
Jak jste se 
dostal do 
Přeštic?

To byla 
náhoda. To 
jsem pracoval 

pro NATO a to byly vždycky 
několikaměsíční mise tam a pár 
měsíců tady, kde jsem měl pří-
telkyni. Takže to nebylo úplně 

jednoduché. Říkal jsem si, že 
takovou práci nemohu dělat 
dlouho, že je to nepříjemný, 
když někoho máte.
Kde jste pracoval 

v Bosně?
V Sarajevu a Mostaru. 

Zajišťoval jsem zásobová-
ní civilním zbožím jako jsou 
cigarety, nápoje, hygienické 
potřeby, třeba baterky, foto-
aparáty a tak. Nějakou dobu se 

to vyplatilo, protože mě slušně 
platili. Když jsem byl v Plzni 
a čekal na misi, tak jsem tu jedl 
pečivo. Nemohl jsem ale najít 
dobré sladké pečivo v mís-
tě, kde jsem bydlel. Dokonce 
jsem se ze zoufalství snažil 
sám upéct croissant.
Byly tu nějaké fran-

couzské pekárny?
Tenkrát byla jedna v Praze, 

tak mi to přišlo jako zajímavý 

nápad. Tak jsem objevil pekař-
skou školu ve Francii, ve které 
slibovali, že zájemce naučí péct 
za šest měsíců. To mi přišlo až 
strašidelné, normálně se přece 
žáci učí péct několik let. Ptal 
jsem se na to a oni odpověděli, 
nebojte, to rychle pochopíte. 
A měli pravdu. Pochopil jsem 
to hned, když jsme vstávali ve 
tři ráno a končili v pět odpo-
ledne.

To byl placený kurz?
Ano, je to nejlepší pekařská 

škola ve Francii, v Normandii. 
Když jsem skončil a vrátil se 
do Česka, hledal jsem prostor. 
Jenomže v Plzni jsem žádné 
slušné místo nenašel. Všechno 
chtělo rekonstrukci. Až jsem 
narazil na Přeštice a na dům, 
kde pekárna byla. Tak jsem to 
otevřel tady.

Nejlepší sportovci z Plzně- 
-jihu, jejich přátelé a přízniv-
ci se poprvé sešli v Přešticích 
na slavnostním předávání cen. 
Sál Kulturního a komunitního 
centra byl zaplněný do posled-
ního místa a další desítky lidí 
musely stát. Předávání cen se 
přesunulo do Přeštic po mnoha 
letech z Dobřan a tak je jenom 
dobře, že sportovci z Přešticka 
výrazně zabodovali.

Málokdo asi tuší, že nejlepší 
královna ve střelbě kulovnicí 
a brokovnicí bydlí v Dnešicích. 
Jmenuje se Michaela Štenglo-
vá a umísťuje se na předních 
místech na různých světových 
závodech. Ovšem za největší 

úspěch považuje dvacetiletá 
studentka Právnické fakulty 
v Plzni druhé místo na Mis-
trovství Evropy, které se kona-
lo v Písku a kam původně jela 
jen jako rozhodčí. Výhra málo 
známé střelkyně překvapila 
nejen diváky, ale i samotnou 
Michaelu. Letos ji čeká mis-
trovství Evropy v loveckém 
parcouru v Maďarsku a také 
mistrovství světa ve střelbě 
brokovnicí v Itálii. „Jenom 
škoda, že to není olympijská 
disciplína,“ říká nejlepší spor-
tovkyně okresu Plzeň-jih za 
rok 2015.

Další hvězdou se stala sedm-
náctiletá světlovláska Tereza 

Čechurová, která se stala nej-
lepší sportovkyní v kategorii 
dorostu. Ani její disciplína 
nepatří mezi hojně rozšířené 
sporty. Studentka jezdí dre-
zuru na koni za JS Dobřany. 
Už dvakrát se stala mistryní 
ČR a tak není divu, že zabo-
dovala i v Přešticích. Diváci se 
dozvěděli, že její kůň má sluš-
ný hudební sluch. „Hudba se 
vybírá podle koně,“ říká Tere-
za, která se letos zase chystá 
s koněm do světa a chce se 
kvalifikovat na mistrovství 
Evropy ve Španělsku.

Slavnostní fanfáry si vyslech-
la i družstva, a to především 
házenkářky. Ty přeštické svá- 

dí letitý souboj s děvčaty z Tymá-
kova. Jejich dorostenky dokáza-
ly odehrát bez porážky kolem tří 
set zápasů a tak se na pódiu obje-
vily několikrát. Ovšem největší 

potlesk a ovace sklidil od domá-
cích fanoušků trenér národní 
házené Petr Moravec.
Pokračování článku a fotografie 

najdete na straně 12. (red)
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S brokovnicí do světa

S francouzským pekařem o velejemné francouzské mouce, o večerním vstávání do práce a o rodné zemi, kterou nepoznává

Sportovec roku poprvé v Přešticích. 
Kralovala střelkyně z Dnešic.
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Veřejné
fórum 

města Přeštice
8. března 2016
od 16.00 hodin

velký sál KKC 
Vedení města bude společně 

s občany hledat odpovědi 
na otázky… 

Co chcete ve městě vylepšit? 
Jaké problémy má město 

prioritně řešit?
Vstup zdarma!

Jiný kraj, jiný mrav

Krasojezdkyně z Dobřan
Neporazitelné

Vážení čtenáři,
na těchto místech se vám 

spolu s místostarostou snaží-
me pravidelně poskytovat 
informace, které považujeme 
za důležité. Využívám proto 
této příležitosti a nabízím pro-
stor k dotazům, které mohu na 
tomto místě zodpovědět. Na 
jeden dotaz, který jsem něko-
likrát zaslechl i četl, odpovím 
již nyní. Jde o důvody setrvání 
paní Česákové v úřadu. Minu-
lé vydání PN bylo význam-
nou měrou věnováno novému 
tajemníkovi města, o bývalém 
nebyla takřka ani zmínka. Paní 
Eva Česáková aktuálně zastá-
vá funkci vedoucí kanceláře 
starosty a spoluvytváří solidní 
zázemí, které společně s další-
mi úředníky je pro práci vedení 
města neocenitelné. Dotknu-li 
se některých stabilních úkolů, 
tak se jedná z části o funkci 
interního auditora, koordinaci 
požadavků jednotlivých odbo-
rů na městské právníky včetně 
přípravy podkladů (abychom 
účelně využívali těchto place-
ných služeb). Dalším nemé-
ně důležitým jejím úkolem je 
převzetí agendy hospodaření 
s pozemky, spojené s pří-
pravou a kontrolou prodeje, 
koupě či směny pozemků 
v majetku města, zřizování 
a rušení služebností (věcných 
břemen) a dalších věcných 
práv k pozemkům. Tato změ-
na uvolní ruce stavebnímu 
technikovi, který se bude moci 
věnovat intenzivněji přípravě 
a hlavně kontrole staveb, po 
čemž vedení města i jeho obča-
né dlouhodobě volají. V nepo-
slední řadě je paní Česáková 
vedoucí projektu tvorby Stra-
tegického rozvojového plánu 
Přeštic. Ona je osobou, která 
spolu s externím koordináto-
rem připravuje podklady pro 
jednání koordinačního týmu, 
dohlíží na práci odborných 
skupin a účastní se jejich 
schůzek, stará se o to, aby 
všechny výstupy měly pat-
řičnou formu a bylo je mož-
né zkontrolovat, zpracovat, 
sumarizovat a zahrnovat ve 
výstupech pro další fáze tvor-
by. Ona je zárukou, a to tvr-
dím bez nadsázky, že výsled-
kem naší společné práce bude 
profesionální materiál, který 
na rozdíl od externí finanč-
ně nemálo náročné dodávky, 
bude mít skutečnou a oprav-
dovou vypovídací hodnotu.

Dále bych se vám rád svě-
řil se zážitkem pro mne veli-
ce ojedinělým. Tím byl oběd 
s prezidentem ČR Milošem 
Zemanem v Klatovech, kam 
mě pozval hejtman Plzeňské-
ho kraje Václav Šlajs. 

Pokračování na str. 9

Masopustní průvod v Přešticích s konečnou platností zakořenil. Každým rokem si vyrobí a nasadí masku víc lidí. A ani je nemusí 
nikdo držet pod krkem. Letos prošlo městem na dvě stě pohádkových postav a bytostí.                      Text redakce, foto Milan Janoch

Vážení diváci,
dovolte, abych se 
prostřednictvím 

Přeštických novin ještě 
jednou omluvila za neuvedení 

filmu Lída Baarová 
ve velkém sále přeštického KKC. 
Důvodem zrušení představení 

byl zásah ze strany 
producenta filmu krátce před 
vygenerováním klíče k digitální 

kopii, a to i přesto, že jsme 
měli dlouhodobou dohodu 
s distribuční společností. 

Důvodem zákazu byla obava 
z vytvoření pirátské kopie 

v sále, který primárně 
neslouží jako kino 

a nemá ochranné prvky, 
které znemožňují 

pirátskou kopii natočit. 
Děkuji za pochopení 

a vstřícnost.
Mgr. Martina Míšková

ředitelka KKC 



Dokončení ze str. 1

Svoje první pečivo jste 
upekl v Přešticích?

Na začátku jsem myslel, že 
by bylo lepší mít zkušenost 
z Francie. Jenže jsem hned 
zjistil, že ve Francii panují 
úplně jiné podmínky, zcela 
odlišné chutě, mouka je jiná, 
ani ten cukr není stejný.
V čem je mouka jiná?
Francouzská mouka je super-

hladká. Tady i hladká je podstat-
ně hrubší než ta ve Francii. Ta 
česká má víc lepku a pracuje se 
s ní jinak. Proto jsem musel při-
způsobit recepty, protože dělat 
francouzským stylem to abso-
lutně nešlo. Navíc tu třeba nebyl 
k mání granulový cukr a podob-
ně. Snad jen to droždí je stejné.
Mouka z Francie se 

nevyplatí dovážet?
To je třikrát dražší, je to moc 

drahé, plus dodávku, to není 
možné. Já beru mouku z Bo-
rov, pořád tu samou. Určitě 
více než jednu tunu měsíčně, 
přesně z hlavy to neřeknu.
A vy jste se učil péct 

i české rohlíky?
Rohlíky jsou jediné pečivo, 

které nedělám. Lidé je chtě-
jí, tak je nakupuji z Klatov. 
Snažím se vyrábět kvalitnější 
výrobky a tudíž trochu dražší. 
Nemůžu konkurovat velkým 
pekárnám, které dělají páso-
vou výrobu. Kdybych pekl 
rohlíky já, stály by čtyři, pět 
korun a pochybuji, že by si je 
lidé kupovali.
Neměl jste zpočátku 

obavy z toho, jak vám 
půjde prodej?

Neměl. Zpracoval jsem si 
byznysplán a hned od začátku 
to šlo, jak jsem si představoval. 
Studoval jsem sice ekonomii, 
ale spíš je důležité, že jsem 
dělal i ekonomickou střední 
školu zaměřenou na účetnic-
tví. Takže jsem věděl, jak se 
dělá byznysplán nebo marže.
Tady v pekárně máte 

jenom dvě malé pece. 
Všechno upečete tady?

To je otázka organizace. Dvě 
malé pece stačí.
Takhle vypadá pekárna 

ve Francii?
Všechno je jinak. Tady pro-

dám dvacet baget, ve Francii 
bych prodal tři sta. Tam bage-
ty tvoří padesát procent obra-
tu. Tady jde na odbyt chleba. 
Například prodám hodně žit-
ného chleba, který se ve Fran-
cii skoro neprodává. Navíc 
nákupní zvyky jsou jiné. Ve 
Francii chodí do pekárny stále 
stejní lidé. K tomu jiné chu-
tě, jiné techniky, všechno je 
jinak.
To jste všechno vypo-

zoroval ze zkušenosti?
Postupně jsem zkoušel všeli-

jaké výrobky, něco mě překva-
pilo, protože jsem si myslel, že 
to nebude fungovat, ale ono to 
fungovalo. Teď už vím, co jde 
a co nejde.
Uměl byste si teď ote-

vřít pekárnu ve Francii?
Technicky ano, ale myslím, 

že by tam byla brutální kon-
kurence. Všechno je dražší 
a možná komplikovanější.

V kolik vstáváte?
Ráno nevstávám, jsem vzhůru 

celou noc. Chodím do pekárny 
večer v deset. Začínám připra-

vovat náplně, krémy a takové 
věci. Skoro nic nekupuji, všech-
no si připravuji sám. Péct začí-
nám kolem třetí hodiny a peču 
tak do osmi. Všechno musím 
mít hotové, než začnou chodit 
děti do školy a lidi do práce.
Kdy spíte?
Odpoledne po dvanácté 

a spím tak do osmi večer. Spím 
dobře, je to zvyk. Když jsem 

studoval a chodil na směny na 
brigády, bylo to horší.
Takže večer žádné 

restaurace?
O víkendu (smích). V pátek 

a v sobotu spím normálně 
v noci. Žádný problém. Je to 
o zvyku. Když jsem byl v armá-
dě, bylo to mnohem horší.
Dobře, ale vaše přítel-

kyně spí v noci, vy spíte 
přes den, takže ji moc 
nevidíte?

Moje přítelkyně je se mnou 
v Přešticích. Spolu si užijeme 
hlavně víkend. Víte, když jsem 
pracoval v Carrefouru, tak to 
bylo ještě horší. Ráno jsem tam 
musel být brzy, vracel jsem 
se pozdě, víkendy jsem téměř 
neměl volné. Je to zvyk a orga-
nizace, nic jiného. Existuje 
hodně párů, které spolu tráví 
víc času než my dva, ale nežijí 
spolu, jen „vedle sebe“, takže 
myslím, že na času nezáleží.
Kolik pekáren je ve 

francouzském městě, 
které má tolik obyvatel 
jako Přeštice?

Dvě. Počítá se jedna pekárna 
na tři tisíce obyvatel. Málo-
kdy se tam pečivo z peká-
ren dováží, ale bohužel i tam 
máme obchody, které kupu-
jí mražené výrobky a jen je 
dávají do pece. Ale pekař se 
stálými zákazníky, které osob-
ně zná, je francouzský styl.

