1923)
(1964)
(1932) – Zastávka
(1932)

84 let 
Marie PETRÁŠOVÁ (Žerovice)

Josef KALČÍK

Blahopřání k 80. narozeninám

Zlatá svatba 
manželů Kindlových

87 let 
Jiřina KAŠPAROVÁ
Jaroslav STEHLÍK

Společenská kronika

82 let 
Václav SKÁLA

Jiřina HRUBÁ (Žerovice)
Marie JÍLKOVÁ (Žerovice) 

Blahopřání k 85. narozeninám

83 let 
Anna JANČÍKOVÁ

92. narozeniny paní Marie Levorové

První únorový den letošního roku oslavil pan 
Vojtěch Pluhař

ze Skočic své úctyhodné 95. narozeniny. Pan Pluhař se těší dobrému zdraví a jeho věk by mu 
určitě nikdo nehádal. Je plný životního optimismu a v kruhu svých nejbližších rád vzpomíná na 
léta, kdy spolu se svou manželkou Barborou hospodařili. Je to pro něj nezapomenutelné období, ke 
kterému se ve svých vzpomínkách stále vrací. Manželka bohužel zemřela již před více než deseti 
lety, byla mu však vždy velkou oporou. Nyní má kolem sebe milující rodinu, která se o svého 
tatínka, dědečka a pradědečka vzorně stará.

Na rodinnou oslavu rád přijal pozvání i starosta města Přeštice Mgr. Antonín Kmoch, který 
v zastoupení spoluobčanů města i jménem svým popřál oslavenci vše nejlepší, do dalších let pevné 
zdraví, hodně radosti a spokojenosti mezi svými nejbližšími.

89 let 
Bohumila KRÁLOVÁ

V úterý 11. února oslavila své úctyhodné 92. narozeniny naše spoluobčanka, paní 
Marie Levorová 

z Přeštic. Přesně v tento den ji navštívil místostarosta Mgr. J. Königsmark a jménem vedení měs-
ta předal milé oslavenkyni květinu s dárkem a připojil blahopřání do dalších let – především pevné 
zdraví, hodně radosti, spokojenosti, štěstí a pohody v kruhu svých nejbližších. Přítomna byla též 
dcera jubilantky, paní Marie Dvořáková, která se o svoji maminku vzorně stará a vzájemně se mají 
opravdu moc rády. Paní Levorová snad vůbec nestárne, je stále usměvavá a velice laskavá, má 
zájem o veškeré dění v našem městě, ale i jinde. Moc ráda si popovídá a zavzpomíná na léta dřívěj-
ší. Nad publikací Dostavba věží chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích s láskou zavzpomí-
nala na svého manžela, pana Josefa Levoru, který byl jedním z těch, kteří autorům této knihy podali 
cenné informace a pomohli při ověřování potřebných dat. Také prozradila, že právě v příštím roce 
by se byl její manžel dožil významného životního jubilea – oslavil by 100. narozeniny. 

Vážená paní Levorová, ještě jednou jen vše nejlepší a za rok opět na viděnou. 

Jubilejní 80. narozeniny oslavil dne 14. února 
náš spoluobčan z Přeštic, pan 

Karel Klička. 
Patří po dlouhá léta ke členům místní orga-

nizace Českého svazu zahrádkářů. Práce na 
zahrádce je jeho celoživotním a velikým koníč-
kem. Oslavenci přišel poblahopřát místostaros-
ta Přeštic Mgr. Jan Königsmark, který mu jmé-
nem města předal dárek a do dalších let popřál 
především pevné zdraví, pohodu, klid, štěstí  
a ještě hodně radosti při práci na své zahrádce. 

Dne 7. února oslavila své 85. narozeniny paní
Marie Bouřilová 

ze Žerovic. Za vedení města Přeštice jí osob-
ně poblahopřál za účasti celé její rodiny mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark. Oslavenkyni 
popřál do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost a hodně radosti v kruhu svých nej-
bližších.

Dne 8. února tohoto roku oslavili 50 let spo-
lečného života manželé 

Rudolf a Růžena Kindlovi 
z Přeštic. Vedení města Přeštice přeje 

váženým manželům do dalších společných let 
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spo-
kojenosti.

Blahopřání k 95. narozeninám

Vzpomínka na pana učitele Františka Bastla 



Město Přeštice registruje na svém území zvy-
šující se majetkovou kriminalitu a zvýšený 
pohyb osob páchající tuto trestnou činnost jak 
na majetku města, tak na soukromém majetku 
občanů a firem. Proto byl na Radě města Přešti-
ce projednán návrh možného zřízení pultu cent-
rální ochrany Městské policie Přeštice. Hlavním 
úkolem tohoto pultu je přispívat k ochraně osob 
a majetku. Jedná se o systém střežící objekty 
zabezpečené pomocí elektronického signalizač-
ního zařízení, které v případě napadení objek-
tu vyšle podnět upozorňující na ohrožení a na 
místo vyjede hlídka městské policie. Samotný 
objekt, který bude napojen na pult centrální 
ochrany, již musí být jeho vlastníkem vybaven 
vhodným signalizačním zařízením. Předpoklá-

dáme, že město bude poskytovat tuto placenou 
službu za cenu 300 až 500 Kč měsíčně. 
  Žádáme občany a zástupce firem, kteří by měli 
o tuto službu zájem, aby kontaktovali Městskou 
policii Přeštice na tel. 725 726 549, 377 982 580 
či na e-mail: mpolicie@prestice-mesto.cz  

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Bc. Pavel Hošťálek, vedoucí strážník 
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Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

březen 2014 
l 5. 3. 2014 Co lze vyčíst z aury 

(přednáška p. Mojžíše)
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 7. 3. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: MAS Aktivios
Místo konání: malý sál KKC

l 8. 3. 2014 Výroční schůze Českého svazu 
rybářů
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ČSR Přeštice

l 11. 3. 2014 Veřejné fórum města
Čas konání: 16.00 hodin
Projekt Zdravé město. Mluvme spolu – řešme 
spolu.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: město Přeštice

l 13. 3. 2014 Dostaveníčko s dechovkou 
– Jihočeští Rodáci
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

l 15. 3. 2014 Maok – hudební výlet do vnitř-
ních krajin Duše
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Lastura solná jeskyně
Vstupné: 220 Kč

l 18. 3. 2014 Matylda zasahuje aneb Poví-
dačky naší kačky 
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 19. 3. 2014 Vítání jara – taneční obor
Čas konání: 17.00 hodin
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Místo konání: velký sál KKC

l 21. 3. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: MAS Aktivios
Místo konání: malý sál KKC

l 22. 3. 2014 Rybářský bál
Čas konání: 20.00 hodin
Pořadatel: MO ČRS
Místo konání: KD Příchovice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: Rybářské potřeby pí Mašatová

l 28. 3. 2014 Papua – pralesy a ledovce na 
rovníku (reportáž z cesty, promítání, beseda)
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup zdarma

