
Krytý bazén by měl vyrůst 
v prostoru vedle základní ško-
ly Na Jordáně směrem ke sta-
vebninám. Návrh počítá s kry-
tým bazénem z toho důvodu, 
že při celoročním provozu je 
ekonomicky výrazně výhod-
nější. Bazén bez střechy by 
mohli využívat jenom plavci 
a jen pár měsíců v roce. Stu-
dii podrobně popsal na plátně 
auly základní školy projektant 
Pavel Lejsek ze společnos-
ti Šumavaplan. „Vycházíme 
z bazénů, které jsme postavili 
jinde. V těch bez střechy nemo-
hou být žádné vodní atrakce 
navíc, to se na těch čtyřicet 
dnů v roce nevyplatí.“

Areál budou tvořit celkem tři 
bazény. Plavecký o délce 25 

metrů, dětský bazén hluboký 
40 až 60 centimetrů a relaxač-
ní bazén s atrakcemi jako jsou 
například chrlič vody, jeskyně 
s vlnobitím, nejrůznější trys-
ky nebo protiproud. Všechny 
návrhy aquaparku počíta-
ly s tobogánem. Součástí je 
i wellness, restaurace a celý 
aquapark má být přístupný 
a průchozí bezbariérově.

Dvouletá příprava vedení 
města se tedy vyplatila. Projekt 
se líbí i opozici, prý ale měla 
na prostudování plánů málo 
času a proto opoziční zastupi-
telé navrhli plány na přípravu 
územního rozhodnutí odložit, 
např. bývalý starosta Antonín 
Kmoch – „aby to mohla vidět 
i veřejnost“. V sále opravdu 

nebylo mnoho zástupců veřej-
nosti, ale i těch několik zarea-
govalo velmi prudce a dokonce 
vykřikovali: „Tady už se o tom 
mluví třicet let, diskusí už bylo 
dost.“ Návrh opozice odložit 
hlasování nakonec neprošel.

Projednávání návrhu přines-
lo řadu slovních přestřelek. 
Kupříkladu Jaroslav Majer 
vytýkal bývalému starostovi, 
že nikdy nepožádal o dota-
ci. „Musíme rozhodnout teď, 
jinak zase budeme za dva roky 
koukat, že nám uletěly včely.“ 
Dotace na vybudování aqua-
parků z evropských fondů jsou 
minulostí, posledních pár let 
už Brusel tyto programy nevy-
hlašuje. Za takové peníze třeba 
postavili bazén ve Kdyni.

Předpokládaná cena za 
výstavbu aquacentra v Přeš-
ticích je 90 milionů korun. 
Město to bude muset zapla-
tit ze svých zdrojů, případně 
si půjčit. Podle místostaros-
ty Marka Krivdy je to velká 

investice. „Snažíme se najít 
jiné zdroje financování výstav-
by, abychom náklady alespoň 
rozložili v čase. Máme první 
výsledek a budeme pokračo-
vat dál.“

(red)

Čím jste se 
dnes po ránu 
posilnila?

Čajem na 
játra.
To je váš 

ranní rituál?

Skoro každé ráno, abych 
vydržela. Dnes jsem třeba sní-

dala kukuřičné lupínky s mlé-
kem a chia semínka. Mám 
ráda pohankovou kaši, do kte-
ré dávám spoustu ovoce nebo 
právě semínka. Vylepšuje to 
moji energii.
Takže se po ránu záso-

bujete energií?
Ano. Nepiju kávu, ta mi nedě-

lá dobře. V dětství jsem prodě-
lala infekční žloutenku, takže 

játra jsou oslabená, musím je 
ustavičně podporovat.
Co na to říká váš 

manžel?
Manžel k tomu také dospěl. 
Takže se cpe pohanko-

vou kaší jako vy?
Když spolu snídáme, tak si dá 

pohankovou nebo ovesnou kaši. 
Ale musím mu to připravit. Jinak 
snídá ráno čaj, kousek chleba, sýr.

To mu dovolíte sýr?
Já to také jím, já jím i bů-

ček. Jsem holka krev a mlíko 
a mám ráda maso☺.