Co vás zaskočilo, když 
jste se přestěhoval do 
Plzně?

Asi lidi. Češi málo vyjadřu-
jí své pocity. Jsou studení, je 
těžké vidět je rozčilené nebo 
šťastné. Nevidím žádné reak-
ce. My ve Francii mluvíme, 
rozčilujeme se a čekáme, že 
ten druhý bude dělat to samé. 
Ale tady žádná exprese, to je 
strašné si zvyknout.
Takže vám nevadí, když 

přijdete do obchodu 
a prodavačka se na vás 
ani nepodívá?

Když jsem přišel poprvé do 
Česka, to byla opravdu kata-
strofa. Seděl jsem v Praze 

v restauraci a ta servírka byla 
odstrašující! Měl jsem pocit, 
že po mně hodí talířem. To 
bylo opravdu hrozné. Teď je 
to mnohem lepší, rozdíl je 
velký.
Jak se podle vás to 

Česko změnilo?
Myslím, že je to už stejné 

jako ve zbytku Evropy. Mezi 
východní a západní Evropou 

byly rozdíly opravdu velké. 
Teď je to skoro všude stejné.
Plánujete se někdy vrá-

tit do Francie?
Vrátit se do Francie? To bude 

teď hodně těžké. Francie jak 
jsem ji znal už neexistuje. Teď 
vypadá úplně jinak.
Co se stalo?
Když někde žijete, tak postup-

né změny moc nevidíte. Když 
jste ale dlouho pryč, najednou 
všechno vypadá úplně jinak. 
I lidé mluví jinak, používají 
jiná slova. I se jinak chovají. 
Nevím, jestli je to lepší nebo 
horší, prostě to je jiné.
Takže se vám nechce 

zpátky?
Jsem spokojený spíš tady, je 

tu klidnější život než ve Fran-
cii. Lidé jsou také klidnější, ve 
Francii jsou lidi opravdu stre-
sovaní. Češi jsou dobří v tom, 
že nejsou vůbec agresivní.
Francouzi víc pracují?
Určitě ano, jsou více pod tla-

kem kvůli velké nezaměstna-
nosti.
O Francouzích se říká, 

že obědvají tři hodiny 
a moc se nestresují.

Úředník ve Francii má ještě 
klid, ale v soukromých firmách 
je vyšší produktivita než v Čes-
ku, tím pádem víc stresu. Takže 
žiji tady, stejně teď ve Francii 
není ekonomická situace vůbec 
dobrá, tady je to lepší.
Je v Česku bezpečněji 

než ve Francii?
Určitě. Kriminalita je ve 

Francii vysoká.

Čím je to dáno?
Myslím, že velkými rozdíly 

mezi bohatými a chudými. V Čes-
ku je ten rozdíl podstatně menší. 
V Anglii je to ještě horší a ve Spo-
jených státech je to extrém.
Máte tady nějaké fran-

couzské přátele?
V Česku je strašně málo Fran-

couzů. Podle statistiky zhruba 
2500 a neoficiálně asi dvakrát 

tolik. V Přešticích jsme asi tři. 
Jean-Marc, Michelle a já.
Baví vás péct pořád 

dokola, není to po osmi 
letech jednotvárné?

Je to zajímavé, v pohodě. 
Když jste podnikatel a pracu-
jete na sebe, jde to.
Líbí se vám Přeštice?
Je to docela hezké město, 

čisté, děje se tady hodně akcí, 
lidé jsou docela slušní.

Vy si doma vaříte sám, 
nějaká francouzská jídla?

Naučil jsem se jíst jako Čech, 
něco mi chutná víc, něco méně. 
Občas mi něco připomene 
Francii, ale jenom výjimečně. 
Třeba odporné jídlo je pro mě 
zavináč, to nesnáším (smích). 
Stejně jako tlačenka nebo jitr-
nice, to nemůžu ani vidět.
To je zvláštní, že světo-

běžník jako vy se usadí 
v Přešticích.

Když mi bylo 22 let, odešel jsem 
z Lyonu a nikdy jsem se tam už 
nevrátil. Taky se divím, že tu ještě 
pořád jsem, protože jsem nikdy 
nezůstal dlouho na jednom mís-
tě. Když jsem začal dělat v Car-
refouru, tak to mělo být jen na 
šest měsíců a potom jsem měl 
odejít do Bratislavy. Tam jsem 
ale nakonec nikdy neodjel.
Možná vás tady drží 

místní krasavice.
Samozřejmě, ženy se najdou 

všude (smích).
¼ubomír Smatana,

reportér Českého rozhlasu
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Pečivo mi nechutnalo, tak jsem... Seznámení občanů 
s činností městské policie 
za měsíc LEDEN 2016 
Tel. 725 726 549

Noční pták

Rohlíky nepeču

Převracení kontejnerů 
na odpad ve Veleslavíno-
vě ul. – pachatel zjištěn 
pomocí MKDS 

Ve dnech 2. a 15. 1. 2016 
v nočních hodinách byl hlíd-
kami MP zaznamenán ve dvou 
případech převrácený kontej-
ner na odpad v ul. Veleslavíno-
va v Přešticích. Strážníky došlo 
k vytěžení městského kame-
rového dohledového systému, 
kde byl vyhledán podezřelý 
pachatel. Jednalo se v obou 
případech o stejného dvaadva-
cetiletého mladíka z Příchovic 
(nyní bydlícího v Přešticích), 
který je strážníkům MP znám 
převážně z jeho nočního na-
rušování veřejného pořádku 
v Přešticích. Převracení kontej-
nerů je v roce 2016 pravděpo-
dobně jeho novým koníčkem. 
Mladík je podezřelý z přestup-
ků proti majetku a občanskému 
soužití, věc byla oznámena 
správnímu orgánu k vyřízení, 
kde mu hrozí pokuta až do výše 
20 000 korun.
Pokus poškození auto-

busové zastávky na 
Masarykově náměstí 

Dne 15. 1. 2016 v 16.18 hod. 
prověřovala pěší hlídka MP 
Přeštice na Masarykově nám. 
oznámení, že zde nějací mla-
díci, kteří požívají alkoholické 
nápoje, poškozují autobusovou 
zastávku ČSAD. Šetřením na 
místě bylo zjištěno, že k poško-
zení autobusové zastávky nedo-
šlo a ani mladíci se na místě již 
nenacházejí. Kontrolou pro-
storu kolem náměstí se poda-
řilo zjistit jednoho z mladíků 
v Městském parku, kde popíjel 
z lahve pivo. Jednalo se o jedna-
dvacetiletého mladíka bydlící-
ho na jedné z ubytoven v Přeš-
ticích. Tento se k činům doznal 
a na místě mu byla uložena 
bloková pokuta. Provedenou 
kontrolou bylo dále zjištěno, že 
se mladík prokazuje OP, který 
je hledán jako ztracený. Tento 
byl zajištěn a předán na MěÚ 
– odbor školství, vnitřních věcí 
a památkové péče – samotná 
věc řešena ve spolupráci s Poli-
cií ČR. Totožnost druhého 
mladíka byla zjištěna pomocí 
městského kamerového systé-
mu. Zde byl zachycen jedna-
dvacetiletý mladík z Radkovic, 
který je často řešen hlídkami 
MP z narušování veřejného 
pořádku. Tento se po požívá-
ní tvrdého alkoholu pokoušel 
rozbít sklo autobusové zastáv-
ky. Jelikož mu však přijel 
autobus, nastoupil do něj a čin 
nedokončil. Dále bylo měst-
ským kamerovým systémem 
zjištěno, že mladík z Radkovic 
požíval alkohol i v ul. Rybova 
a v tomto stavu bezprostředně 
ohrožoval bezpečnost silniční-
ho provozu. Opakovaně vstu-
poval mimo přechod pro chod-
ce do vozovky, kde málem 
způsobil několik dopravních 
nehod. Všechny zjištěné pře-
stupky byly oznámeny k doře-
šení na MěÚ – odbor správní 
a dopravní. 
Bezohledná jízda pod 

vlivem alkoholu způso-
bila dopravní nehodu na 
Masarykově náměstí 

Dne 17. 1. 2016 v 02.34 hod. 
při hlídkové činnosti na Masa-
rykově náměstí v Přešticích 
spatřila hlídka MP Přeštice na 
silnici č. I/27 směr Lužany pro-
jíždět vozidlo stříbrné barvy 
zn. Mercedes Benz, které bylo 
v prostoru výjezdu z parkoviště 

na Masarykovo náměstí před-
jížděno vysokou rychlostí zele-
ným vozidlem zn. audi. Vozidlo 
audi vytlačilo stříbrné vozidlo 
zn. Mercedes Benz z vozovky 
tak, že najelo na levý obrubník 
vjezdu na parkoviště a čelně 
narazilo do dopravní značky 
a do sloupu veřejného osvětlení 
a zůstalo stát na místě. Zelené 
vozidlo audi dále pokračovalo 
vysokou rychlostí v jízdě přes 
Masarykovo náměstí směrem 
do ul. Hlávkova, kde řidič 
tohoto vozidla nezvládl řízení, 
vjel vlevo do protisměru, pře-
jel obrubník a čelně narazil do 
betonového květináče. Hlídka 
MP ihned vyjela k naboura-
nému stříbrnému vozidlu MB 
z důvodu možného zranění 
osádky (osoby nezraněny) 
a dále na pomoc osádce vozidla 
audi. Zde zjištěn dvaatřicetiletý 
muž z Přeštic, z jehož dechu 
byl cítit alkohol. Muži hlídka 
pomohla z vozidla a chtěla mu 
poskytnout první pomoc. Ten-
to se však po vzpamatování 
se z dopravní nehody pokusil 
z místa utéci. Byl zadržen hlíd-
kou MP v ul. Mlýnská. Na mís-
to byla přivolána hlídka Policie 
ČR a sanitní vůz ZZS. Přestože 
byl muž převezen vozem ZZS 
do FN v Plzni k ošetření, stačil 
slovně napadat policisty i léka-
ře. Z důvodu způsobení doprav-
ní nehody pod vlivem alkoholu 
a pro podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky byl 
podezřelý předán hlídce Policie 
ČR k dalšímu opatření. 
Jízda pod vlivem návy-

kových látek v Hlávkově 
ulici v Přešticích 

Dne 23. 1. 2016 ve 22.12 hod. 
byla provedena společná akce 
hlídek MP a PČR k pohybu 
vozidla zn. subaru a jeho osád-
ky v ul. Hlávkova v Přešticích, 
jelikož jeho řidič jevil známky 
požití alkoholu či návykových 
látek. Vozidlo bylo zastave-
no policisty v ul. Hlávkova ve 
směru na obec Lužany. Pode-
zřelý dvacetiletý řidič z Přícho-
vic požil před jízdou návykové 
látky a je podezřelý ze spáchá-
ní přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Policisté zahá-
jili úkony trestního řízení.
Únik provozních kapa-

lin v Přešticích a ve Sko-
čicích 

Dne 29. 1. 2016 v 17.50 hod. 
byl hlídkou MP v Přešticích na 
parkovišti na Masarykově nám. 
zjištěn únik provozních kapalin 
(skvrna o velikosti 150x50 cm) 
z odstaveného vozidla zn. Opel. 
Dne 30. 1. 2016 v 01.38 hod. 
byla hlídkou MP ve Skočicích 
zjištěna na vozovku vytékající 
nafta z nádrže nákladního auto-
mobilu Mercedes Benz (skvr-
na o velikosti 200x50 cm). 
Na obě místa přivoláni hasiči, 
kteří zamezili dalšímu vyté-
kání paliva a posypali skvrny 
sorbentem. V obou případech 
byli zjištěni řidiči, kterým byla 
udělena pokuta.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Nehoda pod vlivem alkoholu 
na Masarykově náměstí.

Překvapení na východě

Za vším hledej ženu



Na počátku nového roku 2016 
zakončili žáci 5. ročníku výuku 
o vesmíru návštěvou mobilní-
ho planetária. Tentokrát jsme 
nemuseli nikam jezdit, ale 
planetárium přijelo za námi 
do Přeštic. Během dopoledne 
na 1. stupni ZŠ Josefa Hláv-
ky „vyrostla“ kupole, do které 
se pohodlně vešli žáci jedné 
třídy. Zhlédli pořad o vzniku 
Země i s odborným výkladem 
a následnou besedou. Postupně 
se tak vystřídaly všechny třídy 
5. ročníku a promítání pokračo-
valo pro děti ze školní družiny. 
Ty měly možnost poznat vesmír 
pomocí pohádkového vyprávění 
„Jak Měsíc putoval ke Slunci“. 
Že tento projekt nadchl a zaujal 
nejen děti, ale i nás pedagogy, 
o tom svědčí některá vyjádření 
žáků. Stal se snadnou, názornou 
a zároveň odbornou pomůc-

kou ve výuce přírodovědy na 
naší škole. „Dozvěděli jsme se 
o vzniku života na Zemi i okol-
ního vesmíru a o vývoji živo-
čišných druhů. Zajímavé bylo 
spatřit výlet na Mars a pátrání 
po stopách vody a života na této 
suché a chladné planetě. Viděli 
jsme také start a cestu raketo-
plánu na Měsíc,“ řekla Adéla 
Krsová, 5. D. „Velice se nám to 
hodilo k přírodovědě, protože 
jsme vesmír probírali. Dozvě-
děli jsme se, že je Země jediná 
planeta, na které existuje život. 
Také, že Merkur je nejblíže ke 
Slunci a Venuše je nejteplejší 
planetou. Mobilní planetárium 
bych chtěla vidět ještě jednou, 
bylo moc hezké,“ sdělila Míša 
Živná, 5. D. „Vypadalo to jako 
polokoule, do které jsme vešli 
a lehli si na žíněnky. Tam nám 
pustili film o vesmíru a o moři. 

Nakonec jsme viděli ukázku 
o kosmonautech Gagarinovi 
a Armstrongovi, který když při-
stál na Měsíci, vyslovil památ-
nou větu - Malý krůček pro člo-

věka, velký krok pro lidstvo,“ 
doplnil Roman Pilný, 5. D.