Připravujeme v KKC

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

l 26. 3.-18. 5. 2014 Výstava – Můj méďa 
(výstava medvídků ze soukromé sbírky)
Místo konání: DHP – přízemí
Pořadatel: DHP
l 26. 3.-18. 5. 2014 Výstava – Krása a tajem-
ství mikrosvětů (prolínání vědecké a vý- 
tvarné fotografie v tvorbě Františka Weydy)
Místo konání: DHP - podkroví
Pořadatel: DHP

10. 4. 2014 od 19.00 hodin – Všechnopartička 
(K. Šíp, J. Náhlovský)
26. 5. 2014 od 19.00 hodin – Zrada (divadel. 
představení – J. Potměšil, A. Jastraban, J. Neru-
dová)
6. 6. 2014 od 17.00 hodin – Rozjezdy pro 
dětské hvězdy – finálový večer, moderátor  
P. Martiňák, hudba Heidi Janků
13. 6. 2014 od 19.00 hodin – Rangers a Car-
mina (koncert)

Přehled nachozených km a účast na pochodech
Náš turistický oddíl v loňském roce 2013 připravil pro své členy celkem 66 pochodů v délce 

917 km. Dva týdenní pobyty. V červnu na Berounsku, v září na Šumavě. Průměrná délka pocho-
du byla 14 km. Celková účast na pochodech byla 1282 osob, průměrná účast 19 osob a ušli jsme  
16 750 osobokm.

Na přípravě a vedení pochodů jsme se podíleli takto: V. Řežábek 21x, V. Čermák 10x, V. Borov-
cová 8x, F. Vokáč 8x, Šetková 5x, M. Pojarová 4x, J. Hošek 4x, J. Hanzlíčková 3x, A. Mestlová 
2x, J. Hubková 1x.

Tabulka nachozených km a počet pochodů:

l 29. 3. 2014 – 7. ročník Nejlepší vošouch
Čas konání: 18.30 hodin
Místo konání: restaurace U Petra Skočice
Pořadatel: OV Skočice

l 29. 3. 2014 Filmový klub – Donšajni (český 
film režiséra Jiřího Menzla)
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč

l 31. 3. 2014 Moje nejoblíbenější zvířátko 
– vernisáž výtvarné výstavy
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM Přeštice, KKC Přeštice

2. 3. NE: Z ŽIHLE DO BLATNA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.18 do 
Žihle (9.39). Zpět z Blatna (R) 16.45 do Plzně 
(17.52), z Plzně 18.10 do Přeštic.
TRASA: Žihle – Dědek – Bába – Viklan – sklár-
na – Tis u Blatna – Blatno u Jesenice
(16 km vede V. Borovcová)
8. 3. SO: Z DOBŘÍKOVA DO POCINOVIC
Vlakem z Přeštic 9.29 (R) do Klatov, z Klatov 
10.22 do Dobříkova (10.51). Zpět z Pocinovic 
v 16.08 do Klatov, z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Dobříkov – Smržovce – Modlín – Lib-
kov – Dobrá Voda – Pocinovice
(11 km vede F. Vokáč)
15. 3. SO: PŘES VŘESKOVICE DO JEŽOV
Vlakem z Přeštic 8.43 do Borov. Zpět ze Šviho-
va 15.01 do Přeštic.
TRASA: Borovy – Vřeskovice – Ježovy – 
Chlumská – Švihov
(14 km vede M. Šetková)
23. 3. NE: PADRŤSKÉ RYBNÍKY – 
OKROUHLÍK

Vlakem z Přeštic 6.28 (R) do Plzně (6.56), 
tramvaj CAN – autobus 7.45 do Míšova (8.42). 
Zpět z Příkosic 14.55 do Nezvěstic, z Nezvěstic 
15.31 do Plzně, z Plzně 16.10 do Přeštic.
TRASA: Míšov – Teslíny – Padrťské rybníky 
– Okrouhlík – Trokavec – Příkosice
(13 km vede J. Hošek)
29. 3. SO: Z BABYLONU DO KOUTA
Vlakem z Přeštic 6.28 (R) do Plzně (6.56). 
Z Plzně 7.10 do Domažlic (8.23), z Domažlic 
8.27 na Babylon (8.36). Zpět z Kouta na Šuma-
vě 15.45 (16.37) do Klatov, z Klatov 16.46 
(18.06 R) do Přeštic.
TRASA: Babylon – Skalka – Pasečice – Pele-
chy – Tlumačov – Nevolice – Smolov – Spáňov 
– Kout na Šumavě
(18 km vede V. Řežábek)
SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 27. března 2014 
v 17.00 hod.

Březen – měsíc čtenářů
Letos vyhlašuje Svaz knihovníků a informač-

ních pracovníků již pátým rokem měsíc březen 
jako měsíc čtenářů. V městské knihovně se 
uskuteční v pondělí 10. března pro školní děti 
beseda a workshop se známou autorkou komik-
sů Lucií Lomovou. Od 24. února je v oddělení 
pro dospělé čtenáře instalována výstava dět-
ských prací ze dvou soutěží – Malovaná abe-
ceda a Komiks a já. Školy a školky budou dle 
svých potřeb navštěvovat výchovně-vzdělávací 
lekce. Ve čtvrtek 20. března dopoledne mohou 
maminky s malými dětmi navštívit tvořivou  
dílnu Jarní dekorace, odpoledne zveme školáky. 
Krásné a sluníčkové jaro vám přejí pracovnice 
knihovny.                     Mgr. Jindřiška Červená

MK Přeštice

Tel.: 777 930 603. (Přeštice a blízké okolí)

Poptávka napojení na pult centrální ochrany 
městské policie na území města Přeštice

Výzva pro občany a firmy
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Mikroškolka ani v únoru nezahálela
Přestože počasí nám moc nepřeje, trávíme 

s dětmi z Mikroškolky Přeštice hodně času i ven-
ku. Děti si oblíbily hlavně krmení kachen u řeky 
a také procházky k nádraží, kde můžeme pozoro-
vat projíždějící vlaky. Dokonce se nám povedlo 
využít jednodenní sněhové nadílky a zasáňkovat 
si na kopečcích ve vnitrobloku. Ve školce se hod-

ně věnujeme především pohybovým hrám, ke 
kterým někdy využíváme i sál KKC, kde mají 
děti velký prostor. Také výtvarné činnosti jsou 
u dětí velmi oblíbené. Například valentýnské přá-
níčko pro maminky se jim moc povedlo.