Jak jste přišla na to, 
že si otevřete obchod 
s bylinami?

Já jsem se celý život v ně-
čem hledala. Podnikali jsme 

s kořením a před třinácti lety 
se naskytla možnost otevřít si 
v Přešticích obchod. Začátky 
ale byly dost krušné. Nebyl to 
rok, nebyly to dva roky, trva-
lo to osm let, než se obchod 
zaběhl a začal počáteční inves-
tici vracet. Ne ve velkém, ale 
pomalu.
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Plný talíř pohanky

Aquapark v Přešticích. Už se to blíží…
Hlavní téma předvolebního boje – bazén v Přešticích – nabírá konkrétní podobu. Celý návrh včetně infrastruktury předsta-

vilo vedení města na březnovém zasedání zastupitelstvu. Vybudování aquaparku by mělo stát zhruba 90 milionů korun.

Krušné začátky

Vážení čtenáři,
v tomto sloupku vás budu 

informovat především o jed-
né z nejviditelnějších letoš-
ních stavebních akcí v ulicích 
našeho města. Dodavatel ply-
nu, společnost RWE, chys-
tá na letošní rok rozsáhlou 
rekonstrukci rozvodů plynu 
v části města tvořenou výsečí 
mezi ulicí Husovou a Třídou 
1. Máje. Půjde-li vše podle 
plánu, budou rekonstrukce 
postupně probíhat od začátku 
dubna do konce září letošního 
roku. Podařilo se nám s RWE 
domluvit výhodné podmín-
ky, za kterých budeme těžko 
obnovitelné a staré chodníky 
opravovat v celé šíři. Zjedno-
dušeně řečeno, RWE nám dá 
část peněz na nový chodník, 
místo toho, aby opravili pou-
ze část chodníku nad výko-
pem. Velká část rozvodů sice 
vede právě v chodnících, 
přesto však dojde k několika 
uzavírkám vozovek. Dovo-
lím si ocitovat tyto uzavírky 
přímo z rozhodnutí správní-
ho a dopravního odboru: čás-
tečná uzavírka silnice II/230 
Husova ul. (průjezd po vol-
né polovině) v termínu od  
13. dubna do 2. května, úplná 
uzavírka místní komunikace 
ulice Rebcova (v úseku Sme-
tanova – Tylova) v termínu 
od 28. března do 18. dubna, 
úplná uzavírka místní komu-
nikace ulice Vrchlického 
(úsek Slovenská – Husova) 
v termínu od 22. června do 
4. července a konečně úplná 
uzavírka místní komunikace 
ulice Tyršova (úsek Tylova 
– Smetanova) v termínu od 
7. září do 18. září. Harmo-
nogram celé akce najdete na 
webových stránkách města.

Na závěr se ještě lehce 
dotknu starého bolavého 
tématu – bazénu. Zastupitel-
stvo města schválilo na svém 
posledním zasedání varian-
tu C ze studie na aquapark 
v Přešticích a pokračová-
ní našich snah, tedy zadá-
ní projektové dokumentace 
k územnímu řízení. Jedná-
ní o této věci bylo typickou 
ukázkou toho, jak se u nás 
daří projednávat návrhy a co 
všechno je nutné vyslech-
nout.

Děkuji za pozornost a přeji 
šťavnaté a inspirativní jaro!

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

Celostátní pěveckou soutěž Karlovarský skřivánek vyhrála děvčata ze základní školy v Dolní Lukavici. V karlovarských lázních 
reprezentovala nejen svoji školu, ale i rodnou Dolní Lukavici. Eliška Lexová přivezla domů Čestné uznání a Lucie Dolejšová  vyhrála 
1. místo a stala se nejlepším „SKŘIVÁNKEM“ v ČR pro rok 2017!  Blahopřejeme.                          Text (red), foto Naďa Květoňová
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DUBEN
2. 4. 2017 od 18.00 hodin