Mgr. Naďa Květoňová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

VÝROČÍ (únor)

82 let 
Karel KLIČKA

Danuše BRABCOVÁ

81 let 
Blažena BOUŘILOVÁ

Růžena VLČKOVÁ

86 let 
Marie PETRÁŠOVÁ

(Zastávka)
Josef KALČÍK

84 let 
Václav SKÁLA

Jiřina HRUBÁ (Žerovice)
Marie JÍLKOVÁ (Žerovice)

87 let 
Marie BOUŘILOVÁ

(Žerovice)
Jaroslav BĚL (Skočice)

(1928)
(1967)
(1941)
(1933)
(1954)
(1938)
(1938)
(1925)
(1928)
(1944)
(1957)

ÚMRTÍ (leden)

Věra SVOBODOVÁ
Robert MRSKOŠ
Jakub ŠPERL
Miloslav CÍSAŘ
Viola BUŠTOVÁ
Bedřich FLEGEL
Miloslava TICHOTOVÁ
Vladimír ŠÁRA
Marie TICHOTOVÁ
Karel KUNEŠ
Pavel TRSEK

ZLATÁ SVATBA manželů KŘENKOVÝCH

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

85. narozeniny oslavila

pan Bohuslav PRIMAS 

paní Anna JANČÍKOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

2. polovina ledna
a 1. polovina února

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

matrika MěÚ Přeštice

 inzerce

89 let 
Jiřina KAŠPAROVÁ

Je tomu již 50 let, kdy si v Přešticích 
řekli své ANO manželé

Antonín a Marie Křenkovi
z Přeštic a vykročili tak 22. ledna 

1966 na svoji společnou cestu živo-
tem. Při příležitosti tohoto krásného 
výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, 
vážení manželé Křenkovi, přejeme, 
abyste byli spolu dlouhá léta šťastni, 
překonali veškerá životní úskalí a spo-

lečně užívali krásy života v kruhu svých nejbližších. Všechny 
příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, klidu, spokojenosti 
a na přání vaší rodiny hlavně v Božím požehnání a milosti.

Baráčníci zasedali
V sobotu 13. února 2016 při-

šli žáci dramatického kroužku 
1. stupně ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice pozdravit valné zase-
dání Obce baráčníků Pod Ti-
cholovcem Přeštice. Děti reci-

tovaly básně známých autorů 
a jako každý rok sklidily za 
své vystoupení od všech pří-
tomných velký potlesk.

Mgr. D. Mrskošová
Mgr. D. Velíšková

Setkání se konalo v klubovně hotelu Sport.

Recitovali Adam Král, Filip Hajšman, Markéta Turčinová 
a Kateřina Kabatová.

Lukaváček v solné jeskyni
Koncem ledna navštívil sol-

nou jeskyni pěvecký soubor 
Lukaváček z Dolní Lukavice, 
nejen jako odměnu dětem od 
vedoucí souboru paní učitelky 
Květoňové, ale i jako zpestře-
ní výuky. Hlavně také soubor 
využil terapeutických účinků 
solné jeskyně, která má bla-
hodárné léčivé účinky na celé 
dýchací ústrojí a zvláště pak 
na hlasivky. Děti si zazpíva-
ly své oblíbené písničky za 
doprovodu kytary, procvičily 

si ty správné nádechy, naladi-
ly si hlásky a pak se už těšily, 
až se budou moci zasypat sol-
ným pískem jako u moře na 
pláži. Na závěr zhlédly krát-
kou pohádku a užily si odpo-
činek v relaxačních lehátkách. 
Dle slov paní učitelky se jim 
návštěva moc líbila a my jsme 
rády, že jsme dětem mohly 
zpříjemnit jeden školní den 
nevšedním zážitkem.

Štěpánka Lexová
Mgr. Naďa Květoňová

Mobilní planetárium v naší škole



březen 2016 
 5. 3. 2016 
Výroční schůze rybářů
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
 5. 3. 2016 
Dětský karneval
– pro malé i velké
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: dobrovolné
Pořadatel: Evangelický sbor 
Přeštice
 6. 3. 2016 
Velikonoční vyrábění
s Natálkou Vítovcovou
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 30 Kč
 8. 3. 2016 
Veřejné fórum
města Přeštice
Vedení města bude společně 
s občany hledat odpovědi na 
otázky… Co chcete ve městě 
vylepšit? Jaké problémy má 
město prioritně řešit? 
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma
 9. 3. 2016 
Beseda s V. Vondruškou
Beseda se spisovatelem histo-
rických románů.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Městská knihovna Přeštice
Vstupné: dobrovolné
 12. 3. 2016 
Reprezentační ples 
města Přeštice
K tanci i k poslechu zahraje 
Simply Cover band, moderáto-
rem večera ¼ubomír Smatana. 
Bohatý program: StarDance R. 
Banga + T. Bufková, Kadeř-
nická ukázková show, Stužko-
vá dámská volenka, Půlnoční 
překvapení. „Cesta za štěstím“ 
o hodnotné ceny. Novinkou 
plesová knížka, malý dárek pro 
každou ženu u vstupu, welco-
me drink. Předprodej vstupe-
nek: TIC Přeštice.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 180 Kč
 15. 3. 2016 
Sůl nad zlato 
– školní představení
Výpravné představení s písnič-
kami a scénickou hudbou, ve 
kterém vystupuje pět postav. 
Klasická pohádka podle 
Boženy Němcové je vyprávěna 
jazykem srozumitelným i pro 
malé diváky. Pohádka je urče-
na pro děti od čtyř do deseti let 
a pro rodiče s dětmi. 
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
 16. 3. 2016 
Maroko – přednáška
Beseda s Lenkou a Václavem 
Špillarovými.
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Do neděle 13. 3. 2016
Po kolejích z Přeštic – výstava k 140. výročí 
otevření tratě Plzeň-Nýrsko
Komentovaná prohlídka výstavy se sběratelem Václavem Sim-
bartlem se bude konat 13. března od 14.00 do 17.00 hodin.

27. 2. – 3. 4. 2016
Od alchymie k moderní lékárně... aneb  
Objevte tajemství zákulisí lékárny.
Neděle 13. 3. 2016 od 15.00 hodin 
Pohádková neděle v Domu historie Přeš-
ticka
Docela malé divadlo z Příchovic – Pohádky z velkého kufru

Sobota 19. 3. 2016 od 15.00 hodin 
Přeštická Pieta
Povídání s doc. PhDr. M. Ottovou o velikonočním významu 
obrazu Divotvůrkyně Přeštické

Středa 23. 3. 2016 10.00–17.00 hodin
Velikonoce v Domu historie Přešticka
Ukázky zdobení kraslic a další techniky

 inzerce

Pozvánka na výstavu
o historii lékárenství

Dům historie Přešticka 
a Lékárny PhMr. L. Mráze 
s.r.o., Lékárna Magnolie Vás 
zvou na interaktivní výstavu 
o historii lékárenství, sezná-
míte se s historickým vyba-
vením lékáren, s řadou zají-
mavostí o lékárenské praxi, 
budete mít možnost vlastno-
ručně si vyrobit tabletu, pilul-
ku či tobolku, vnímat pří-
jemnou vůni léčivých bylin, 
vyzkoušet si, jak těžké je 

zacházet s hmoždířem. Expo-
náty jsou zapůjčeny z majet-
ku Českého farmaceutického 
muzea v Kuksu, Vlastivědné-
ho muzea Dr. Hostaše v Kla-
tovech a z rodinné sbírky.

Výstavou v podkrovním sále 
Domu historie Přešticka Vás 
provede a do tajů historické 
i současné přípravy léků zasvě-
tí studentka farmacie Veronika 
Mrázová.

Výstavu můžete navštívit od 
27. února do 3. dubna 2016 
v otevírací době Domu histo-
rie Přešticka.

Výroční zasedání zahrádkářů
Přeštičtí zahrádkáři se v sobo-

tu 30. ledna 2016 sešli na 
výroční schůzi v hotelu Sport 
Přeštice, kde hodnotili práci za 
rok 2015. Spolek má 120 čle-
nů nejen z Přeštic, ale i z okol-
ních obcí. Předseda Ing. Jan 
Kovářík zhodnotil práci za rok 
2015, poděkoval městu Přešti-
ce za podporu činnosti nejen 
dotací, ale i umožněním pořá-
dání výstavy ovoce, zeleniny, 
květin a suchých plodů v KKC 
s bezbariérovým přístupem. 
Spolek pořádal 2 zájezdy na 
zahrádkářské výstavy Hobby 
České Budějovice a Zahra-
du Čech v Litoměřicích. Má 
vlastní moštárnu, kde od září 
do listopadu moštuje ovoce pro 
všechny zahrádkáře. Loni se 
vymoštovalo 9 tun ovoce, přes- 
tože v regionu nebyla velká 
úroda jablek. Členská základ-
na se omlazuje. Odborné před-
nášky se pořádají při členských 
schůzích a na seminářích, kte-
ré pořádá územní sdružení 
Plzeň-region, vždy počátkem 
roku. Tím se obohacuje rozsah 
vědomostí členů o pěstová-
ní ovocných stromů a ostat-
ních plodin a jejich ochraně 
proti škůdcům. Členové jsou 
seznamováni s novými druhy 
rezistentních odrůd ovoce, no-
vými ekologickými postřiky 
a hnojivy. Členové se se svý-
mi výpěstky zúčastňují výstav 
ovoce, zeleniny a květin na 
výstavě. Největší pěstitel rezis-
tentních odrůd ovoce je Ing. 
Jaroslav Běl ze Skočic, který 
své ovoce posílá na výstavy 
Zahrada Pošumaví v Klato-
vech a Krajskou mezinárodní 

výstavu v Plzni, samozřejmě 
i na naši výstavu. Naše výsta-
va se konala v KKC Přeštice 
3 dny, od pátku 23. do nedě-
le 25. října 2015. V pátek se 
zúčastnily hlavně děti z obou 
mateřských školek a děti ze ZŠ 
Přeštice, kterým chutnal mošt, 
kterého jim připravili moštáři 
dostatečné množství. Výstavu 
navštívila široká veřejnost, 
která ji kladně hodnotila, 
o čemž svědčí její zápisy do 
knihy návštěvníků.

Předseda pracuje v okresním 
sdružení ČZS i v Krajské koor-
dinační radě ČZS Plzeňského 
kraje, jejímž je vedoucím.

Spolek i letos připravuje tři 
zájezdy, a to na jaře na Hobby 
České Budějovice a do Prů-
honického parku, na podzim 
na Zahradu Čech do Litomě-
řic. Mohou se jich zúčastnit 
i nečlenové. Opět se bude od 
září do počátku listopadu moš-
tovat a v říjnu se bude pořá-
dat výstava ovoce a zeleniny. 
Krajská výstava v Plzni za naší 
účasti se bude konat ve dnech 
30. září a 1. října 2016 v KD 
Šeříkova Plzeň-Slovany.

Spolek zahrádkářů je otevře-
ná organizace, která do svých 
řad přijme další zájemce o pěs-
tování ovoce, zeleniny, květin, 
suchých plodů a citrusů a podá 
zájemcům informace o pěsto-
vání a ekologické ochraně rost-
lin. Poradí i s přebudováním 
užitkové zahrady na okrasnou, 
lahodící oku a umožňující 
relaxaci v příjemném a zdra-
vém prostředí.

Ing. Jan Kovářík
Předseda ZO ČZS Přeštice

Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Městská knihovna Přeštice
Vstupné: dobrovolné
 17. 3. 2016 
Vítání jara 
– ZUŠ Přeštice
Taneční obory ZUŠ Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
 18. 3. 2016 
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma
 18. 3. 2016 
Dostaveníčko
s dechovkou – Božejáci
Koncert jihočeské hasičské 
dechové kapely.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč
 18. 3. 2016 
Putování
po jižní Americe
Přednáška s promítáním.
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: 
konferenční sálek KKC
Vstup: zdarma
Pořadatel:
Farní charita Přeštice
 19. 3. 2016 
Den otevřených dveří
– ZŠ J. Hlávky Přeštice
Budova 1. stupně Rebcova 
ul. 9.00-11.00 hodin, budova  
2. stupně Na Jordáně + školní 
jídelna 10.30-13.00 hodin. 
Místo konání: 
Rebcova ul., Na Jordáně 
Vstup: zdarma
 22. 3. 2016 
Divoké kočky z Ostravy
Travesti show
Stolová úprava – předprodej 
TIC Přeštice.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 200 Kč
 23. 3. 2016 
Velikonoční trh
Čas konání:
10.00-17.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma
 28. 3. 2016 
Vícovská pouť 
– Velikonoční mše
Čas konání: 10.00 hodin – 
Velikonoční mše
Místo konání:
kostel sv. Ambrože Vícov
Vstup: zdarma
 29. 3. až 1. 4. 2016 
Soutěž „Moje nejmilejší 
zvířátko“
Vernisáž k výstavě „Moje nej-
milejší zvířátko“ – 29. 3. od 
17.00 hodin.
Výstava potrvá od 30. 3. do 
1. 4. 2016 od 9.00 do 16.00 
hodin.
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma
Pořadatel:
DDM Přeštice, KKC Přeštice

5. 3. SO: DOBŘANSKÁ 
NS – LESOPARK
Vlakem z Přeštic 9.14 do Dob-
řan. Zpět z Dobřan 15.17 do 
Přeštic.
TRASA: Dobřany – prohlídka 
města – NS Lesopark Martin-
ská stěna.
(12 km vede V. Čermák)
12. 3. SO: Z HRADCE  
U STODA DO HOLÝŠOVA
Vlakem z Přeštic 7.14 do 
Plzně, z Plzně 8.10 do Hrad-
ce u Stoda. Zpět z Holýšova 
16.07 do Plzně, z Plzně 17.02 
R do Přeštic.
TRASA: Hradec u Stoda 
– zatopený mlýn – Hradecká 
skála – Holýšov – NS II Ho-
lýšov.
(14 km vede V. Borovcová)
18. 3. PÁ: PŘES BÍLOU 
SKÁLU
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.14 do Rokycan 

(8.39), z Rokycan bus 9.09 do 
Strašic (9.37). Zpět z Hrádku 
u Rokycan 15.14 do Rokycan, 
z Rokycan R 15.28 do Plzně, 
z Plzně 16.11 do Přeštic.
TRASA: Strašice – Bílá skála 
– Dobříkov – Hrádek u Roky-
can.
(16 km vede J. Hošek)
26. 3. SO: PŘES BRANI-
ŠOVSKÝ HŘEBEN
Vlakem z Přeštic 9.29 do Kla-
tov (9.52), z Klatov 10.23 do 
Dobříkova. Zpět z Pocinovic 
v 16.06 do Klatov, z Klatov 
16.46 do Přeštic.
TRASA: Dobříkov – Branišov 
– Modlín (Jasanka) – Dobrá 
Voda – Pocinovice.
(12 km vede F. Vokáč)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ VE VEL-
KÉ KLUBOVNĚ HOTE- 
LU SPORT ve čtvrtek  
24. března 2016.