Jindra Skuhrová
vedoucí vychovatelka

Přeštičtí ochotníci
to pořádně roztočili

V sobotu 15. února se sál kulturního domu 
ve Snopoušovech zaplnil dychtivými diváky. 
I když běžel právě v televizi hokej, komedie 
Zítra to roztočíme, drahoušku v podání ochot-
nického spolku Úhlavan z Přeštic přilákala vel-
ký počet diváků. A nikdo své účasti nelitoval, 
všichni se očividně bavili, herce odměňovali 
smíchem i potleskem. Jednoduchý děj s mno-
ha zápletkami přiblížil sousedský boj manželů 
Bartáčkových a Novákových. Přeštičtí ochot-
níci dali do svého dramatického podání hodně 
energie, umu, vtipné improvizace, takže i jejich 
filmoví kolegové by z nich asi měli radost. Těší-
me se na vaše příští účinkování a přejeme vám, 
milí „Úhlavani“, hodně úspěchů.      

Mgr. Eva Klepsová
kulturní komise OÚ D. Lukavice

Sedmý ročník zábavného
večera Nejlepší vošouch

Osadní výbor Skočice zve všechny příznivce 
na 7. ročník zábavného včera Nejlepší vošouch, 
který se koná v sobotu 29. března 2014 od  
18.30 hod. v restauraci U Petra ve Skoči-
cích. K tanci a poslechu hraje Karel Bezvoda 
z Merklína. Každý, kdo se chce večera aktivně 
zúčastnit, donese s sebou své nejlepší vošou-
chy nakrájené na jednohubky. Příjem vošouchů 
do soutěže je od 17.30 do 18.30 hod. Hodnotí 
všichni přítomní.

Ondřej Živný, OV Skočice

Jménem celé naší rodiny chci Vám a Vašemu týmu 
poděkovat za to, jak aktivně a hezky pečujete o naše 

děti během pobytu v mikroškolce. Děti k Vám chodí rády, což je pro nás důkazem toho, že jsou 
spokojené. Vážíme si toho, že město Přeštice dalo vzniknout projektu mikroškolky, protože 
díky tomu jsem mohla nastoupit zpět do zaměstnání. Přejeme Vám hodně úspěchů s tímto pro-
jektem, který za nás hodnotíme na jedničku.                S pozdravem Lucie Pechanová s rodinou

Město Přeštice zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo 
města Přeštice

dne 27. 3. 2014 
od 17.00 hodin

ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí.
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COLOR
centrum

NOVĚ OTEVŘENO

TOPENÁ STVÍ R-V s.r.o.

S cvičitelkou Helenou zažily děti ze školní družiny hodně zábavy při taneční zumbě. Ve velkém 
sále KKC jim patřilo jedno únorové odpoledne plné tance, her a soutěží. Samozřejmě nechybělo 
ani vyhodnocení  nejlepších masek.   

Naši předškoláci u zápisu
Rok s rokem se sešel a máme tady zase obdo-

bí, kdy se nejčastěji skloňuje slovo zápis. A to 
zápis do 1. třídy ZŠ. Proto se také v naší MŠ 
Přeštice, Dukelská, uskutečnila již tradiční 
beseda pro rodiče budoucích školáků, na kterou 
byly přizvány učitelky z 1. stupně ZŠ. Beseda 
byla pro rodiče přínosem, neboť paní učitelky 
jim podaly vyčerpávající informace ohledně 
přípravy dětí do 1. třídy. Informovaly rodi-
če o důležitých aspektech týkajících se škol-
ní zralosti – jazyková vybavenost, vědomosti 
odpovídající věku dítěte, celková samostatnost 
dítěte. Rovněž informovaly rodiče o tom, co 
škola dětem nabízí – logopedickou péči pro děti 
s vadami řeči, seznamování s cizím jazykem 
a školní družinu. Beseda probíhala v příjemné 
a uvolněné atmosféře.

 A už se přiblížil 30. leden. Den, kdy děti 
čekal jeden z důležitých životních kroků – zápis. 
Nemohou dospat, tak moc se těší, ale jsou i tro-
chu rozechvělé a nejisté z toho, co je to vlastně 
čeká. Na chodbě školy se sešly se svými kamará-
dy a to je potěšilo. Jenom z naší MŠ se chystalo 
k zápisu 67 dětí. Konečně. Děti vcházejí do pěk-
ně vyzdobené třídy, kde už na ně čekají laskavé 
a usměvavé paní učitelky. S dětmi si povídaly a 
připravily pro malé šikuly rozmanité úkoly. Děti 

tak mohly předvést znalost barev, tvarů, držení 
tužky, zpěv, recitaci i schopnost komunikovat. 
Paní učitelky tak poznají úroveň připravenosti 
dětí – budoucích školáků. Odvahu dětem dodá-
valy jejich paní učitelky z MŠ. Jako upomínku na 
tak krásný a důležitý den si děti odnášely kromě 
nových zážitků i pamětní list, mini Lego a dárky, 
které pro budoucí prvňáčky připravili jejich starší 
kamarádi. Všechny děti odcházely domů spoko-
jené, šťastné.  Přejme jim hodně úspěchů ve škole 
i v životě a ať jim spokojenost a štěstí vydrží.