Masaryk
Česko

15. 4. 2017 od 19.00 hodin
Bába z ledu

Česko
21. 4. 2017 od 13.30 hodin
Kubo a kouzelný meč

 KVĚTEN
20. 5. 2017 od 19.00 hodin

Špunti na vodě
Česko

Májové 
oslavy

1. května 2017
od 10.00 do 12.00 hodin

Májové hry
6. května 2017

Program:
od 12.00 hodin

dechový orchestr
ZUŠ Přeštice

od 13,05 hodin
příjezd vozidel

historického konvoje



V čem byl problém?
Já nejsem moc člověk do 

kšeftu. Ráda pomáhám, umím 
poradit, ale neumím prodat. 
Teď tu mám neteř, která se 
všechno velice rychle naučila, 
dokáže zboží lidem nabídnout 
a umí ho prodat. 
Dobře, ale jak vás 

napadly byliny?
Původně jsme prodávali 

koření. Postupně jsme při-
brali čaje a bylinky. Nebyl to 
žádný plán.  Dneska už jsem 
samozřejmě jinde, vyznám se 
v bylinách a vybírám si. 
Co se v Česku pěstuje 

nejvíc?
Ostropestřec, heřmánek, má-

ta, meduňka, šalvěj, takové ty 
základní bylinky.
Nevybavuju si, že bych 

kdy viděl meduňkovou 
plantáž.

Já kupuju bylinky z firmy, 
která je vykupuje ze škol nebo 
od lidí, kteří si sběrem přivy-
dělávají. Leckdo má na zahra-
dě a prodává to. Třeba moje 
švagrová si tím před dvaceti 
lety přivydělávala k mateřské 
a celkem slušně.
Vy sama nepěstujete?
Na to nemám čas ani stroje.  

Výpěstky se sice mohou pro-
dávat, já ale chci mít potvrzení 
o kvalitě a to mi dají jen výrob-
ci. Navíc mi pošlou byliny usu-
šené, nařezané. Byliny dostá-
vám v mnohakilogramových 
baleních a tady si to sáčkuju. 
Co prodáváte nejvíc?
Asi truskavec a řebříček. 

Připravuju hodně čajů po-
dle receptur báby Kamenické 
a jejich základem je z deva-
desáti devíti procent truska-
vec a řebříček. Byliny do čajů 
nemícháme dohromady, ale 
navažujeme do vrstev, jako to 
dělala bába Kamenická. 

Bába Kamenická je 
legendární bylinkářka, 
o které každý slyšel, ale 
nikdo ji neviděl. Vy jste 
ji znala?

Ne osobně. Znala ji dobře 
moje maminka, často k ní jez-
dila do Radnic nebo do Plzně, 
kde později bydlela. Ona měla 
ráda domácí maso, takže jí tam 
rodiče vozili kůzlata a tak.
U ní vaši získali recep-

ty, které používáte?
To ne.  Mnoho receptů najde-

te volně na internetu. Každý si 
může namíchat čaj sám. Máme 
ale ještě několik rodinných 
receptů, které měla jenom naše 
rodina.
Tajné recepty?
Také. A nějaké recepty mám 

proto, že se znám dobře s ostat-
ními léčiteli. Celkem jich mám 
přes padesát.
Stýkáte se s léčiteli?
Stýkám. Věřím na vibrace 

lidského těla, síla myšlenky je 
obrovská. Ta dokáže i zabít, 
s tím se musí opatrně. Možná, 
že to bude vypadat jako šarla-
tánství, ale já na to věřím.
Mně to jako šarlatánství 

připadá.
Nikomu to nevnucuju☺. 

Často sem přijdou nerozhod-
ní lidé. Já poradím, co je jim 
blízké. Lidé jsou schopni si 
vybrat podle různých znamení, 
aniž by v něco takového věřili. 
Opravdu to funguje. Manželku 
jste si taky vybral podle svého 
vkusu.

Co u vás lidé nejvíc 
kupují?

Záleží na ročním období. 
V zimě, když jsou virózy 
a chřipky, tak se prodávají čaje 
na nachlazení, tinktury a siru-
py a mezitím se prodá spousta 
černých a zelených čajů.
Já mám pocit, že je to 

móda. Jsou módní byli-
ny a byliny, které nejsou 
moc v kurzu. 