XIX. ročník sborníku 
Pod Zelenou Horou zahajuje

Osobností, kterou první čís-
lo vlastivědného sborníku 
představuje, je pokrokový dě-
kan P. František Příkosický  
(1801-1883). Zasloužil se 
nejen o vybudování nového 
vřeskovického kostela, ale 
také o položení základů druž-
stevnictví, když podle anglic-
kého vzoru zřizoval v našem 
regionu tzv. zásobní spol-
ky. Rubrika Okno do archi-
vu se zabývá historií Dětské 
ozdravovny Hany Benešové 
a léčebného domu pro dospě-
lé v Žinkovech. 140. výročí 
železnice Plzeň-Nýrsko dalo 
podnět k pátrání po vzniku 
nejbližších železničních sta-
nic a zastávek kolem Přeštic. 
Rozhodně to nejsou zjištění 
nezajímavá. „...Neboť kde 
nesvornost, závist a špehování 
existuje, ten přednosta úřadu 
nepodpořen od slavných vyš-
ších úřadů, a spíše tajnými 
piklemi a nízkými úklady ve 
svém působení je vyčerpáván, 
kdy je marnou námahou chtít 
něco dobrého docílit pro vše-
obecné blaho.“ Člověk by ani 
nevěřil, že tato slova napsal 
přeštický starosta J. A. No-

votný v prosinci roku 1840! 
A protože výročí 790 let města 
Přeštic se bude vinout celým 
letošním ročníkem, přinášíme 
úplně první, veřejnosti dosud 
neznámé, zápisy v přeštické 
kronice z 1. pol. 19. století, 
které ze staré němčiny pře-
ložil Jan Nepomuk Mrkvička. 
V dalším příspěvku zavzpo-
mínal náš letinský dopisovatel 
Bohuslav Šindelář na pobyt 
německé mládeže ve zdejších 
lázních v letech druhé světo-
vé války. Počasí bylo vždy 
vděčným tématem a vždyc-
ky „zlobilo“. Namátkou jsme 
nahlédli do zápisů kronikářů 
obcí Vodokrty, Prádlo, Mileč, 
Skočice a Pamětní knihy 
přeštického nádraží. Součas-
né kroniky budou o tato svě-
dectví asi ochuzeny – máme 
přece internet! K čemu může 
být dobrý Soupis poddaných 
podle víry nám radí Mgr. Eva 
Horová. A závěrečný medailo-
nek s blahopřáním je věnován 
vedoucímu redaktorovi Zele-
né Hory Romanovi Tykalovi, 
který oslavil významné život-
ní jubileum.

Věra Kokošková

21. 4. 2016 – Manželský čtyřúhelník – divadelní představení 
s M. Badinkovou, M. Krausem a dalšími
30. 4. 2016 od 12.00 hodin – Exhibice, ukázky, show 
a závody STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES, Masaryko-
vo náměstí
30. 4. 2016 od 10.30 hodin – Přeštická desítka – běh pro 
všechny nadšence nejen z Přešticka, pestrý luční kros údolím 
Úhlavy, loděnice (KČT) 

Úvodní lekce tanečních pro dospělé
29. března 2016 od 20.00 hodin

velký sál KKC
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JAKO Z DIKOBRAZU PŘIPRAVUJEME

 inzerce

V minulém čísle se mistr tesař utnul a napadl nám sních. 
Děkujeme všem učitelům, kteří se okamžitě ozvali, abychom 
napravili tento trestuhodný omyl. Činíme tak neprodleně. 
Žádný sníh už nenapadne, takže už nebude co splést.

Člen redakční rady Přeštických novin ¼ubomír Smatana 
na přání některých zastupitelů natírá rezavý plot narůžovo. 
Děkujeme za tip.



Městský úřad Přeštice ozna-
muje majitelům evidenčních čí-
sel termíny svozů tuhého komu-
nálního a zahradního odpadu.

V níže uvedených termí-
nech budou v těchto zahrád-
kářských koloniích umístěny 
velkoobjemové kontejnery 
pro ukládání výše uvedeného 
odpadu.
Březen 25. 3. – 27. 3. 2016
Duben 22. 4. – 24. 4. 2016
Květen 20. 5. – 22. 5. 2016

Červen 17. 6. – 19. 6. 2016
Červenec 15. 7. – 17. 7. 2016
Srpen 12. 8. – 14. 8. 2016
Září 2. 9. – 4. 9. 2016
Říjen 30. 9. – 2. 10. 2016
           28. 10. – 30. 10. 2016
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Oznámení majitelům evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích
Osada Šeříků
Za Řekou
Pod Hřbitovem
Za Sladovnou

Eva Kuběnová, DiS.
referentka finančního odboru

Lukavický Masopust

Už pojedenácté se shromáždil u hospody „U Bílé růže“ houf maškar a obecenstva, aby společně 
prošli Dolní Lukavicí a Lišicemi. Po úvodním slovu Marie Kelišové ze Slunce, sena promluvil sta-
rosta obce, který udělil maškarám souhlas průchodu obcemi. Poté byl zahájen masopustní průvod, 
ve kterém jsme mohli obdivovat mnohé zajímavé a vtipné masky jako např. hroznové víno různých 
odrůd, ženicha a nevěstu, piráty, mušketýry, klauna, lišky, postavy ze Slunce, sena, kosí rodinku, 
gorilu, orientální tanečnici, malého andílka, cikánky a cikána s vozíkem, muffiny, krále a mnohé 
další. Do kroku nám zahrála již tradičně Hájenka z Hájů. Děkujeme všem občanům za velkou 
pohostinnost a snad za rok na 12. ročníku zase na viděnou!               Text a foto Mgr. Eva Horová

Masopust v Přešticích ve fotografiích

Společná fotografie z  masopustního průvodu, konaného dne 6. února 2016 ve Vodokrtech 
a Knihách. Tradice masopustního veselí, se díky místním spolkům udržuje už téměř sedmdesát 
let. Letos se v průvodu sešlo přes čtyřicet maškar.                      Miloslava Loudová, statostka
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Jak se díky Přešticím dostavěl 
Anežský klášter v Praze

Středověk je doba velmi vzdá-
lená a pramenů k jeho poznání 
je poskrovnu. Badatel, který se 
středověkem zabývá, nemá téměř 
nikdy tolik informací, kolik by 
ke své práci potřeboval. Několik 
málo listin, pár zmínek z kronik, 
hmotné památky jako jsou stavby, 
archeologické nálezy a umělecké 
předměty. To je vše. Středověkář 
proto musí víc než kdo jiný přesně 
analyzovat tu hrstku pramenů, kte-
rou má k dispozici, a na základě 
analýzy více či méně přesně kom-
binovat a spekulovat a vytvářet co 
nejpravděpodobnější obraz histo-
rických událostí. Ve svém líčení 
středověkých dějin si nemůže být 
nikdy stoprocentně jistý, a pro-
to se nevyhne častému „možná“, 
„snad“ a „pravděpodobně“.

Čtenáře proto nepřekvapí infor-
mace, že nevíme, kdy Svatobor 
z Přeštic zemřel. Spolehlivě byl 
naživu v březnu a červnu 1235, kdy 
se na listinách objevuje po boku 
krále Václava I. v Plzni a v Klad-
rubech. Velmi pravděpodobně byl 
ještě v létě 1236 v Praze, kde jaký-
si Svatobor svědčil na listině pro 
pražskou kapitulu. V srpnu 1238 
je již v listinách Svatobor z Přeštic 
označen jako zesnulý a mrtev byl 
velmi pravděpodobně i v červnu 
téhož roku, kdy král jedná o jeho 
majetku. Přesto můžeme ono spo-
lehlivé rozmezí šlechticova skonu 
– druhá polovina roku 1236 až 
první polovina roku 1238 – zúžit 
na ono mladší krajní datum. Je 
totiž velmi pravděpodobné, že 
se o Svatoborově majetku začalo 
jednat krátce po jeho smrti, takže 
nejspíše zemřel někdy těsně před 
červnem 1238.

Další důležitou informací, kterou 
nám o Svatoborovi z Přeštic pra-
meny neprozrazují, je, zdali byl 
ženatý. Jisté je, že neměl potomky 
a k stáru nejspíše ani žádné bližší 
příbuzné. Rozhodl se totiž veškerý 
svůj nemovitý majetek, tedy přeš-
tický újezd se 14 vesnicemi, odká-
zat po své smrti rytířskému řádu 
johanitů. K takovému aktu ovšem 
potřeboval králův souhlas. Panov-

ník měl totiž v případě, že šlech-
tic zemře bez dědiců, tzv. právo 
odúmrti, tedy možnost zabrat 
pozůstalost pro sebe. Aby mohl 
Svatobor odkázat majetek církev-
nímu řádu, musel se král nejprve 
svého práva na odúmrť vzdát. To 
byl zřejmě důvod Svatoborovy 
cesty do Prahy v létě 1236, kdy 
se na sněmu šlechtických předáků 
Václav I. slavnostně zřekl tohoto 
svého práva, takže Svatobor mohl 
přeštický újezd bez překážek 
odkázat johanitům. To také uči-
nil a někdy v první polovině roku 
1238 zemřel.

Nic tedy nebránilo, aby v Přeš-
ticích vyrostla johanitská komen-
da a z přeštického újezdu se stalo 
další západočeské panství tohoto 
rytířského řádu. To by však král 
Václav I. nesměl mít sestru... Tou 
nebyl nikdo jiný než sv. Anežka 
Česká, která se rozhodla pro dráhu 
řeholnice a v roce 1232 začala za 
pomoci své královské rodiny sta-
vět klášter sv. Františka v Praze, 
do kterého sama vstoupila. Nákla-
dy na stavbu kláštera nesl ovšem 
zejména Anežčin bratr král Vác-
lav I., jehož měšec nebyl bezedný 
a nutně potřeboval na dobudování 
peníze.

S trochou cynismu by se dalo 
říct, že právě tehdy jako na zavo-
lanou zemřel Svatobor z Přeštic. 
Král měl možnost zasahovat do 
transakcí církevních institucí, 
a kdyby na přeštický újezd našel 
bohatého kupce, problém se shá-
něním peněz na Anežčin klášter by 
vyřešil. A jednoho skutečně našel. 
Byl jím nesmírně schopný opat 

kladrubského kláštera Reiner. Ten 
v době svého úřadu (1231-1275) 
velkoryse rozšiřoval klášterní 
panství a projevil zájem i o koupi 
přeštického újezdu za cenu 1200 
hřiven stříbra. To byla částka, kte-
ré Václav nemohl odolat. Proto 
k sobě povolal zástupce johanitů 
a silou své autority je přiměl, aby 
mu újezd Přeštice za velmi nevý-
hodných podmínek přenechali.

Dohoda mezi králem a opatem 
Reinerem zněla nepochybně tak, 
že Kladruby se ujmou přeštického 
újezdu a na oplátku začnou platit 
dostavbu Anežského kláštera. To 
Kladrubský klášter splnil, takže 
v letech 1238-1245 byl z kladrub-
ských peněz dostavěn presbytář 
kostela sv. Františka, kaple Pan-
ny Marie, soukromé obydlí svaté 
Anežky, ambit klarisek a konvent 
s ambitem minoritů. Když byla 
stavba hotova, mohlo dojít k úpl-

nému předání přeštického újezdu 
Kladrubům. Formálně byla celá 
transakce prezentována tak, že 
král předal přeštický újezd Anež-
ce a ta jej prodala benediktinům.

V roce 1245 se proto v Přešticích 
sešli zástupce kladrubských bene-
diktinů, zástupci sv. Anežky, příbuz-

ní zemřelého Svatobora a množství 
sousedů z řad vyšší i nižší šlechty 
a obřadně předali majetek novým 
majitelům tzv. obejitím a vymeze-
ním prodaných pozemků. Následně 
sv. Anežka vydala v červnu 1245 
listinu, ve které stvrdila prodej 
přeštického újezdu kladrubskému 
klášteru a podobnou listinu vydala 
téhož roku manželka krále Václa-
va, královna Kunhuta. Přeštice tak 
přešly plně do rukou kladrubských 
benediktinů. Jak si v nich počínali 
a něco o založení města, to už bude 
obsahem příštího zastavení na cestě 
historií Přeštic.

Mgr. Michal Tejček, kronikář

Akce „kulový blesk“
s přeštickým újezdem

Svatobor umírá

Na scénu přichází Anežka...

Svatoborův odkaz
johanitům

Malá domů pana krále

Kladrubský klášter
přebírá Přeštice

Setkání na Úhlavě

Anežčina listina r. 1245.



Jak dlouho pracujete 
v mateřské škole a jak 
dlouho ve funkci ředi-
telky?