Kolektiv MŠ Dukelská Přeštice

Život v Přešticích – I.
V minulých pětapadesáti číslech Přeštických 

novin jste nacházeli na tomto místě vždy porov-
návací fotografie z Přeštic, na kterých jste viděli, 
jak se naše město změnilo. Od tohoto čísla vám 
ukážeme na reklamách obchodníků a živnostní-
ků z doby 1. republiky (mezi 1. a 2. světovou 
válkou) život v Přešticích.              Ing. Jiří Běl

Maškarní rej s DDM Přeštice
Měsíc únor je měsícem různých plesů a maš-

karních veselic a tak jsme 4. února 2014 uspo-
řádali Maškarní rej pro všechny děti z DDM 
Přeštice a ze školní družiny při ZŠ Přeštice. 
Děti se sešly ve velkém počtu a sál hýřil bar-
vami všech krásných masek. Víla, kominíček 
nebo kostlivec, to jsou jen některé z nich. Děti 
si také zatančily několik veselých tanečků pod 
vedením vedoucí tanečního kroužku Lady 
bugs Michaely Culkové, která tuto taneč-

ní školu vede při DDM Přeštice již druhým 
rokem. Veselí tanečníci si mohli také zasou-
těžit v několika soutěžích. Byly vyhodnoceny 
nejkrásnější masky a nejšikovnější tanečníci. 
Všechny děti jsme za jejich výkony ocenili 
drobnými sladkostmi a dárečky. Velké podě-
kování patří paní ředitelce KKC Mgr. Martině 
Míškové za zapůjčení sálu na uspořádání této 
oblíbené akce.                         Hana Hasáková

DDM Přeštice

Zpíváme si nejen pro radost...
Na druhém ročníku finále pěvecké soutěže 

DO – RE – MI dětí ze školní družiny byly letos 
nově uděleny ceny obou ředitelů škol.

Stelinka Peklová si vyzpívala ocenění ředi-
tele Základní umělecké školy v Přešticích   
Bc. Miroslava Vacka. Cenu ředitele Základní ško-
ly Josefa Hlávky v Přešticích Mgr. Petra Fornou-

ze získal za svůj pěvecký výkon Martin Kučera. 
Poděkování patří všem organizátorům i zú-
častněným této nejen dětmi oblíbené pěvecké 
soutěže.

Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme!
Vychovatelky a děti ze školní družiny

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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Oznámení majitelům
evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích
Osada Šeříků 
Za Řekou 

Pod Hřbitovem
Za Sladovnou

Městský úřad Přeštice oznamuje majitelům 
evidenčních čísel termíny svozů tuhého komu-
nálního a zahradního odpadu. 

V níže uvedených termínech budou v těchto 
osadách umístěny velkoobjemové kontejnery 
pro ukládání odpadu.
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

28. 3. – 30. 3. 2014
25. 4. – 27. 4. 2014
23. 5. – 25. 5. 2014
20. 6. – 22. 6. 2014
18. 7. – 20. 7. 2014
15. 8. – 17. 8. 2014
12. 9. – 14. 9. 2014
24. 10. –  29. 10. 2014

Jana Křenková
referentka finančního odboru 

Přeštičtí zahrádkáři bilancovali
V sobotu 25. ledna se konala výroční schůze 

zahrádkářů z Přeštic. Bylo to hodnotící zase-
dání za léta 2008-2013 a volební na léta 2014- 
-2019. Předseda Ing. Jan Kovářík zhodnotil ve 
svém projevu činnost za rok 2013, kdy postihla 
členy neúroda ovoce, což se projevilo na moš-
tování a nepořádání každoroční výstavy ovoce, 
zeleniny, květin a citrusů. Organizace má vlast-
ní moštárnu ve Stachově ulici 209 v Přešticích, 
kde každoročně moštuje ovoce od září do počát-
ku listopadu.

Předseda ve své zprávě za minulé volební 
období kladně hodnotil růst členské základny, 
kdy z 82 členů v roce 2008 vzrostl do ledna 
2014 stav členů na 111, při úbytku členů odcho-
dem a úmrtím. Ocenil hlavně omlazení členské 
základny o nově příchozí mladé přátele od  
25 do 50 let.

Ve volbách došlo i k omlazení výboru ZO 
a kontrolních pracovníků. Nový výbor je deví-
tičlenný, v čele s předsedou Ing. Janem Ková-
říkem a tajemníkem Pavlem Divišem, který 
vystupuje v Českém rozhlase Plzeň jako odbor-
ný zahrádkářský instruktor. Kontrolní komise 
bude pracovat ve složení Petr Gregor, Mgr. Sta-
nislava Retyková a Mgr. Anna Růžičková.

Zahrádkáři pořádají ročně tři zájezdy na 
celostátní odborné zahrádkářské výstavy, a to  
Hobby České Budějovice, Zahrada Čech Lito-
měřice a vinobraní v Horní Bříze. Pro členy jsou 
zájezdy zdarma. Členové se zúčastňují výstav 
ovoce a zeleniny ve vlastní organizaci, na okres-
ních výstavách v Plzni, Zahradě Pošumaví v Kla-

tovech a mezinárodní krajské výstavě v Plzni, 
pod patronací hejtmana Plzeňského kraje.

Jsou účastníky specializovaných výstav alpi-
nek v Mikulášské zahradě v Plzni 2x ročně, 
výstavy citrusů a exotických rostlin a výstavy 
vinné révy. Aby jejich činnost byla stále na 
vysoké úrovni, zúčastňují se odborných školení 
v Plzni, ve Výzkumném ústavu v Holovousích, 
Vysoké škole zemědělské Brno s pracovištěm 
v Lednici na Moravě a Mezinárodního vinař-
ského semináře v Hradci Králové. Máme vlast-
ní odborníky ve všech oblastech zahrádkářské 
činnosti, kteří přednáší na jednání zahrádkářů 
v kraji i Plzeňském rozhlase.

Předseda se zúčastňuje jednání Územního 
sdružení ČZS Plzeň – region jako místopředse-
da Územní rady a jednání Krajské koordinační 
rady ČZS Plzeňského kraje jako její vedoucí. 
Je účastníkem nejvyššího orgánu ČZS, a to 
Republikové rady, 2x ročně na jejím zasedání.

Výbor zajišťuje pro své členy sadbové bram-
bory, informace o nových rezistentních odrů-
dách ovoce, o nových ochranných postřicích 
a hnojivech. Oceňuje své jubilanty od 65 let 
věku věcnými dary a děkuje jim za přínos do 
společné práce.

Závěrem jednání poděkoval předseda všem 
za práci a popřál jim do další činnosti pěkné 
počasí, bohatou úrodu, hodně pohody, zdraví 
a osobního štěstí. Upozornil, že zahrádkáři uví-
tají ve svém středu všechny zájemce o zahrád-
kářskou činnost.