Je to pravda. Teď je módní 
ostropestřec. Ale jsem ráda, 
že se ujal, že ho lidé znovu 
objevili. My ho bereme v mle-
té formě, to je nejúčinnější. 
Někdo namítá, že zvětrá, zoxi-
duje, ale oxiduje vše. I bram-
bory oxidují, než je dáte do 
hrnce a uvaříte.
Podle mě jsou módní 

třeba chia semínka.
Já to považuji za součást 

stravy. Vždycky přijde nějaká 
vlna, začne se o něčem psát, 
a lidé všemu nesmírně věří. 
Přitom kdyby se podívali do 
starých knih a herbářů, tak 
to tam často najdou. Výrobci 
a dovozci obvykle vypíchnou 
jednotlivý účinek byliny, který 
až tak silný ani není a lidé se 
po tom mohou umlátit.
Marketingový trik?
Ano, ale to já nemám ráda, 

nejsem asi obchodník☺.
Je módní konopí?
Konopí bylo v kurzu tak před 

šesti lety a už je to pryč. Kva-
litní výrobky z konopí jsou 
dražší a mnoho našich zákaz-
níků jsou důchodci. Výrobek 
za čtyři stovky si dovolí jed-
nou. Nemáme klientelu jako 
třeba v Plzni, zase to tu ale 
není anonymní. K nám se lidé 
vracejí a my víme, co chtějí. 
Nakupují u vás i muži 

nebo jsou byliny výhrad-
ně ženská záležitost? 

Ne, ne. Muži tu nakupují, 
je to tak padesát na padesát. 

Nedávno jsem ale otevřela 
nový obchůdek se zdravou 
výživou v Dobřanech a i tady 
v Přešticích začínám potraviny 
prodávat, takže se zákazníci 
mění. Začali k nám chodit lidé, 
kteří se v uvozovkách zdravě 
stravují.

Proč jste otevřela krá-
mek v Dobřanech? Za-
čalo se vám víc dařit?

Ne, vůbec ne☺. To byla 
náhoda. Jednoho dne mi zavo-
lala majitelka toho obchůdku, 
jestli si ho nechci vzít. Měli 
jsme dva dny na rozmyšle-
nou a s manželem jsme se 
nakonec dohodli, že to zku-
síme. Pak jsme museli čekat, 
jak dopadne výběrové řízení, 
a protože jsme byli jediní, 
kteří tam chtěli zachovat krá-
mek se zdravou výživou, tak 
jsme vyhráli. Ale pak to zača-
lo, v životě jsem nebyla tak 
ulítaná.
Prý jste odmítla krámek 

v Plzni?
Nabízeli mi pěkné místo 

ve Veleslavínově ulici, ale 
je to zase o těch lidech. Tam 
je potřeba člověka, který to 
bude dělat alespoň z padesáti 
procent s nadšením jako já. 
Ta paní tam byla sedmnáct 
let, takže by to jistě šlo. Ale 
já jsem na to neměla fyzic-
kou sílu. Tady mi pomáhají 
dcery a manžel mě finančně 
zajišťuje. 
Jak jsem pochopil, tak 

vám neudělala radost 
EET?

Hlavně mě to hodně finanč-
ně zatížilo, protože mít nebo 
nemít 35 tisíc je rozdíl. To 
jsou náklady na obě kasy 
a ještě mi stoupne měsíční 
režie o dva, tři tisíce. Stát se 
to před sedmi lety, tak skon-
čím. Babiš potřebuje vidět 
každému pod pokličku. My 

tu máme všechno na faktury 
a dodací listy, tady se nedá 
dělat žádná šmelina. Když 
jsem viděla Babiše na plaká-
tech, už tehdy na mě působil 
negativně. Vy budete více 
materialistický, já zase vidím 
v lidech energie.
Jsem opatrný v ezote-