Ve školství pracuji od roku 
1982, kdy jsem po matu-
ritě nastoupila jako učitel-
ka do jednotřídní Mateřské 
školy v Horšicích. Od roku 
1985 jsem učila ve školce 
v Lužanech. A v přeštické 
mateřské škole působím již 
od roku 1995, z toho ve funk-
ci ředitelky od března 2007. 
Ani se mi nechce věřit, že už 
jsem v „naší Gagarince“ dva-
cet let.
Mohla byste našim 

čtenářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

Hlavní náplní je zajištění 
bezproblémového chodu celé 
mateřské školy. Tím myslím 
jak stránku výchovně vzdě-
lávací, tak materiální a orga-
nizační zabezpečení. A co 
si pod tím představit? Zod-
povídám za pedagogickou 
a odbornou úroveň vzdělává-
ní, za účelné využívání mzdo-
vých a finančních prostředků, 
koordinuji a kontroluji práci 
pedagogických a provoz-
ních zaměstnanců, ve spolu-
práci s pedagogickou radou 
schvaluji všechny dokumenty 
a materiály, na základě krité-
rií rozhoduji o přijímání dětí 
do mateřské školy... Nedílnou 
součástí mojí práce je úzká 
spolupráce s rodiči, se zřizo-
vatelem a s dalšími organiza-
cemi ve městě, ale i sledování 
legislativních změn, vyplňo-
vání nezáživných dotazníků 
a statistik, hlídání termínů 
revizí od zásuvek přes plyno-
vé kotle až po hromosvody. 
Jednoduše řečeno: aby vše 
fungovalo tak, jak má a všich-
ni byli spokojeni.

Kolik máte podříze-
ných a co je jejich náplní 
práce?

Ve školce pracuje celkem 
13 zaměstnanců, z toho 5 
učitelek, 1 asistent pedago-
ga, 2 kuchařky, 2 uklízečky, 
vedoucí školní jídelny, účetní 
a údržbář. Učitelky připravují 
pro děti každodenní vzdělá-
vací program, vedoucí školní 
jídelny odpovídá za provoz 
a plynulý chod školní kuchy-
ně, uklízečky se starají o pří-
jemné čisté prostředí školky. 
Komplexní vedení účetnictví 
organizace je v rukou účetní, 
údržbář provádí drobné řeme-
slné práce, opravy a stará se 
o školní zahradu. Mám radost, 
že v naší školce pracuje tým 
lidí, na který se mohu spo-
lehnout, je naladěn na stejnou 
notu a přispívá k naplňování 
motta „školka plná pohody“.
Kdy byla založena 

Mateřská škola v Přešti-
cích v Gagarinově ulici?

Mateřská škola byla otevřena 
27. února 1981.
Kolik dětí navštěvuje 

mateřskou školu a do 
jakých tříd jsou rozdě-
leny?

Školka má zcela naplněnou 
kapacitu na 84 dětí, které jsou 
rozděleny do třech tříd podle 
věku. Každá třída je barevně 
odlišena, jak venkovní fasá-
dou, tak zařízením interiéru.
Jaké akce pořádá škol-

ka pro děti a rodiče?
Po celý školní rok probíhá 

ve školce mnoho akcí, kte-
ré doplňují a obohacují náš 
Školní vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání. Na 
podzim si rodiče a děti doslova 
užili brambor při odpoledním 
Bramborohraní, ochutnávali 
jsme slaná i sladká bramboro-
vá jídla připravená maminka-
mi a skoro zapomenuté pečené 
brambory v ohni. Adventní 
čas je každoročně ve znamení 
mikulášské nadílky, koncertů, 
vánočních besídek pro rodiče, 
hosty a bývalé zaměstnance, 

nezapomínáme ani na seniory 
v domě s pečovatelskou služ-
bou. Děti jezdí na divadelní 
představení do plzeňského 
divadla Alfa, navštěvujeme 
pohádky v Kulturním a komu-
nitním centru v Přešticích 
nebo malá divadla zavítají 
přímo do školky. Předškoláci 
jezdí každoročně na plavecký 
výcvik, v zimě spolu s rodiči 
na jednodenní výlet na Šuma-
vu, již druhým rokem si cho-
dí jednou týdně zacvičit do 
velké tělocvičny do Základní 
školy Na Jordáně, ve spolu-
práci s Lesy ČR nebo mysli-
veckým sdružením vyjíždíme 
za poznáním přímo do lesa. 
Organizujeme besedy a exkur-
ze zaměřené na práci policie, 
hasičů, záchranářů, navštěvu-
jeme první třídy základní ško-
ly, dětské oddělení knihovny, 
základní uměleckou školu, 
dům dětí, výstavy v Domě his-
torie Přešticka. Kolem Veliko-
noc připravujeme pro rodiče 
a děti tvořivé dílny či besídky, 
na konci školního roku rozlou-
čení s předškoláky. Již druhým 
rokem pořádáme pro naše děti, 
rodiče i veřejnost ve spoluprá-
ci s Kulturním a komunitním 
centrem karneval. Žádná akce 
by se nemohla uskutečnit bez 
nápadů, tvořivosti a nadše-
ní zaměstnanců školky. Při 
mateřské škole funguje šes-
tým rokem Klub rodičů, který 
organizuje jarní a podzimní 
burzu dětského oblečení a pro-
dává výrobky vytvořené rodiči 
na vánočním a velikonočním 
jarmarku. 

Jaké nabízí školka 
zájmové kroužky pro 
děti?

Protože v mateřské škole 
každodenně nabízíme dětem 
pestrý a bohatý program, pro-

bíhá u nás jediný kroužek, 
a to seznamování s anglickým 
jazykem.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

To, co mě vždycky potěší 
a pohladí po duši, je ocenění 
naší práce rodiči. 

A stinná stránka mojí práce? 
Já vlastně ani nevím. Někdy 
zbytečná administrativa a pa-
pírování, to mi bere energii, 
kterou bych mohla věnovat 
tomu, co mám nejraději – prá-
ci s dětmi.
Je něco, co byste ješ-

tě chtěla ve své funkci 
změnit?

Neřekla bych přímo změnit, 
ale udělat. Mám již zpracová-
no několik projektů na vylep-
šení školní zahrady. Věřím, 
že díky vstřícnosti zřizovatele 
a snad i nějakým dotacím se 
moje plány podaří uskutečnit. 
A stále bych chtěla mít školku 
plnou spokojených dětí, spo-
kojených rodičů i spokojených 
zaměstnanců.
Jak vidíte vývoj mateř-

ské školy za poslední 
léta?

V roce 2010 zřizovatel měs-
to Přeštice provedl rozsáhlou 
rekonstrukci všech čtyř pavilo-
nů, která zahrnovala zateplení, 
výměnu oken a rekonstrukci 
kotelny. Celá akce byla spo-
lufinancována ze zdrojů EU. 
V tom samém roce jsme díky 
projektu „Zahrada – ráj pro 
děti“, který byl také financo-
ván z fondů EU, získali dotaci 
na modernizaci herních prvků 
na školní zahradě. V letech  
2008-2010 byla zrenovována 
všechna sociální zařízení a šat-

ny pro děti, stále dovybavujeme 
třídy novým estetickým funkč-
ním nábytkem, koutky pro hry 
dětí moderními pomůckami. 
V letošním školním roce nám 
zřizovatel zakoupil mobilní 
interaktivní zařízení Magic 
Box s projekcí na koberec. 
Nezapomínáme ani na učitel-
ky a provozní zaměstnance, 
pro něž byly zrekonstruovány 
šatny a sociální zařízení. Že 
zřizovatel vynakládá značné 
finanční prostředky na moder-
nizaci naší mateřské školy, je 
vidět na každém kroku.
Předchozí rozhovor byl 

s Jitkou Erbenovou ředi-
telkou MŠ v Dukelské uli-
ci. Je to Vaše příbuzná?

Je to zvláštní a neobvyklé, že 
máme obě stejná jména, stej-
né povolání. Jitka je bývalá 
manželka mého švagra, proto 
i to stejné příjmení.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Již přes 30 let bydlím v rodin-
ném domě v nedalekých Pří-
chovicích. Mezi moje koníčky 
patří v létě práce na zahradě, 
při které si pěkně vyčistím hla-

vu. Mám ráda záplavu barev-
ných květů, které jsou krásnou 
pastvou pro oči a vyvolávají ve 
mně pocit harmonie a uspoko-
jení. A hlavně za několik týd-
nů vidím výsledky svojí práce! 
Chtěla bych si častěji přečíst 
knížku, navštívit divadlo, pro-
jet se na kole, jen ten čas mi 
poslední dobou nějak chybí. 
Volné chvíle nejraději trávím 
se svojí rodinou a v současné 
době si užívám čtyřměsíčního 
vnoučka.
Co se Vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?

Přeštice jsou mi blízké od 
dětství, chodila jsem zde do 
školy, mám tu kamarády, zná-
mé. Vychutnávám si procház-
ky kolem řeky, po chodníčku 
„přes luka“ a pohled na domi-
nantní kostel.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Abych nezapomínala, že 
život není jen o práci a povin-
nostech, mám v diáři pod-
tržený citát: Carpe diem. Tak 
se snažím dny užívat.

Text a foto Milan Janoch
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Práce ředitelky 
je velmi rozmanitá
a různorodá

V pondělí 7. března 
nás čeká
Den otevřených dveří
v naší mateřské škole 
Tímto všechny srdečně
zvu!

Již tři roky po sobě
jsme dostali od rodičů 
titul „Přátelská školka“ 

V mateřské škole
proběhla za poslední
léta spousta změn

PŘIPRAVUJEME

Fotosoutěž 
ke strategickému plánování

Město Přeštice vyhlašu-
je v souvislosti s probíha-
jící přípravou strategic-
kého rozvojového plánu 
města (SRP) fotografic-
kou soutěž pro amatér-
ské fotografy „PŘEŠ-
TICKÉ POHLEDY“. 
Hledáčkem fotoaparátu 
se chceme podívat na 
naše město i místní čás-
ti ve dvou tematických 
okruzích – „Líbí se mi“ 
a „Potřebuje změnu“.

Pokud je fotografo-
vání vaším koníčkem, 
posílejte fotky nejpoz-
ději do 30. června 2016  
e-mailem na adresu: 
srp@prestice-mesto.cz 
s uvedením, kde a kdy 

byl snímek pořízen, dále 
jména a příjmení, věku 
(budou hodnoceny tři 
věkové kategorie) a kon-
taktu na autora snímku.

Výsledky soutěže budou 
vyhlášeny v září na webu 
města a v Přeštických 
novinách. Bude-li zaslán 
dostatek fotografií, vydá 
město sborník fotosoutěže 
a zajistí také vystavení 
fotografií pro veřejnost.

Na všechny „Přeštické 
pohledy“ se těší koordi-
nační tým strategického 
plánování v čele se sta-
rostou města.

Eva Česáková
vedoucí koordinačního

týmu „SRP“

Katolická církev podala 
k soudu žalobu na určení 
vlastnictví – vydání cca 15 ha 
pozemků v držení města. Jed-
ná se o cca 12 ha polí za tratí 
směr Skočice a cca 3 ha za 
řekou pod Vícovem. Z pro-
nájmu pozemků má město 
příjem cca 25 000 Kč ročně 
– rozpočet Přeštic je zhruba 
200 milionů korun.

Žalobu podala církev týden 
před vypršením lhůty pro 
uplatnění nároků, bez veřejné 
prezentace ochoty církve jed-
nat v Přešticích o vypořádání 
vztahu k majetku. U organi-
zace s tisíciletou kontinuitou 
lze očekávat větší obratnost.

Partnerem pro jednání s cír-
kví je zastupitelstvo, a tam 
zastoupené strany kontinuitu 
také nepředvádějí (čas zázna-
mu únorového jednání zastu-
pitelstva 1 hod. 14 min. až  
1 hod. 34 min. na videogalerii 
města či janochinfo.cz).

Celostátní TOP 09 odmítla 
populismus a nainvestovala 

spolu s ODS spoustu energie 
do prosazení zákona o restitu-
cích církevního majetku.

Místní zastupitelé za tyto 
strany signál respektu k sou-
kromému vlastnictví nedali. 
Zastupitel KSČM příležitost 
pokárat církev nepropásl, sou-
hlasit s ním nemůžu, nicméně 
předvídatelnost jeho názorů 
je sympatická. Jeho voliči 
mohou být spokojeni. Volič 
KDU-ČSL pak místo pláče 
ať se ptá, koho že do zastupi-
telstva svým hlasem vlastně 
posílá.

Všechno ale dobře dopad-
ne, jistě nějakým kompromi-
sem. Zastupitelé by ale měli 
vědět, že kompromisem byl 
už zákon o majetkovém vypo-
řádání s církvemi.

I kdyby nakonec rozhodoval 
soud, spravedlivý a nestran-
ný, co víc si přát…? Sebevě-
domý partner takové řešení 
neodmítá.

ElHolub

Církevní restituce 
v Přešticích

790 let od první písemné 
památky o Přešticích 

– AKCE K OSLAVÁM
Karel IV. a… výtvarná soutěž vyhlášená Městskou knihovnou 
v Přešticích (ve spolupráci s KDK SKIP ČR), uzávěrka soutěže 8. dubna
Přeštická pouť
 výstava prací žáků ZUŠ – u DHP a na schodech u kostela
 U DHP – flašinetář
 Komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie
  14.00-17.00 hod.
Přednáška o Karlu IV. – Dr. M. Ottová z FF UK Praha od 18.00 hod. 
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)
Noc kostelů – kostel sv. Ambrože – Vícov (KKC)
 Vystoupení pěveckého sboru Carmina
 Divadlo o sv. Ambrožovi
Týdny západočeského baroka –„Barokní Přeštice“ (KKC)
Program:
 komentované prohlídky kostela NPM 13.00-17.00 hod.
 odborný výklad na téma kostelní varhany s J. Doleželem 
  (vystudovaný varhaník)
 Benediktýnští mniši – fotografování s národní barokní památkou
  (figuríny s výřezem pro obličej)
Komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny 
– 14.00-17.00 hod.  (DHP)
Komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny 
– 14.00-17.00 hod. (DHP)
Dny evropského dědictví 
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 14.00 do 17.00 hod.
 Kostel sv. Ambrože na Vícově od 14.00 do 17.00 hod.
Den české státnosti – program bude upřesněn
Komentované prohlídky městem s Arch. Petrem Domanickým
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice – výstava o Karlu IV.
Přeštický kanec ve staročeském duchu (KKC)
Výstava „Přeštice od první písemné zmínky“ 
– výstava trvá do 8. 1. 2017 (DHP)
Přednáška o historii Přeštic – Mgr. Tejček – malý sál KKC 
(Spolek pro záchranu historických památek Přešticka)

Březen

15. 5.