Ing. Jan Kovářík, předseda ZO ČZS Přeštice

Sborník Pod Zelenou Horou
vykročil do VII. ročníku  

Vlastivědný sborník Pod Zelenou Horou se 
vždy snažil objevovat dosud nepublikovaná 
témata. V prvním letošním čísle jich nalezneme 
hned několik. Článek „Historie pivovarů v Přeš-
ticích“ je výstupem z výstavy, konané v loň-
ském roce v Domě historie Přešticka. Autoři 
– Drahomíra Valentová a Jan Jirák – v něm 
na základě dosud málo známých archivních 
dokumentů přibližují existenci dvou přeštic-
kých pivovarů, městského a panského. Asi nej-
známější kurýrkou českého protihabsburského 
odboje byla Ema Destinnová. Další zapome-
nutou „Masarykovu špionku“ ale objevil Josef 
Suda také v Lovčicích na Klatovsku. K životo-
pisu rodáka z Dolců, ak. malíře Otto Peterse, 
je připojena kratičká legenda z rodinné kroniky 
Petersových. Týká se původu obrazu Divotvůr-
kyně Přeštické na Hofmeisterově domě na přeš-
tickém náměstí, kterou v Přešticích dosud nikdo 
neznal. Mimochodem, osud onoho obrazu je 
stále zahalen nejasnostmi a v tom nejhorším 
případě skončil v sutinách při bourání onoho 
starobylého objektu, jak naznačuje jedna z mála 
dobových fotografií. K návratu do dob dětství 
zvou pojmy jako Krvavý koleno, Kobylí hlava 
či zvolání Z paty krev! Hororové dětské hry 

našich prarodičů totiž zachycuje stejnojmenné 
vyprávění. Zprávu o restaurování barokního 
rámu z přeštického kostela, skvostu, který až do 
postavení současného chrámu uchovával origi-
nál zázračného obrazu, podává předseda Spol-
ku pro záchranu historických památek Přešticka 
Václav Süss. Vzácná památka byla zachráněna 
právě díky několikaletým aktivitám této občan-
ské iniciativy. V „nepomucké“ části obsahu 
sborníku představuje starostka obce Dožice Eva 
Kubová v novém seriálu „Po starých stezkách 
regionu“ tzv. Formanskou stezku ze Starého 
Smolivce do Dožic. A regionální historik Karel 
Kabátník v této souvislosti popisuje bitvu u Sta-
rého Smolivce v roce 1620 v místech, kde se 
dodnes říká Na Vraždě. Dva aktuální projekty 
– „Pamětníci z kamene“ a „Venkovská kraji-
na pod drobnohledem“ – popisují příspěvky 
místních akčních skupin sv. Jana z Nepomuku, 
Aktiviosu a Ametystu. Ukázka z literární sou-
těže „Dědečku, vyprávěj aneb Co mi vyprávěli 
prarodiče“ letos reprezentuje starší kategorii 
účastníků – žáků základních škol. V závěreč-
ném „Zrcadle místní kultury“ se pro tentokrát 
zhlíží úspěšný dětský pěvecký sbor Písnička 
z Nepomuku.                           Věra Kokošková

Dobrovolní hasiči v roce 2013
V roce 2013 vyjížděla jednotka sboru dob-

rovolných hasičů města Přeštice celkem  
k 23 zásahům, přičemž se jednalo o 5 požárů, 
14 technických pomocí a 4 plané poplachy. 
Nejnáročnějším požárním zásahem byla likvi-
dace požáru pole a samosběrného vozu na poli 
u Oplota dne 16. srpna. Z technických zásahů se 
13x jednalo o zásahy spojené s odstraňováním 
následků červnové povodně, zejména budování 
protipovodňových hrází a čerpání vody. V jed-
nom případě byli členové jednotky povoláni do 
Lužan na noční pátrací akci po pohřešované 
osobě na žádost Policie ČR. U planých popla-
chů se ve třech případech jednalo o poruchu 
čidla EPS ve výrobní hale a v jednom případě 
se jednalo o neohlášené pálení kabelů. Kro-
mě zásahů provedli dobrovolní hasiči celkem  

27 pracovních činností pro město Přeštice 
a další organizace. Jednalo se 6x o dovoz vody  
(na výlovy rybníků, soutěže v požárním sportu, 
ale i pro parní lokomotivu), 5x proplach ucpané 
kanalizace, 5x napouštění ledové plochy KČT, 
3x zalévání městské zeleně, 2x mytí komunika-
cí, skrápění náměstí při Dechparádě atd. Dále 
členové 5x drželi požární hlídku při kulturních 
akcích a při pouťovém ohňostroji. Preventivně 
výchovných akcí pořádali v loňském roce hasiči 
celkem 8, největší z nich byla zastávka propa-
gační jízdy historických hasičských vozidel na 
náměstí v Přešticích dne 31. května. Dobrovolní 
hasiči touto cestou děkují všem svým přízniv-
cům za podporu.

Ing. Martin Felix
SDH Přeštice

Zavedení elektronické žákovské
knížky na ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice při-
pravuje od nového školního roku 2014/2015 
významné rozšíření spolupráce a informova-
nosti mezi školou a rodiči. Novinkou od září 
bude spuštění nového komunikačního prostřed-
ku – elektronické žákovské knížky. Elektro-
nickou žákovskou knížku budou mít všichni 
žáci navštěvující základní školu. V 1., 2. a 3. 
ročnících bude k elektronické žákovské knížce 
navíc i stávající listinná podoba, tj. záznamní-
ček u nižších ročníků a ve 3. ročníku žákov-
ská knížka. U ostatních ročníků bude listinná 
podoba žákovské knížky nahrazena omluvnou 
a informační knížkou.

A jaký bude hlavní přínos této význam-
né změny pro rodiče? Rodiče na počátku 
září obdrží unikátní přístupový kód, kterým 
se budou moci přihlásit na webových strán-
kách školy do aplikace elektronická žákovská 
knížka. Poté se jim otevře obdoba žákovské 
knížky, kde budou zaznamenány všechny 
známky, pochvaly, poznámky, výchovná opat-
ření či informace. Přístup nebude časově ome-
zen a bude možno se na něj přihlásit z interne-
tu kdekoli. Během února proběhlo dotazníkové 
šetření možnosti přístupu rodičů na internet. 