rických naukách.
To já ale také, já bych na 

sebe nenechala sáhnout člově-
ka, kterému bych nevěřila.
Já když slyším „home-

opatie“, tak se zasměju.
To já ne, protože to funguje.
V tomhle se asi neshod-

neme.
Shodnout se nemusíme 

(smích).
Jak jste se stala kaste-

lánkou v Dolní Lukavici?
V roce 1993 přišel na faru 

fousatý pán se třemi dět-
mi a manželkou. Nevěděli 
jsme, kdo to je a netušili, co 
chce. Byl to Petr Šefl (pozn. 
red. – pozdější ředitel ZUŠ 
v Dobřanech), přišel za sta-
rostou, že vytvoří Haydnovy 
slavnosti. Byla to na Luka-
vici velká akce a hodně to 
lidi stmelilo. Většina ovšem 
neposlouchá klasickou hud-
bu, tak k tomu starosta při-
dal divadlo, šerm a podobně. 
Starosta také hledal někoho, 
kdo by se o to staral. Tak 
jsem začala nejdřív uklízet, 
prováděla jsem turisty, řídila 
provoz. Holka pro všechno. 
To byl ještě zámek otevřený 
pro veřejnost.
Komu zámek patří?
Viktorii Veverkové, která 

ale bydlí ve Francii. Jezdí sem 
jednou za rok na Haydnovy 
slavnosti, má v západním kří-
dle pokoj. Jinak ale zámek 
chátrá. 
Jak to se zámkem do-

padne?
Asi špatně. Bývalý starosta 

měl s památkovým ústavem 
a krajským úřadem rozjed-
nanou opravu, dostal státní 
dotaci a z toho opravil stře-
chu. Studie jsou vytvořené 
i na opravu dalších částí. Pak 
ale Ústavní soud vrátil maje-
tek původním majitelům, 
vlastníků je víc, ale vždy za 
ně vystupovala paní Viktorie. 
Ta zřejmě nemá na opravu 
peníze.

Zabýváte se dnes ještě 
něčím jiným než svými 
obchůdky?

Mám vnoučka, to je takový 
velký kůň, jiné nestíhám. Mě 
to mrzí, že vlastně jen pracuju 
a nemám čas na nic. Soboty, 
neděle, večery. V současné 
době se to dostalo do takové 
fáze, že se chodím domů jen 
vyspat. Jinak sedím u počítače 
a pracuju.
Proč to tedy děláte?
Mám představu, že se to usa-

dí. Takový frmol mám posled-
ní dva roky, ale věřím, že to, 
co do toho vkládám, se zase 
vrátí. Já když mám nějaké 
peníze navíc a zaplatím lidi, 
co mi pomáhají, a všechno, 
co po mě chce stát, tak zby-
tek vrazím do zboží. To jinak 
nejde. Výhodou ale je, že mě 
můj muž živí, tak doufám, že 
neuteče za jinou☺.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Nejsem bába kořenářka. Ale... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ÚNOR 2017 
Tel. 725 726 549

Není to žádné
šarlatánství

Narušení občanského 
soužití na „Sokolovně“ 
v ul. Poděbradova

Dne 14. 2. 2017 v 16.05 
hodin přijala hlídka oznámení, 
že na ubytovně „Sokolovna“ 
v ul. Poděbradova v Přešticích 
dochází k fyzickému napadání 
osob. Na místě hlídkou zjiš-
těn jednadvacetiletý mladík 
z Přeštic, který slovně napa-
dal své rodiče, vyhrožoval jim 
fyzickým násilím a poškodil 
v bytě nábytek z důvodu, že 
nechce chodit do práce, jen 
ležet doma. Jelikož nebylo 
možno věc na místě vyřešit 
v blokovém řízení, byla ozná-
mena k projednání na městský 
úřad.

Sražený pes v obci 
Přeštice Zastávka

Dne 23. 2. 2017 v 7.05 hod. 
bylo na MP Přeštice oznáme-
no hlídkou dopravních nehod 
Policie ČR, že v obci Přeštice 
Zastávka došlo ke sražení vol-
ně pobíhajícího psa vozidlem 
a tento je zraněn. Policie žádá 
o převoz psa k ošetření. Na 
místě bylo strážníky zjištěno, 
že se jedná o psa, který je zjev-
ně zraněný na zadní polovinu 
těla. Z důvodu jeho agresivity 
byl strážník pověřen veteriná-
řem k aplikaci látky určené ke 
krátkodobé narkóze, pomocí 
narkotizační pistole. Poté byl 
převezen k ošetření a musel 
být z důvodu rozsáhlých zra-
nění veterinářem utracen. 
Dosud se bohužel nepodařilo 
vypátrat jeho majitele. Tímto 
žádám občany, kteří by věděli, 
že v obcích Přeštice Zastáv-