 
19. 5. 

10. 6.

  8. 7.

  5. 7. 

  6. 7. 

11. 9. 

28. 9.
Září 

Říjen 
  8. 10. 
12. 10.

13. 10. 
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Máte nějaký svůj nápad nebo návrh, jak by se mělo 
oslavit 790. výročí první písemné zmínky o Přešticích?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Budu zce-
la upřímný. 
Moc nápadů 
či návrhů na 
tuto osla-
vu bohužel 

nemám. Naštěstí se záležitosti 
věnuje již od konce loňského 
roku kulturní a školská komi-
se, která předkládá radě měs-
ta svá doporučení. Návrh již 
existuje a pracuje se na jeho 
finalizaci. Bude obsahovat 
plánovaná připomenutí této 
události v průběhu celého 
roku tak, jak jsme si loňský 
rok připomínali našeho rodáka  
J. J. Rybu. Rozšíříme proto pra-
videlně pořádané akce i o ten-
to prvek. Již v květnu během 
pouti se budeme moci na scho-
dech ke kostelu a v blízkosti 
Domu historie Přešticka potě-
šit výtvory žáků výtvarného 
oboru ZUŠ. S tímto výročím je 
spjato i vydání knihy s dosud 
pouze pracovním názvem 
,,Počátky Přeštic“. Vznik této 
publikace vychází z iniciativy 
Spolku pro záchranu historic-
kých památek Přešticka a rada 
města již odsouhlasila finan-
cování z prostředků města. 
Na závěr svého příspěvku si 
dovolím uvést, že 790 je sice 
již opravdu velké číslo, ale 800 
bude teprve to kulaté, které si 
bude zasluhovat odpovídající 
pozornost.

Výročí na-
šeho města, 
připadající na 
letošní rok 
2016, nabízí 
rozmani tou 

spoustu možností, jak tuto 
událost oslavit. Opravdo-
vé kulatiny však přijdou až 
za 10 let. Pokud bych mohl 
mluvit za sebe, držel bych 
se v rozumných a střídmých 
mezích. Dokázal bych si před-
stavit například vydání jubi-
lejní edice pohlednic se zmín-
kou tohoto výročí nebo by ve 
stejném duchu bylo možné 
oslovit mincovny, které pro 
nás již razí tyto sběratelské 
a pamětní předměty. Filate-
listé by jistě nepohrdli speci-
ální edicí poštovních známek. 
Důležitou událostí, zmíněnou 
panem starostou v PN, bude 
k tomuto výročí znovuvzkříše-
ná a správně vytvořená měst-
ská standarta. Přivítal bych  
možná i upravené a rozšířené 
vydání knihy Přeštice, která 
připomíná historii a součas-
nost našeho města. Moji rodiče 
mají v knihovně vydání z roku 
1976, které bylo vydáno ještě 
za doby „ temna“ a to poslední 
vydání je myslím z roku 2002.

Spousty akcí pro veřejnost 
má k tomuto jubileu urči-
tě připravených i naše KKC 
a městské muzeum. Úplně nej-
více bych si přál, aby se nám 
k tomuto výročí podařilo ještě 
v tomto roce zprovoznit měst-
skou restauraci na náměstí.

To výročí 
mi trochu při-
pomíná cimr-
m a n o v s k ý 
citát ze hry  
Vyšetřování 

ztráty třídní knihy: „Shodou 
okolností je tomu dnes na den 
přesně osm dní, náhodou to 
vyšlo přesně na den...“ Ale to 
by nevadilo, pokud by opravdu 
bylo co slavit. Když tak o tom 
přemýšlím, já bych raději klid-
ně počkala těch 10 let, třeba se 
pak nějaká příležitost k oslavě 
najde.

790. výročí 
založení měs-
ta Přeštice, 
které připadá 
na letošní rok, 
je významná 

událost v životě našeho měs-
ta. Přijde mi trochu pozdě ptát 
se zastupitelů 1. března 2016, 
co uděláme k tomuto výro-
čí. Ty přípravy měly běžet už 
rok předem. Město na to má 
zřízené příspěvkové organi-
zace i komisi, které to mohly 
koordinovat. Toto výročí se 

Žádný kon-
krétní nápad 
k průběhu 
oslav nemám 
a ani jsem 
o tom neu-

važoval. Naprosto důvěřuji ve 
schopnosti pracovníků Domu 
historie a KKC zorganizovat tyto 
oslavy s vhodným programem.

Pokud by 
měla být 
oslava sku-
tečně neza-
pomenute l -
ná, pak bych 

navrhoval vytvořit živý řetěz 
z 790 občanů a příznivců 
města Přeštic, který by pro-
pojil dvě dominanty Přeštic: 
městský úřad a kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie a který by 
procházel významnými mís-
ty (např. rodný dům dále jen 
RD JUDr. Jaroslava Preisse, 
RD Václava Stacha, RD Jose-
fa Hlávky, pomník J. J. Ryby 
apod.). Patronát nad řetěz-
cem by samozřejmě musel 
mít městský úřad, ale zapojit 
do řetězce by se mohly vše-
chny přeštické spolky a kluby, 
popř. i další instituce působící 
v Přešticích. A bylo by i věcí 
cti, pokusit se zapojit i přeš-
tické rodáky a příznivce z celé 
ČR. A tomu by musel odpo-
vídat i doprovodný program, 
pozvání vhodných médií, 
dokumentace účastníků řetě-
zu apod. Současně by to mohl 
být i vhodný nácvik na oslavu 
800. výročí této události.

Vlastní ná-
pad nebo ná- 
vrh, jak neob-
vykle osla-
vit vcelku 
obvyklé dese-

tileté výročí města, nemám. 
Ale za deset let...

790 let je 
sice kulaté 
výročí, ale 
proti 800 
za deset let 
– tam si scho-

váme nápady a překvapení. 
Přesto jsem pro připomenutí 
a oslavení. Viděl bych spor-
tovně kulturní akci v netradič-
ních kláních pro děti i dospělé, 
aby se zapojilo hodně lidiček. 
Samozřejmě spousta stánků 
s občerstvením a večer kapela 
k poslechu nebo i k tanci. Ter-
mín – konec června, aby bylo 
teplo, ale ne o prázdninách.

Protože se 
jedná o pří-
ležitost zvi-
ditelnit naše 
město, měli 
bychom toto 

výročí využít jako malou gene-
rálku na blížící se významnější 
kulaté výročí, které nás čeká 
za 10 let. Komise pro kulturu 
a školství ve spolupráci s KKC 
navrhla hlavní oslavy v rám-
ci konání čtyř pravidelných 
akcí. Přimlouval bych se tedy 
vzhledem k předpokládaným 
klimatickým podmínkám, aby 
hlavní oslavy proběhly v rám-
ci pouti od 13. do 15. května. 
Určitě bychom neměli opo-
menout účast na veletrzích 
cestovního ruchu jako je např. 
ITEP apod. Nejenom pro ten-
to účel by tedy bylo vhodné 
vytvořit speciální logo, kte-
ré by pak bylo používáno na 
všech akcích pořádaných neje-
nom městem, ale také všemi 
spolky ve městě, zvláště pak 
těmi, které využívají podporu 
města na svoji činnost. Také 
mne napadlo např. uspořádá-
ní celoroční čtenářské soutěže 
v PN se slosováním úspěšných 
řešitelů na konci roku. Námě-
tů by bylo určitě více, jen najít 
dostatek ochotných pořadate-
lů a dobrovolníků. Věřím, že 
finanční prostředky na pod-
poru těchto aktivit by město 
určitě našlo.

V roce 2016 
os lavujeme 
790. výročí od 
první písem-
né zmínky 
o Přešticích. 

V Komisi pro kulturu a škol-
ství města Přeštice jsme zvolili 
podobnou formu prezentace 
tohoto výročí pro veřejnost, 
jako tomu bylo v loňském 
roce v případě oslav s názvem 
Pocta J. J. Rybovi. Zastávám 
názor, že takovou událost je 
třeba si připomínat během 
celého roku. A to průběžně na 
veřejných akcích pořádaných 
městem Přeštice během roku 
2016. Výročí 790 let se věnují 
i Přeštické noviny. Mimo jiné 
Rada města schválila vydání 
knihy vztahující se k tomuto 
tématu.

Při osla-
vách různých 
výročí jsou 
p o ř á d á n y 
akce, které 
jsou tradiční 

a osvědčené, zkrátka každý 
si v programu najde to své. 
V letošním roce se můžeme 
těšit na kvalifikační dřevoru-
becký závod, který se zde mys-
lím bude konat poprvé, a jistě 
si najde své příznivce. Dalším 
tahákem by mohly být třeba 
„Živé sochy“, s kterými se 
běžně setkáváme v zahraničí, 
ale i u nás. Jinou akcí by mohla 
být například prezentace spol-
ků s jejich dosavadní činností 
na výstavní panely, které by na 
delší čas mohly být umístěny 
ve vnitřních prostorách. Dále 

Snažím se, 
aby moje 
p ř í s p ě v k y 
nebyly jen 
jakési splně-
ní požadavku 

odpovědi na otázku redakční 
rady. Věnuji tomu čas a snahu, 
aby i příspěvek vyjádřil (při-
blížil) můj názor. Nedomnívám 
se, že bych mým příspěvkem 
vytěžil tolik prostoru, který se 
jinak věnuje minipivovarům či 
jiným zájmům vedení radnice 
– máme nového místostaros-
tu atd. Protože můj příspěvek 
je delší, prý dokonce třikrát 
a nevešly by se odpovědi na 
jednu stranu. Zřejmě neumíme 
listovat v novinách, abychom 
je našli. I požádal jsem, aby 
můj článek vyšel samostatně. 
Ani to mi nebylo umožněno. 
Rozhodl jsem se zveřejnit 
můj příspěvek na příslušných 
webových stránkách města 
– diskuzní fórum a pana Jano-
cha. 

Redakční poznámka:
v rubrice odpovědi zastu-

pitelů uveřejňujeme pouze 
odpovědi, které nepřesáh-
nou délkou 1000 znaků. Tuto 
délku jsme stanovili proto, 

Dokončení ze str. 1
Kromě prezidentské dele-

gace byl přítomen též dnes 
již bývalý plzeňský biskup 
František Radkovský a velká 
část starostů našeho kraje. 
Hlavní témata hovorů neby-
la příliš ožehavá a i proto po 
celou dobu panovala příjem-
ná a uvolněná atmosféra. Pan 
prezident se zajímal zejména 
o naši péči o historické památ-
ky, kterých zde máme nemá-
lo. Každý z přítomných dostal 
prostor, aby něco o svém 
městě řekl či se pana prezi-
denta na něco zeptal. Během 
mých několika ,,minutek slá-
vy“ jsem zmínil naše snahy 
o přivedení přeštického čer-
nostrakatého plemene prasete 
zpět do míst svého zrodu, a to 
minimálně v naší rekonstruo-
vané restauraci. K předkrmu 
byl v Klatovech totiž ovar, 
což se náramně hodilo. Pan 

prezident okamžitě reagoval, 
neboť má z nedávné doby pěk-
ný zážitek ze zabijačky přímo 
v Lánech, kde si na ,,přeš-
tickém“ pochutnal. Zasmáli 
jsme se zažitému přeštické-
mu oslovení ,,kanec“. Smích 
vybuchl ve chvíli, kdy jsem 
prozradil, že i pan hejtman je 
zčásti Přeštičák. Zmínil jsem 
též i nepříjemnou záležitost, 
a tou je žaloba od církve na 
vydání pozemků, které od 
počátku roku čelíme. Ne-
jsme v této situaci sami a jed-
nat s církví zcela jistě všichni 
žalovaní budeme. Toť v kost-
ce vše.

Nevím, jak jste spokojeni 
s průběhem letošní zimy-nezi-
my, ale myslím, že už se asi 
většinou těšíte, až přijde jaro. 
A tak vám přeji krátké a klidné 
čekání na něj.

Mgr. Karel Naxera
starosta

SLOVO STAROSTYNa dotaz 
neodpověděl.

mělo dostat do plánů na rok 
2016 všech zájmových a spor-
tovních organizací ve městě, 
ale i škol a města samotné-
ho. Zpráva o tomto výročí by 
se měla dostat ke každému 
občanu našeho města, případ-
ně k našim rodákům žijícím 
mimo. Je to příležitost pro nás 
pro všechny ohlédnout se za 
historií našeho města, možnost 
zapojit se do oslav a posílit 
svůj kladný vztah ke svému 
městu. Líbí se mi myšlenka 
vydat novou knihu o historii 
města, která zachová informa-
ce i pro další generace. Mys-
lím si, že by oslavy měly vyvr-
cholit nějakou větší slavnostní 
akcí, třeba na náměstí. Jako 
opoziční zastupitel nemám 
o přípravě těchto akcí žád-
né informace. Zastupitelstvo 
města o tom nejednalo, při-
čemž je dlouhodobě rozdělené 
na dva tábory. Už řadu měsí-
ců je zavaleno neplodnými 
diskuzemi o tzv. „narovnání 
vztahů“ s firmou AREA group 
s.r.o., která neplní své smluvní 
závazky vůči městu. Přičemž 
vládnoucí koalice města se jí 
neustále podbízí a jde na stále 
větší ústupky.

Na dotaz 
neodpověděl.