I ti, kteří nemají přístup k internetu, nepřijdou 
o informace o prospěchu a chování svých dětí, 
neboť jim bude poskytnuta tištěná podoba pro-
spěchu a chování v určitém intervalu. Rodiče 
se budou moci seznamovat aktuálně se vše-
mi výsledky, které dosáhne jejich dítě během 
školní docházky v podstatě ihned. Zároveň jim 
bude umožněna možnost elektronické komu-
nikace s třídním učitelem a tím pádem i řešení 
případných problémů bez ohledu na to, zda 
žák v daný čas má či nemá u sebe žákovskou 
knížku.

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice při-
praví v měsíci září informativní seznámení pro 
zájemce z řad rodičů k nové aplikaci elektro-
nické žákovské knížky. Cílem nového projek-
tu je zkvalitnit informovanost rodičů a zlepšit 
komunikaci mezi rodiči a školou. Zároveň se 
jak rodiče tak žáci seznámí s tímto způsobem 
komunikace již na základní škole, neboť na 
středních školách je tento způsob komunikace 
již běžnou záležitostí. O jednotlivých krocích 
zavádění elektronické žákovské knížky budou 
rodiče školou průběžně informováni. 

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

SLEDUJTE: 
www.kzprestice.cz

NOVĚ:
online

předprodej
vstupenek



Valné volební sezení za přítomnosti mnoha 
hostů se uskutečnilo dne 1. února letošního roku 
v prostorách přeštického hotelu Sport.

Všichni přítomní hosté měli možnost posoudit 
snažení sdružení přeštické Obce baráčníků Pod 
Ticholovcem v uplynulém roce 2013. Proběhly 
volby představenstva a konšelstva sdružení pro 
tento a příští rok. 

Rychtářské žezlo bude i nadále pevně držet 
dosavadní uznávaný a akceptovaný rychtář pan 
Lubomír Jančár, který tuto funkci vykonává 
nepřetržitě již od roku 1998. Tehdy mu toto 
žezlo (ze zdravotních důvodů) předal předcho-
zí dlouholetý rychtář pan Karel Netrval, který 
již bohužel není mezi námi. Na začátku seze-
ní došlo také minutou ticha k uctění památky  
členů sdružení, kteří v uplynulém roce navždy 
opustili baráčnické řady.

Pro přeštické baráčníky je letošní rok výji-
mečný. Je tomu již 80 let od založení sdružení 
přeštické Obce baráčníků Pod Ticholovcem, 

a právě při této příležitosti připravují v letošním 
roce slavnostní zasedání.

Od začátku až do konce panovala velice pří-
jemná a srdečná atmosféra. Milým zpestřením 
bylo vystoupení dětí z dramatického kroužku 
při ZŠ Přeštice.

Otištěné fotografie pana Ing. Jiřího Běla nej-
lépe dokreslí mimořádnou a pohodovou atmo-
sféru tohoto sezení.         Mgr. Jan Königsmark

místostarosta a kronikář města Přeštice

V rámci pořadu Osobnosti Přešticka na slovíč-
ko proběhla v úterý 25. 2. 2014 v malém sále 
KKC Přeštice vzpomínka na dva výjimečné 
muže, dlouholetého starostu města Přeštice pana 
Vladimíra Bendu a prezidenta NKÚ pana Lubo-
míra Voleníka. Pozvání přijaly jejich manželky, 
paní Marie Bendová a paní Ivana Voleníková. 
Zavzpomínat přišli i blízcí spolupracovníci či 
přátelé, kteří poutavě vyprávěli o obou mužích. 
V závěru večera každý v sále obdržel vzpomín-
kovou kartičku na setkání, kam mohl připo-
jit podpisy obou dam. Více obrazem i slovem 
v dubnovém čísle Přeštických novin.          (red)
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Přeštičtí baráčníci se sešli 
na valném volebním sezení

Prostory přeštické kašny 
rozhodně stojí za zhlédnutí

V prostorách kašny na Masarykově náměs-
tí můžeme nyní vidět figurky od paní Jiřiny 
Andrlíkové, lidové umělkyně, která žije a tvoří 
v nedalekých Příchovicích. Rozhodně se neza-
pomeňte přijít podívat a potěšit jejími kouzel-
nými výtvory. Za zapůjčení těchto figurek, zná-
zorňujících typická venkovská lidová řemesla  
v dnešní době již mizející, děkujeme.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Poděkování od dětí 
ze školní družiny

Výstava  Jede, jede mašinka v Domě histo-
rie Přešticka se nám moc líbila a těšíme se na 
další.Foto Mgr. Jan Königsmark

Vzpomínka na V. Bendu a L. Voleníka

Foto zleva: Antonín Kmoch, Jiří Papež, Pavel Toufar, Ivana Voleníková, Marie Bendová, Věra 
Kokošková, Oldřich Váca, Jan Korec, Jan Königsmark, Jan Mrkvička.               Foto Josef Kubát

Masopust 
2014

Foto Ing. Jiří Běl
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Masopustní průvod v našich 
městských částech

V sobotu 8. února, opět po roce, procházel od domu k domu našimi městskými částmi Zastávkou 
a Žerovicemi veselý masopustní průvod. Atmosféru této akce nejlépe vystihují přiložené fotografie. 
                                                                                                 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Výsledky v přípravě: A muži
Turnaj Senco Doubravka:

Přeštice – Černice 2:3 (1:2)
branky: Havlíček 2x

Sestava: Růžička – Uruba, Gruzska, Bouc, 
Zdeněk, Zoubek, Trdlička, Duchek, Švarc, 
Havlíček, Vacík

První zápas v rámci turnaje s účastníkem 
A třídy výsledkově nevyšel. Po celý zápas 
jsme měli mírnou územní převahu, ale nedo-
kázali jsme ji zužitkovat. Kladem utkání jsou 
dvě branky hráče Havlíčka, kterého máme na 
zkoušku z Dvorců.
Přeštice – Senco 0:5 (0:1)

Sestava: Kašpar – Lecjaks, Gruzska, Bešta 
M., Mrázek, Švarc, Fořt, Vacík, Bešta P., Du-
chek, Havlíček

V prvním poločase ještě docela solidní výkon 
proti účastníkovi divize, který ale nastoupil ve 
velmi kombinované sestavě. V druhé půli velká 
převaha Senca, která byla vyjádřena i brankami.
Přeštice – Sp. Poříčí 5:1 (2:0)
branky: Vacík 2x, Přibáň 2x, Trdlička

Sestava: Rojík – Uruba, Duchek, Kováč, 
Zoubek, Bouc, Zdeněk, Trdlička, Bešta P., 
Vacík, Švarc

Střídali: Lecjaks, Mrázek, Přibáň
První vítězství v přípravě po dobrém výko-

nu všech hráčů. Hlavně výkon dvojice Kováč 
a Duchek je příslibem do dalších utkání. Dvě 
branky vstřelil i Tadeáš Přibáň, který začal 
s mužstvem trénovat, ale na návrat z Německa 
to na jarní část soutěže nevypadá.