ka, Dnešice, Skočice, Přeštice 
a jejich okolí někdo postrá-
dá psa, křížence německého 
ovčáka, hnědočerné barvy, 
stáří cca 2 roky, aby vyrozu-
měli městskou policii v Přešti-
cích. Děkuji.
Pomocí MKDS v Přeš-

ticích zjištěny důkazní 
prostředky proti pacha-
teli trestného činu krá-
deže

Dne 23. 2. 2017 došlo 
v odpoledních hodinách v pro-
dejně Teta na Masarykově 
nám. v Přešticích ke krádeži 
drogistického zboží. Pomocí 
MKDS v Přešticích bylo poli-
cisty a strážníky zjištěno, že 
osmadvacetiletý muž z Jano-
vic nad Úhlavou přijel autobu-
sem od Klatov do Přeštic, kde 
„navštívil“ několik prodejen. 
Muže vyšetřuje policie pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu „Krádež“.
Prodej nebezpečné py-

rotechniky nezletilým 
žákům základní školy 
v Přešticích

V měsíci lednu 2017 požádalo 
vedení ZŠ Josefa Hlávky měst-
skou policii o prošetření věci, 
kde a jakým způsobem mohou 
žáci základní školy získávat 
petardy zábavní pyrotechniky, 
neboť došlo k odhození petar-
dy z okna třídy a k poškození 
okenního parapetu školy. Pro-
vedeným šetřením byli zjiště-
ni čtyři nezletilci, kteří odha-
zovali tyto petardy ve škole 
a v ulicích města. Dále byl 
vypátrán prodejce z Přeštic na 
Masarykově nám., který těmto 
nezletilcům prodal pyrotech-
niku třídy nebezpečí kate- 
gorie 3, kterou lze prodat 
pouze osobám starším jedna-
dvaceti let. Šestačtyřicetiletá 
prodavačka byla oznáme-
na k projednání na Českou 
obchodní inspekci Plzeň pro 
porušení zákona o pyrotech-
nických výrobcích a zacházení 
s nimi. O zjištěných skuteč-
nostech byl informován odbor 
sociálních věcí a zdravotnic-
tví.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Módní výstřelky

Za zkoušku to stojí

Ono se to usadí

Zve obec Příchovice a město Přeštice



BLAHOPŘÁNÍ K 95. NAROZENINÁM

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ (březen)

82 let 
Václav BAŽANT

Jaroslav BRUNÁT
Václav ČEJKA
Bohumil FAIT

Slavomír HORA
Zdeněk VIKTORA

81 let 
Alena FOŘTOVÁ

Jan MRÁZ
Veronika ŠILHAVÁ

(Zastávka)

84 let 
Marie POLÍVKOVÁ

Alena ŘEZNÍČKOVÁ

83 let 
Věra JÁNSKÁ (Skočice)

Jindřich PLOCAR

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní Marie JÍLKOVÁ
(Žerovice)

pan Václav BOUŘIL
pan Jaroslav KŘEN 

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

2. polovina února
a 1. polovina března

86 let 
Jan KACEROVSKÝ

Marie MORÁVKOVÁ
(Žerovice)

Božena VAŇKOVÁ

ÚMRTÍ (únor)

Josef FOŘT

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1940) 
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Irena BALOUNOVÁ

Dne 3. března 2017 oslavila krásné  
95. narozeniny paní

Marie AUSBERGEROVÁ.

87 let 
Marie HRUBÁ

Anna SOUKUPOVÁ
Bohumil SÝKORA

89 let 
Anna BEŠTOVÁ (Skočice)

Jaroslav ŠTRUNC

Dne 18. března uplynulo šest let, co zemřela naše maminka, 
paní Anna Andrlíková

a 27. května tomu bude už 15 let, co nás opustil tatínek, pan

Ludvík Andrlík.
Vzpomínají dcery Anna Urbánková a Pavla Nohavcová s rodi-

nami.