Žádný ná-
pad, dokon-
ce ani svůj 
v l a s t n í , 
ohledně oslav 
790. výročí 

nemám. Na rovinu přiznávám, 
že jsem poslední dobou dost 
zaměstnán požehnáním souvi-
sejícím se čtvrtým potomkem, 
který se nám před pár dny ve 
zdraví narodil. Nerad bych 
celou věc znevažoval, ale 
za pár let máme superkulaté  
800. výročí. Asi bych z toho 
letos nedělal drama a s větší 
slávou počkal.

by mohla proběhnout soutěž 
sboru dobrovolných hasičů 
v požárním sportu, divadelní 
festival, školní akademie, pre-
zentace lidových řemesel na 
ZŠ, veřejný střelecký závod, 
celoměstská hra... Neměli by 
chybět přátelé z partnerského 
města Nittenau či významní 
rodáci města Přeštice.

aby měli všichni zastupitelé 
stejné podmínky. Příspěvek 
pana zastupitele Petra Walty 
byl téměř třikrát delší, proto 
jsme ho požádali o zkrácení. 
Pan Walta svůj text nezkrátil, 
tedy ho neotiskujeme a publi-
kujeme pouze jeho následný 
komentář.

 inzerce
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Budoucí prvňáčci ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice u zápisu

Čtvrtek 28. ledna byl význam-
ný jak pro současné školáky, 
tak i pro ty budoucí. Součas-
ní školáci obdrželi vysvědče-
ní za 1. pololetí a těšili se na 
pololetní a na ně navazující 
jarní prázdniny, budoucí ško-
láky čekal „první velký den 
ve škole“ – zápis do 1. třídy. 
Vlastnímu zápisu předchá-
zely návštěvy předškoláků  
v 1. třídách a konzultace vyu-
čujících 1. stupně s rodiči 
v jednotlivých mateřských 
školách celé spádové oblasti. 
Budoucí prvňáčky čekaly slav-
nostně vyzdobené třídy, dárky 
vyrobené dětmi i dárky od 
sponzorů a samozřejmě paní 
učitelky se všetečnými otázka-
mi. Z dětí brzy spadla nervo-
zita a ukazovaly vše, co umí. 
O něco později, při odcho-
du ze školy, viditelně spadla 

nervozita i z rodičů. K zápi-
su se dostavilo celkem 122 
budoucích prvňáků z původně 
předpokládaných 133. V pří-
padě, že rodiče budou žádat 
o odklad, musí podat žádost 
o odklad, potvrzení odborného 
lékaře nebo klinického psy-
chologa a doporučení přísluš-
ného školského poradenského 

zařízení nejdéle do 31. května 
2016. Poděkování patří všem 
kolegyním z 1. stupně za pří-
pravu i vlastní realizaci zápisu 
a paní Růženě Tomanové za 
administraci celého procesu.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Mgr. Pavlína Křenová
zást. ředitele na 1. st.

 inzerce

www.kzprestice.cz
S L E D U J T E 

www.facebook.com/kzprestice

„Dobrá zpráva 
pro naše město“

Děti ze školní družiny, mateř-
ských škol a DDM budou již 
tradičně pálit MORANU, 
„vyhánět zimu z města“.
Nic nestojí v cestě tomu,

aby se své vlády ujalo 
nejkrásnější období roku 

– JARO.
Žádná slavnost se neobejde 
bez dobré muziky. Tu také 
obstarají děti, až roztočí 

své řehtačky.
Průvod projde městem k naší 
řece Úhlavě, tam MORANA 

skončí svoji vládu.
Akce se koná ve spolupráci
s vedením města Přeštice,

vedením Základní školy 
Josefa Hlávky Přeštice a za 

bedlivého dohledu strážníků 
městské policie.

KDY:
pondělí 21. března 2016

ve 13.30 hodin
KDE:

Masarykovo náměstí (u kašny)
Zamávejme zimě a přivolejme 

jaro společně s dětmi.
„Byla zima mezi náma,
ale už je za horama...

Hu, hu, hu,
jaro už je tu!“



Agilní oddíl národní házené 
TJ Přeštice uspořádal turnaj 
starší přípravky v tělocvičně 
ZŠ Josefa Hlávky v Přešti-
cích. Zúčastnilo se ho osm 
družstev, která byla rozděle-
na do dvou základních sku-
pin. Následně se hrály dvě  
nadstavbové skupiny o 1.-4. 
a o 5.-8. místo.

Základní skupina A – 
výsledky Přeštic B a C:
Tymákov – Přeštice B 6:1, 
– Přeštice C 10:0, Kyšice A – 
Přeštice B 12:3, – Přeštice C 
12:2, Přeštice B – Přeštice C 
6:5.

Pořadí skupiny A:
1. Tymákov 6 b., 2. Kyšice A 

4 b., 3. Přeštice B 2 b., 
4. Přeštice C 0 b.

Základní skupina B – 
výsledky Přeštic A:
Litohlavy – Přeštice A 9:1, 
Kyšice B – Přeštice A 6:1, 
Přeštice A – Rožmitál 5:2.

Pořadí skupiny B:
1. Litohlavy 6 b., 2. Kyši-

ce B 4 b., 3. Přeštice A 2 b.,  
4. Rožmitál 0 b.

Skupina o 5.-8. místo
Přeštice A – Přeštice B 2:2, 
– Přeštice C 7:4, Přeštice B 
– Rožmitál 3:4, Přeštice C – 
Rožmitál 4:3.

Pořadí skupiny: 
5. Přeštice A 5 b., 6. Přešti-

ce B 3 b., 7. Přeštice C 2 b.,  
8. Rožmitál 2 b.

Konečné pořadí turnaje:
1. Sokol Kyšice A, 2. TJ 

Litohlavy, 3. Sokol Tymákov, 
4. Sokol Kyšice B, 5. TJ Přeš-
tice A, 6. TJ Přeštice B, 7. 
TJ Přeštice C, 8. TJ Spartak 
Rožmitál.

Sestavy družstev Přeštic:
PCE A: Vávrová S. – Hrdon-

ka V. (5), Šalom L. (5), Kovaří-
ková P. (5), Kripnerová B. (1).

PCE B: Lukášová B. – Kul-
lová A., Holcová N. (6), Pek-
lová S. (4), Toušková Z. (2), 
Milotová B., Hanzar D. (2).

PCE C: Hurt D. – Vrbová E. 
(5), Duchek K. (11), Aschen-

brennerová M. (1), Kriegero-
vá D.

Hodnocení turnaje trené-
rem Matějem Gruszkou: 
„Máme stále co pilovat a učit 
se. Doufáme, že jarní část pro 
nás bude úspěšnější než pod-
zimní část a my se pomalu 
budeme posouvat do popředí 
tabulky. Turnaj proběhl bez 
komplikací. Musím konstato-
vat, že úspěšnější celky mají 
ve svých řadách hráče posled-
ním rokem v přípravce a to je 
znát.“
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Ženy Přeštic zvítězily
na turnaji v Nezvěsticích

Prvoligové ženy Přeštic se 
zúčastnily únorového turnaje 
ve sportovní hale v Nezvěs-
ticích, který byl přípravou na 
boje v Českém poháru.

Výsledky žen Přeštic:
– Nezvěstice 28:6 (16:3), 
– Tymákov A 17:14 (7:7), 
– Tymákov B 14:10 (6:5).

Sestava Přeštic:
Zadražilová S., Čapková M. 

– Vizingrová K., Vizingrová 
E., Červená P., Kubátová M., 
– Červená N. (16), Voláková 
V. (13), Bošková P. (12), Kli-

nerová L. (9), Kačírková L. 
(5), Bejčková K. (4).

Pořadí turnaje: 
1. TJ Přeštice 6 b., 2. Tymá-

kov A 4 b., 3. Tymákov B 2 b., 
4. Nezvěstice 0 b.

Hodnocení akce trenérem 
m. n. h. Stanislavem Zadra-
žilem: „Potřebovali jsme na 
turnaji vyzkoušet naši novou 
hráčku Kateřinu Bejčkovou, 
která u nás hostuje z Ejpovic.
Celé družstvo podalo bojovný 
výkon a prokázalo chuť do hry 
v začínající zimní sezóně.“

Prvoligoví muži TJ Přeštice 
postoupili do semifinále

Zimní sezónu zahájili muži 
národní házené TJ Přeštice 
účastí ve čtvrtfinálové skupi-
ně I ve sportovní hale Bor-
ská pole v Plzni. Za účasti 
dvou dalších prvoligových 
celků Tymákova a Nezvěstic  
a dvou předních druholigo- 
vých družstev Nýřany B 
a Záluží si zajistili postup do 
semifinále z 1. místa.

Výsledky Přeštic: 
– Nýřany B 11:16, – Tymá-
kov 17:9, – Nezvěstice 10:9, 
– Záluží 20:15.

Sestava Přeštic:
Chmelík T. a Kováč G. 

– Gruszka M., Hajžman 
T., Mrskoš T., Zeman K. 
– Ausberger R. (13), Brada 
M. (5), Hošťálek O. (13), 
Šelep K. (18), Urban T. (9).

Hodnocení akce trené-
rem Petrem Moravcem: 
„Odjížděli jsme do Plzně 
s oslabenou útočnou řadou. 
Pomohl nám z ´béčka´ R. 
Ausberger a ukázalo se, že 
to byla dobrá volba. Pochvá-
lit zaslouží ale celý tým za 
bojovnost a přístup, avšak 
zadní řady je třeba vyzdvih-
nout ještě výše za předvedený 
výkon.“

Čtvrtfinále Českého
poháru žen v Plzni

Zimní sezónu zahájily i ženy 
B národní házené, a to Českým 
pohárem. Čtvrtfinále se hrá-
lo v hale na Borských polích. 
Soupeři jim byly prvoligové 
celky Tymákova, Žatce a Cho-
mutova a přední celky druhé 
ligy Blovice a Plzeň-Újezd. 
Do semifinále postoupily prv-
ní dvě družstva.

Výsledky Přeštic B:
– SK Chomutov 16:15, – Tymá-
kov A 8:16, – Žatec 11:14,  
– Plzeň-Újezd 4:9, – Blovice 8:14

Pořadí turnaje:
1. Tymákov A 8 b., 2. Žatec 

6 b., 3. Plzeň-Újezd 4 b., 4. TJ 
Přeštice B 2 b., 5. SK Chomu-
tov 0.

Sestava Přeštic B: 
Čapková M., Baumrukrová 

E. – Schejbalová K., Kuče-
rová B., Jabbourová A., 
Szchlachtová V. – Bradová A. 
(10), m. n. h. Bradová Š. (5), 
m. n. h. Jabbourová R. (7),  
m. n. h. Voláková V. (20), 
Tušková N. (5).

Zimní halový pohár
starších žáků

Rok 2016 zahájili starší žáci 
turnajem v Nezvěsticích. Na 
turnaj Přeštice vyslaly dvě 
družstva. První družstvo tvoři-
li hráči, kteří hrají delší dobu 
a budou končit ve starších žá-
cích a druhé naopak z chlapců, 
kteří přišli z mladších žáků 
a byli ještě o mladší žáky dopl-
něni.

Výsledky Přeštic A:
– Nezvěstice 8:15, – Všeni-
ce 12:6, – Plzeň-Újezd 8:17, 
– Nýřany 12:11, – Litice 9:10, 
Přeštice B 7:7.

Výsledky Přeštic B:
– Nýřany 6:8, – Plzeň-Újezd 
4:14, – Nezvěstice 2:11, – Liti-
ce 2:10, – Všenice 8:10.

Pořadí ZHP:
1. Nezvěstice, 2. Plzeň-Újezd, 
3. Litice, 4. TJ Přeštice A, 
5. Nýřany, 6. Všenice, 7. TJ 
Přeštice B.

Sestava A družstva: 
Štycha K. – Cellárik Jan, 

Cellárik Jiří, Hrubý V., Šlegl 
J. – Štengl Jan (41), Janoch 
M. (3), Regner T. (7), Bořík 
V. (5).

Sestava B družstva: 
Jandovský M. - Jandovský 

J., Dražka J., Hurt F., Schrei-
ber D. (2) – Štengl Jiří (15), 
Řezníček M. (2), Seifert F. (4), 
Šilingr R. (6).

Hodnocení turnaje trené-
rem Ladislavem Cibulkou: 
„Zklamali mě hráči první-
ho družstva, herní projev 
byl bez bojovnosti. Naopak 
mladší družstvo, kde někteří 
hráči hráli první zápasy v té-
to kategorii, se vyznačovalo 
velkou bojovností, kterou 
nahrazovali nezkušenost.“

Turnaj starších přípravek v Přešticích

Vodáci z TOM Úhlava 
přivezli medaile

V 7. ročníku Českého pohá-
ru v eskymování pro Plzeň-
ský a Karlovarský kraj se 
všichni závodníci z vodác-
kého oddílu TOM Úhlava 
umístili na medailových pozi-
cích. V kategorii K1 žactvo 
s dopomocí zvítězila Niko-
la Dupalová a na 2. místě 
se umístila Alena Švihlová, 
v kategorii K1 muži vybo-
joval 2. místo Pavel Beneš 
a v kategorii K1 ženy se umís-
tily Barbora Doležalová na  

2. místě a Denisa Molková na 
3. místě. Český pohár v esky-
mování pořádaly v sobotu  
13. 2. 2016 na bazéně SK Rad-
buza Plzeň vodácké oddíly 
TOM a KČT Úhlava. Letos se 
soutěže zúčastnilo 28 vodáků 
z Plzeňského a Karlovarského 
kraje, a to ve věku 10-69 let, 
někteří z nich si zasoutěžili 
ve více vypsaných soutěžních 
kategoriích (K1, C1, C2).

Hana Žambůrková, KČT
a TOM Úhlava

Foto Jakub Chochola

Zimní halové turnaje 
Štěnovice

Starší přípravka A se za 
účasti 16 týmů z Plzně a okolí 
(Košutka, Stráž, Zruč, Vik-
toria Plzeň, Vejprnice...) 
zúčastnila halového turnaje ve 
Štěnovicích pro ročník 2005 
a 2006. Turnaj se hrál v rámci 
dvou kol, a to v prosinci 2015 
a v lednu 2016. Týmy s nej-
větším počtem bodů z obou 
kol následně postoupily do 
velkého finále. Naši kluci 
„nasbírali“ celkem 18 bodů 
a kvalifikovali se tak mezi osm 
nejlepších týmů turnaje, které 
si velké finále zahrají. V prv-
ním kole se kluci umístili na  
1. místě a ve druhém kole na 
3. místě. Každý tým měl ome-
zený počet hráčů na deset, 
a pokud si počet hráčů vyná-
sobíme 16 týmy, tak si turnaj 
zahrálo úctyhodných 160 fot-
balových talentů. A já jsem 
velmi rád, že i my máme dva 
malé velké talenty – v prvním 
kole byl vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje Adam Čon-

ka (r. 2006) a v druhém kole 
Honzík Kříž (r. 2007). Tímto 
chci poděkovat všem klukům 
za skvělé výkony a popřát 
jim hodně úspěchů ve velkém 
finále. Dále chci poděkovat 
i kolegům trenérům Karlu 
Frančíkovi a Pavlu Papovi za 
skvělou spolupráci.