Program mužstev TJ Přeštice – březen
A muži – Krajský přebor

SO    8. 3. 2014  14.30  Luby – Přeštice
SO  15. 3. 2014  14.30  Přeštice – Koloveč
SO  22. 3. 2014  10.15  Příkosice – Přeštice
SO  29. 3. 2014  15.00  Přeštice – Domažlice B

B muži – I. B třída
NE  23. 3. 2014  10.15  Přeštice B – Strážov
SO  29. 3. 2014  15.00  Měčín – Přeštice B

Dorost – Krajský přebor
SO  22. 3. 2014  10.00  Přeštice (SD) – Sušice
NE 30. 3. 2014   12.45 + 15.00 
                                      ZČE Plzeň – Přeštice
                                      (SD + MD)

Žáci – Krajský přebor
NE  23. 3. 2014  10.00 + 11.45
                                      Sušice – Přeštice
                                      (SŽ + MŽ)
NE  30. 3. 2014  10.00 + 11.45
                                      Přeštice (SŽ + MŽ)
                                      – Vejprnice

Přípravky – přebor Plzeň-město
PO  17. 3. 2014  17.00  Senco B – Přeštice A  (SP)
ČT  20. 3. 2014  16.30  Přeštice B (SP)
                                      – Prazdroj Plzeň
PO  24. 3. 2014  17.00  Senco B – Přeštice B (SP)
PÁ  28. 3. 2014  16.30  Přeštice A (SP) – Senco A

Turnaj starších žáků 
ve Stříbře

Výsledky:
Přeštice – Mariánské Lázně 1:0
Branka: Šesták
Přeštice – Stříbro 2:1
Branky: Reitspies, Frýbert
Přeštice – SK ZČE Plzeň 1:3
Branka: Šesták

Sestava: Lecjaks, Naxera – Kalčík, Škopek, 
Šteffl, Lang, Bluďovský, Frýbert, Duchek, Šin-
delář, Fabián, Reitspies, Šesták, Turner, Pipaš

Kluci obsadili druhé místo v tabulce se zis-
kem 6 bodů a skórem 4:4, čímž jsme si zajistili 
účast ve finálové časti turnaje.

Turnaj mladších žáků 
ve Stříbře

Výsledky :
Přeštice – Nepomuk 2:3
Přeštice – Staňkov 1:3
Přeštice – Stříbro 6:0

Přátelské utkání starších žáků:
Přeštice – Košutka 4:4 (1:1)
branky: Reitspies, Šteffl,  Fabián, Frýbert

Sestava: Naxera – Lang, Duchek, Škopek, 
Kalčík – Lecjaks, Šteffl, Frýbert, Bluďovský 
– Fabián, Reitspies

Střídal: Šindelář
Přátelské utkání starších dorostenců:

Košutka Plzeň – Přeštice 5:1 (1:1)
branka: Sýkora

Sestava: Fuchs – Kuneš, Ornet, Jáchim, 
Přibáň, Stavinoha, Kulhánek, Petrželka, Kast-
ner, Sýkora, Jeslínek M.
Bukovec (muži) – Přeštice 6:2 (4:1)
branky: Kastner, Petrželka

Sestava: Fuchs – Vlk, Bešta M., Jáchim, 
Ornet, Haimrle, Lecjaks, Sýkora, Kastner, Kul-
hánek, Stavinoha

Střídali: Příbáň, Lang
Přátelské utkání mladší žáci:

Viktoria 1 – TJ Přeštice 2:4
branky: Kubeš 2x, Jánský, Klokan
Viktoria 2 – TJ Přeštice 6:2
branky: Kubeš, Jánský

Přátelská utkání B muži:
Přeštice – Tlučná 0:2 (0:0)

Sestava: Kašpar – Bešta J., Fornouz, Haimr-
le, Tykvart, Pap, Mrázek, Čížek, Lecjaks, Šobr, 
Benedikt

Střídali: Švarc, Viktora, Hřebec J., Bešta M.

Přátelská utkání

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Přípravný turnaj mužů v Čakovicích
Prvoligoví muži národní házené TJ Přeštice se 

zúčastnili v sobotu 8. 2. 2014 kvalitně obsazeného 
turnaje ve sportovní hale v Praze-Čakovicích. Po 
vyrovnaných výsledcích nakonec obsadili 5. místo.

Účastníci:
1. liga – TJ DIOSS Nýřany, TJ Přeštice, TJ 
Plzeň-Újezd, Sokol Tymákov
Přední celky 2. ligy – TJ Avia Čakovice, TJ 
Sokol Podlázky
Oblastní přebor – KNH Chomutov   

Výsledky Přeštic:
- Nýřany 9:8, - Čakovice 7:7, - Plzeň Újezd 5:6, 

- Chomutov 14:6, - Tymákov 5:6, - Podlázky 
9:10

Sestava TJ Přeštice: 
Brankáři: T. Chmelík, L. Cibulka
Obrana: O. Šik, K. Zeman, M. Gruszka,
T. Hajžman
Útok: R. Lang (11 branek), T. Urban (5),
M. Brada (6), P. Kydlíček (12), K. Šelep (15)