Informace Městské policie
Přeštice o omezení parkování
na parkovištích v Přešticích
na Masarykově náměstí
a v ulici Hlávkova u ČSOB

Vážení občané,
režim parkování v Přešticích 

na Masarykově náměstí a na 
parkovišti v ulici Hlávkova 
u ČSOB doznal od 1. 1. 2016 
jistých změn. Z důvodu umož-
nění parkování většímu počtu 
vozidel a občanům vyříze-
ní svých záležitostí v centru 
města byla schválena Pravidla 
Rady města Přeštice č. 2/2016. 
Změny se týkají parkování 
v pracovních dnech mezi 8.00 
až 16.00 hodinou, kdy parko-
vání je časově omezeno na 
dobu max. 3 hodin, přičemž 
vyjmuty z tohoto omezení jsou 
pouze vozidla, označená par-
kovací kartou vydávanou měs-
tem. Ostatní vozidla musí být 
označena parkovacím kotou-
čem. Parkování zůstává nadále 
po tuto dobu zdarma. Záchyt-
ná parkoviště jsou k dispozici 
v ulicích Mlýnská, Veleslaví-
nova a dále za bytovými domy 
u hřbitova a u prodejny Penny 
Market.

Tato dopravní 
značka „Parkoviš-
tě s parkovacím 
kotoučem“ (č. IP 
13b) označuje par-

koviště, na kterém řidič musí 
při začátku stání umístit 
kotouč viditelně ve vozidle 
a nastavit na něm dobu začát-

ku stání, kterou nesmí až do 
odjezdu měnit. Na dodatkové 
tabulce je pak vyznačena doba, 
po kterou je tam bezplatné 
parkování umožněno, v Přeš-
ticích „Po-Pá 8.00-16.00 max. 
3 hod. kromě držitelů parko-
vacích karet“. Běžně se použí-
vá ve všech okresních a kraj-
ských městech. Z toho důvodu 
doporučujeme mít ve vozidle 
parkovací kotouč (parkovací 
hodiny). Jedná se o papíro-
vou nebo plastovou pomůc-
ku, již lze pořídit v Kulturním 
a komunitním centru v Přešti-
cích, Masarykovo nám. 311, 
na poště, v papírnictví či auto- 
doplňcích již od patnácti až za 
třicet pět korun. Jednoduše se 
na ni vyznačí doba příjezdu. 
Provizorně postačí zanechat 
i viditelně odložený papír s ruč-
ně napsaným časem (napří-
klad: „Příjezd 10.30 hod.“). 
Kdo nerespektuje dopravní 
značku „Parkoviště s parko-
vacím kotoučem“, dopouští se 
přestupku a lze mu v blokovém 
řízení uložit pokutu až dva tisí-
ce korun, ve správním řízení ve 
výši od 1500 Kč do 2500 ko- 
run. Ze strany městské policie 
bylo již řešeno v blokovém 
řízení doposud 176 přestup-
ků!!! ŘIDIČI, RESPEKTUJ-
TE DOPRAVNÍ ZNAČKY!!!

Pozvánka
Už ne v hotelu SPORT, ale v restauraci 
Přeštická svině uskutečníme tradiční,
 každoroční, už pětadvacáté setkání 

„spolužactva přeštických chlapeckých 
a dívčích měšťanek“.

S „pětaosmdesátkou“ na krku a sedmdesátým výročím ukončení 
školní docházky se sejdeme 26. května 2017 v 15 hodin.

Na shledanou – se všemi a za všechny…
Setikovský
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
Přízemí:
Zachráněné panenky Jarmily Strakové
Retro panenky z druhé poloviny 20. století
Podkroví:
I rodiče byli kdysi dětmi – Autíčka Jirky Beneše

duben 2017 
 2. 4. 2017 
Masaryk
– filmová projekce
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč 

 4. 4. 2017 
Taneční pro dospěláky,
taneční pro pokročilé
3. lekce
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Kurzovné: 800 Kč

 8. 4. 2017 
11. burza dětského zboží 
jaro/léto
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: 
velký sál Spolkového domu
Vstup: zdarma
Pořadatel: Klub maminek při 
MŠ Gagarinova