Sestava 1. kolo:
Roman Pilný, Jonáš Fleisig, 

Adam Čonka, David Bezděk, 
Jéňa Kříž, Honzík Frančík, 
Ondra Havíř, Filip Vácha, 
Filip Fořt, Jiřík Štěpán.

Sestava 2. kolo:
Roman Pilný, Adam Čonka, 

Honzík Kříž, Honzík Frančík, 
Ondra Havíř, Filip Vácha, 
Andrej Král, Matěj Hodan, 
Honzík Chadt, Jiřík Štěpán.

Góly celkem:
Adam Čonka 5, Honzík Kříž 

4, David Bezděk 3, Honzík 
Frančík 2, Honzík Chadt 2.

Miroslav Kříž
hlavní trenér

Školní přebory v šachu
V úterý 26. ledna se v Plzni 

konalo okresní kolo přebo-
ru škol v šachu. Na turnaj se 
vypravilo i čtyřčlenné družstvo 

žáků 1. stupně ZŠ ve Skoči-
cích a přivezlo si medaile za  
2. místo. Gratulujeme.

H. Pechová

Cesta skončila v semifinále
Dva postupové turnaje v Čes-

kém poháru národní házené 
odehrály během února přeštic-
ké ženy. V čakovické sportov-
ní hale se konalo čtvrtfinále. 
Zde si postup dále vybojovaly 
již před posledním zápasem  
(– Most 14:5, – Tymákov B 
12:9, – Podlázky 18:8, – Mod-
řany 14:6). V závěrečném 
utkání podlehly Příchovicím 
po zápase téměř bez branek 
2:3. Semifinále se hrálo v Plz-
ni na Borských polích za účasti 
Tymákova A, Žatce, Příchovic 
a Přeštic. V prvém zápase se 
ukázal nad síly Přeštic soused 
z Tymákova, kterému pod-
lehly 11:16. Zápasem o druhé 
postupové místo bylo střet-
nutí s Příchovicemi, bohužel 
se špatným koncem (prohra 
14:15), když velkou část utká-
ní Přeštice vedly. Vítězství nad 
Žatcem 22:14 již neřešilo nic. 
Tentokráte, po loňském zisku 
Poháru, bude březnové finále 
bez účasti Přeštic a možnosti 
obhajoby.

Přeštice nastoupily v té-
to sestavě: Zadražilová S., 
Moravcová – Vizingrová K., 
Vizingrová E., Červená P., 
Bošková – Červená N., Volá-
ková, Klinerová, Kačírková, 
Bejčková.

Slova vysvětlení hledal 
trenér Stanislav Zadražil: 

„Čtvrtfinále odehrála děvča-
ta jistě. Sílu ukázala otočením 
zápasu s béčkem Tymákova 
a čtyři vítězství nám dávala 
jistotu postupu. Pro nás zápas 
s Příchovicemi byl konfrontací 
s druhým postupujícím. Roz-
hodující bylo semifinále. Tady 
již šlo o vše. Bohužel se opět 
ukázalo, že Tymákov někdy 
dokážeme porazit, nikoliv pra-
videlně porážet. A kalkulace 
se potvrdily, rozhodnutí padne 
v zápase s Příchovicemi. Tady 
jsme neprodali co umíme. 
Vedli jsme dokonce 13:9, ale 
pak dvacet minut nedokázali 
vsítit jedinou branku. Promě-
něným pokutovým hodem před 
koncem jsme vyrovnávali na 
14:14, ale remízu neudrželi. 
Ta by nás posunovala dále. 
Prohráli jsme 14:15 gólem 
v posledních vteřinách a tím 
bylo jasné, že postupujícím  
(spolu s Tymákovem) jsou Pří-
chovice. Naše závěrečné vyso-
ké vítězství nad Žatcem, to byla 
taková „labutí píseň“. Takže 
pokus o obhajobu vítězství 
v Poháru se nekoná. Odehráli 
jsme dobré zápasy, možná se 
od nás odklonilo trochu i štěs-
tí. To není výmluva, prostě 
soupeřky byly lepší o tu jednu 
branku.“                           (šat)



Sál přeštického Kulturní-
ho a komunitního centra se 
v polovině února stal místem 
dostaveníčka nejlepších spor-
tovců okresu Plzeň-jih. Akci 
pořádala marketingová agen-
tura Sport Action ve spolu-
práci s Plzeňským deníkem, 
samozřejmě pod záštitou hos-
titelského města Přeštic. Jeho 
starosta Karel Naxera také 
celý večer zahájil a pak se již 
těšil, zda mezi desítkami spor-
tovců získají ocenění i domá-
cí, přeštičtí. A spolu se zcela 
zaplněným sálem se několikrát 
dočkal.

Nejdříve komentátor vyhla-
šoval nejlepší kolektivy všech 
věkových kategorií a již zde 
měly Přeštice svá „želízka 
v ohni“. A pro cenu nejlepšího 
žákovského družstva okresu 
na pódium vystoupily starší 
žačky oddílu národní házené 
TJ Přeštice, mistryně repub-
liky. A ještě dvakrát zazněla 
jména z přeštického národ-
něházenkářského prostředí. 
Mezi trenéry cenu převzal Petr 
Moravec, trenér prvoligových 
mužů. Při vyhlašování rozhod-
čích si ocenění převzal roz-
hodčí národní házené Tomáš 
Chmelík a spolu s ním Ladi-
slav Langmajer, přeštická, dá 
se říci, fotbalová legenda.

Nově byl oceňován i mimo-
řádný výkon roku. Zde se 
porota shodla na dvou oceně-
ních. Pro jedno z nich si přišli 
zástupci přeštického fotbalové-
ho družstva mužů spolu s tre-
nérem Václavem Uzlíkem. 

Pak již přišla chvíle nej-
očekávanější, vyhodnocení 
jednotlivců. Také zde měli 

domácí své aspiranty. Podařilo 
se „proměnit“ již prvý pokus. 
V žákovské kategorii byla 
nejlepší sportovkyní okre-
su Plzeň-jih vyhlášena člen-
ka přeštického cyklistického 
oddílu Kristýna Burlová.

Celý večer svým vystou-
pením zpestřil a doplnil zpě-
vák Lešek Semelka, ze stejné 
branže je účastnice SuperStar 
Andrea Mea, kankán před-
vedly členky tanečního studia 
Hely Heleny Böhmové.   (šat) 

(šat)
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Nejlepší sportovci se sešli v Přešticích

Petr Moravec patří dlouhodobě mezi kvalitní trenéry oddílu 
NH TJ Přeštice. Dovedl muže zpět do I. ligy, loni celek hrál play 
off a v Českém poháru získal 3. místo. V současnosti po podzim-
ní části jsou přeštičtí házenkáři pod jeho vedením druzí. Trénu-
je ještě družstvo dorostenek a loni s ním zvítězil a získal zlaté 
medaile v celorepublikovém Poháru SNH.

Rozhodčí Tomáš Chmelík patří v Západočeské oblasti dlouho-
době k nejlepším rozhodčím. Jeho rozhodnost a striktní vystupo-
vání na hřišti je základem jeho kvalitních výkonů. V uplynulém 
roce byl zařazen na prvoligovou listinu rozhodčích, avšak jeho 
delegace je limitována tím, že patří mezi hráčské opory prvoli-
gového družstva mužů.

Mimo několika let, kdy rozhodčí Ladislav Langmajer hájil fot-
balovou branku ve vyšších soutěžích za jiná družstva, je přeštic-
kým patriotem. Od žáků hraje fotbal, i když postupem přibýva-
jících životních křížků měnil své posty, z hráče přešel na pozici 
sudího a nyní hlavně „funkcionaří“. Jeho rozhodcovskou karié-
ru nyní úspěšně napodobuje syn Lukáš, který patří i přes hodně 
mladý věk na listinu druholigových rozhodčích.

Kristýna Burlová jezdí prvý rok za starší žačky a velice úspěš-
ně reprezentuje přeštický cyklistický oddíl. Vloni se zúčastnila 
pěti desítek závodů s velkým množstvím úspěchů. Mimo jiné je 
držitelkou stříbrné medaile z Mistrovství republiky v dráhovém 
omniu. Velice výrazně promluvila do pořadí nejlepších na Letní 
olympiádě dětí a mládeže, která se konala v Plzni. V kategorii 
MTB eliminátor byla stříbrná a ještě lépe dopadla při silničním 
závodě. Tady dojela do cíle první a získala tak zlatou medaili.

Tento celek řadu let úspěšně bojuje v krajském přeboru. Výbor-
ně má rozehranou tu probíhající sezónu. Po podzimní části uka-
zují všem soupeřům záda. Z patnácti zápasů získali třicet šest 
bodů za jedenáct vítězství a pouhé jediné prohře, zároveň nej-
lepší obranu, kdy inkasovali pouze dvanáctkrát. Družstvo, pod 
vedením hrajícího trenéra Václava Uzlíka, se netají ambicemi 
soutěž vyhrát a postoupit výše, do divize.

Přeštické žačky postupují
na republikové finále

V tělocvičně přeštické 
základní školy se odehrála dvě 
finále zimního halového pohá-
ru národní házené. V obou 
o postup bojovala i přeštická 
družstva. Nejprve v sobotu 
mladší žáci. Systémem kaž-
dý s každým se střetly celky 
Božkova, Plzně-Újezdu, Kyšic 
a domácích Přeštic. Postup na 
republikové finále si nakonec 
zajistil Božkov díky vítězství 
v posledním zápase nad Přeš-
ticemi 13:8. Zbylá dvě utkání 
Přeštičtí vyhráli a tak jim patří 
stříbrná příčka (Kyšice 17:11, 
Plzeň-Újezd 15:11). Bronzo-
vé medaile získal Plzeň-Újezd  
a 4. místo obsadily Kyšice. Jako 
nejlepší obránce byl vyhodno-
cen domácí Denis Schreiber.

Sestava Přeštic: Kulla, Bar-
toň – Schreiber, Hranáč, Poga-
dl, Buberle, Kubeš – Štengl, 
Wohlmut, Brada, Stehlík, 
Wiesner, Treml.

Trochu smutný byl trenér 
m.n.h. Stanislav Zadražil: 
„Nenastoupili jsme kompletní, 
chyběl Matěj Košař v obraně. 
Kluci odehráli dobrý turnaj, 
ale v rozhodujícím zápase si 
neporadili s nejlepším bran-
kářem, z Božkova, a obtížně ho 
překonávali.“ 

V neděli se konal turnaj 
mladších žaček za účasti 
šesti družstev, z toho dvou 
domácích. Áčko turnaj zcela 
ovládlo a zaslouženě postou-
pilo do celorepublikového 
finále v Krčíně. Neztratilo se 
ani béčko, které obsadilo třetí 
místo za Dobřívem, který však 
díky účasti starších hráček hrál 
mimo soutěž. 

Výsledky Přeštic „A“:
– Přeštice „B“ 12:2, – Blovi-
ce 16:1, – Plzeň-Újezd 32:0, 
– Dobřív 16:7, – Nezvěstice 
12:4.

Sestava: Romová, Jelínko-
vá, Třísková, Novotná, Holco-
vá, Šilingová, Kokošková N., 
Voráčková, Routová, Živná, 
Kokošková M., Sedláčková 
E., Sedláčková K.

Hodnocení trenérky Evy 
Krouparové: „S výsledkem 
jsem samozřejmě spokojená, 
ale rezervy jsem ještě vidě-
la. Holky musím pochválit za 
přístup, za bojovnost. Máme 
měsíc na přípravu na finále, 
kde bude konkurence mnohem 
větší. Věřím, že obstojíme. 
Úspěchem by pro nás byla 
medaile.“

Výsledky domácího béčka:
– Blovice 5:3, – Plzeň-Újezd 
15:3,  – Dobřív 5:12, – Nezvěs-
tice 5:1. 

Sestava: Sýkorová – Kuče-
rová, Havlíčková, Strejcová, 
Němečková – Kováříková, 
Krsová, Pelíšková, Buberlová, 
Kahánková, Peklová.

Hodnocení trenéra Karla 
Tuška: „Je to začínající, vel-
mi mladý kolektiv, pro který 
každá herní příležitost je velmi 
cenná. Děvčata se na turnaji 
neztratila. Samozřejmě naše 
„áčko“ a Dobřív jsou věkově 
i úrovní hry daleko před námi, 
ale s ostatními, věkově rovný-
mi družstvy, jsme si solidně 
zahráli. A že z toho bylo nako-
nec 3. místo a bronzové medai-
le, to udělalo děvčatům velkou 
radost a je to určitě povzbuze-
ní do další činnosti.“ 

Přeštické hráčky ovládly 
také individuální hodnocení, 
jako nejlepší brankářku trenéři 
vyhodnotili Lenku Sýkorovou 
(Přeštice „B“), nejlepší obrán-
kyní se stala Kateřina Třísková 
(Přeštice „A“) a nejlepší útoč-
nicí Veronika Routová (Přešti-
ce „A“).                          

  (šat)

Jako nejlepší obránce byl při oblastním finále zimního poháru 
národní házené v kategorii mladších žáků vyhodnocen přeštický 
Denis Schreiber.

STOLNÍ TENIS 
– mladší žáci (nábor)

Zájemci – mladší žáci (věk 8 a 9 let) – přijďte si zahrát stolní 
tenis do sokolovny – malý sál.
Cvičební hodiny: úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
                             neděle od 15.00 do 17.00 hodin

Tělocvičná akademie
Srdečně zveme na Tělocvičnou akademii do sokolovny v Přeš-

ticích 1. dubna 2016 od 18.00 hodin.

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice 
sestra Jitka Malátová