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Plzeň-Újezd, 2. S. Tymákov, 3. TJ Avia 
Čakovice, 4. TJ DIOSS Nýřany, 5. TJ Přeštice, 
6. S. Podlázky, 7. KNH Chomutov
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Počátkem února se ve sportovní hale plzeň-
ské univerzity odehrálo semifinále Českého 
poháru národních házenkářek, střetly se celky 
Chomutova, Žatce a dvou Západočechů, Tymá-
kova a Přeštic. O postupu do finálového turnaje 
rozhodly zápasy každého s každým (Tymákov 
– Žatec 18:4, Přeštice – Chomutov 18:10, Tymá-
kov – Přeštice 21:15, Chomutov – Žatec 12:18, 
Přeštice – Žatec 16:9, Tymákov – Chomutov 
15:12). S mistrovským Tymákovem přeštic-
ký celek po boji prohrál 15:21 (8:11). Začátek 
ještě patřil Přeštickým, ale postupně převzaly 
otěže zápasu soupeřky (14. minuta 5:7). Přeš-
tickou snahu dohnat soupeřky srážely vlastní 
chyby, vázla rozehrávka, chyběla střelba. Tři 
inkasované branky v závěru zkreslily průběh 
zápasu. Ale velice jistě dalšími odehranými 
zápasy si postup do finále vybojoval. Přeštice 
– Chomutov 18:10 (11:6). Obávaného soupeře 
čekal v prvých minutách doslova uragán přeš-
tické kombinace a přesné střelby (9. minuta 
8:1) a zápas byl rozhodnut. Zlepšení soupeřek 
na výraznou korekturu nestačilo. Druhý poločas 
byl poklidnější, Přeštice si udržovaly potřebný 
odstup, šanci dostaly hráčky z lavičky. Přešti-
ce – Žatec 16:9 (10:6). Začátek rozhodujícího 
zápasu byl jako na houpačce, ve vedení se stří-
daly oba celky. Na přelomu poločasu přeštická 
obrana zpřesnila hru, přestala žatecké útočnice 
pouštět do šancí. Čtyřbrankový náskok zname-
nal klid ve druhém poločase a zápas dovedený 
do klidného vítězství, a tím vybojovaný postup 
do finálového klání v Pustějově.

I přes postup zaznělo v hodnocení trenéra 
Stanislava Zadražila hodně výtek: „Dělali jsme 
hodně chyb, takových zbytečných, špatné zbrklé 
přihrávky, ukvapená nepřipravená střelba. Dost 
chybovala i obrana, nechávala se roztáhnout, 
rozběhat. Naštěstí to dokázal trestat jen Tymá-
kov. Je poznat, že tréninkově je úplně někde 
jinde. Máme co dohánět. Ale s postupem jsem 

spokojen, věřil jsem, že děvčata svým výkonem 
na finále mají. To se bude konat koncem března 
v Pustějově, máme ještě čas na přípravu. Máme 
co zlepšovat, takhle by to asi na výrazný úspěch 
nebylo.“

O postup do finálového turnaje se „porvaly“ 
hráčky: Zadražilová, Moravcová – Červená P., 
Vizingrová E., Skálová, Vizingrová K., Horáko-
vá, Bošková – Živná (20), Červená N. (13), Bra-
dová Š. (7), Šrámková (3), Voláková (3), Bra-
dová A. (3), Kačírková.                              (šat)

Za dvě výhry postup do finále Stále vládnou národní házenkářky
Anketě Deníku o Sportovní hvězdu okresu 

Plzeň-jih i nadále vládnou národní házenkářky. 
Po pěti hráčkách Přeštic tentokráte ocenění od 
čtenářů získala útočnice prvoligového nováčka 
TJ Příchovice Ivana Jindřichová-Švarcová.  

S národní házenou začínala v osmi letech 
v SKH Bolevec, od roku 2007 dva roky hájila 
barvy TJ Božkov v oblastním přeboru a zároveň 
hostovala v ligovém Tymákově, kam následně 
přestoupila. Od loňského podzimu je jednou 
z klíčových hráček příchovického celku. 

V boleveckém žactvu a dorostu vybojova-
la pět republikových titulů, s ženami Sokola 
Tymákov pak tři prvoligové. Po tom loňském 
však překvapivě z družstva odešla.

„Už jsem potřebovala změnu, a navíc se 
v Tymákově snaží vybudovat mladý perspektivní 
tým,“ směje se. „Z mých původních spoluhráček 
hraje už jen Petra Bendová. Prostě jsem chtěla 
zkusit něco nového, získat další motivaci.“ 

V příchovickém celku je spokojena, i díky 
jejím brankám přezimoval nováček na pěk-
ném osmém místě. „Hodně už jsem v národní 
házené dosáhla, mistrovské tituly, reprezentace 
v družstvu Čech, tak nemám velké plány. Tady 
v Příchovicích se tvoří pod trenérem Levorou 
nový ambiciózní tým, tak ještě uvidíme…“  
Ivana se loni vdala, takže možná i na čas aktivní 
kariéru přeruší. „Ale určitě se k národní házené 
vrátím,“ má jasno o budoucnosti. 

Předchozí Hvězdy zodpovídaly krátké otáz-
ky, které ukazovaly jejich zájmy mimo háze-
nou, takže…  
oblíbený film: pohádka Popelka
divadlo: Divadlo Járy Cimrmana
kniha: naučné a poznávací knížky
hudba: Kabát, Turbo, Michal David

jídlo: typické české vepřo-knedlo-zelo
pití: jasná milovnice plzeňského piva
ideální dovolená (bez nutnosti myslet na finan-
ce): jednoznačně 1x za rok dovolená v Alpách  
a za dva roky určitě vidět olympiádu přímo v Riu
zaměstnání máš, ale bylo by nějaké vysněné:  
vždy mým vysněným povoláním bylo dělat na 
kriminální policii
oblíbený sport mimo NH (třeba u televize): 
určitě snowboarding (dělám i instruktorku) 
a v létě hlavně kolo, jinak ráda koukám na 
triatlon, protože v něm závodí můj bratr, je to 
opravdu náročný sport a je úžasné jak se s ním 
jednotlivci dokáží poprat
přání pro další roky: osobní – hlavně zdra-
ví všech mých blízkých, to je v životě nejdů-
ležitější
sportovní – v národní házené už jsem dosáhla 
hodně úspěchů, mám i dostatek bodů na titul 
m.n.h., o který tedy ještě nebylo zažádáno a to 
byl jeden z největších cílů v házené. Letos bych 
se chtěla určitě probojovat do nominace Čechy- 
-Morava, to je vždy zásluha za celoroční dřinu. 
A samozřejmě nyní v novém týmu vybojovat co 
nejlepší umístění v lize a za rok za dva… třeba 
i medaili.                                                     (šat)

Snímek z prvého zápasu příchovického nováčka 
v I. lize proti Chomutovu. Ivana Jindřichová-Švar-
cová se z trestného hodu pokouší vsítit branku.

Cenu v kategorii Masters převzal na okres-
ním vyhodnocení nejlepších sportovců  Martin 
Knopf jako zástupce staré gardy fotbalistů TJ 
Přeštice, celku, který v uplynulém ročníku sou-
těže starých gard na hřišti nenašel přemožitele.