 8. 4. 2017 
Výstava železničních
modelů a kolejišť
K vidění bude desítka funkč-
ních modelových kolejišť 
všech velikostí, soukromé 
sbírky železničních modelů, 
LEGO vlaky – pro malé i vel-
ké diváky. 
Otevírací doba:
sobota 10.00-17.00 hodin
neděle   9.00-16.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: dobrovolný
Pořadatel: Železniční modeláři 
z Plzeňska

 9. 4. 2017 
Výstava železničních
modelů a kolejišť
Pokračování sobotní akce.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: dobrovolný

 9. 4. 2017 
S notami si hrát
Koncert ženského pěveckého 
sboru Carmina a jeho hostů. 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 80 Kč

 11. 4. 2017 
Taneční pro dospěláky,
tanec pro pokročilé
4. lekce 
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Kurzovné: 800 Kč

 12. 4. 2017 
Velikonoční trhy
Velikonoční prodejní trhy – 
Masarykovo náměstí.
Příjezd stánků mezi 8.00 a 9.00 
hodinou.
Začátek prodeje: 10.00 hodin

Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma 

 15. 4. 2017 
Bába z ledu
– filmová projekce
Horká filmová novinka.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 90 Kč

 18. 4. 2017 
Taneční pro dospěláky,
taneční pro pokročilé
5. lekce
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Kurzovné: 800 Kč

 20. 4. 2017 
O křišťálovém srdci
– školní představení
Divadlo CziDivadlo
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč

 21. 4. 2017 
Kubo a kouzelný meč 
– filmová školní projekce
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 40 Kč

 24. 4. 2017 
„Škola v proměnách
času“ – premiéra
Divadelní a písničkové pásmo 
o historii školství v Přešticích.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
KKC Přeštice
Vstup: dobrovolný

 25. 4. 2017 
„Škola v proměnách
času“ 
Divadelní a písničkové pásmo 
o historii školství v Přešticích.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
KKC Přeštice
Vstup: dobrovolný

 29. 4. 2017 
Přeštická desítka
Prezence: od 9.00 do 10.15 
hodin. Start: od 10.30 hodin. 
Místo konání: 
loděnice KČT
Vstup: diváci zdarma

 29. 4. 2017 
Okresní skautské závody
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 30. 4. 2017 
Babouci – nedělní 
posezení s dechovkou
K tanci a poslechu zahraje nej-
starší jihočeská kapela Babou-
ci pod vedením kapelníka Pet-
ra Shýbala. 
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč Oznámení 

o nalezených 
pejscích

Psi jsou umístěni v záchyt-
né stanici v Přešticích, ulice 
V Háječku.

Pes, kříženec vlčáka, černé 
barvy s bílou náprsenkou, stáří 
3 roky.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří do 1 roku.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy s hnědým pálením,  
stáří 2 roky.

PŘEŠTICKÁ STODOLA – DUBEN

7. 4. Septic people + Don´t panic
14. 4. MASH

21. 4. BENEFIT
28. 4. Gauneři + Motörhead revival

9. 4. NE: PO HŘEBENI 
RADČE
Vlakem z Přeštic 6.28 R do 
Plzně, z Plzně 7.11 do Bezdě-
kova (7.55). Zpět z Holoub-
kova 14.49 do Plzně, z Plzně 
16.11 do Přeštic.
TRASA: Bezděkov – Skel-
ná Huť – Brno – Těškov – 
Holoubkov.
(17 km vede J. Hošek)
15. 4. SO: NA VÝCHOD 
OD KLATOV
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Klatov (9.11), z Klatov 9.20 
do Lub (9.28). Zpět z Klatov 
14.46 (16.06) do Přeštic.
TRASA: Luby – Sobětice 
– Lažánky – Čínov – Slavo-
šovice – Pihovice – Lomeček 
– nad hřbitovem – Klatovy.
(13,5 km vede F. Vokáč)
22. 4. SO: OKOLO SUŠICE
Vlakem z Přeštic 8.43 do Suši-
ce. Zpět ze Sušice 15.45 do 
Klatov (16.36), z Klatov 16.46 
do Přeštic.

TRASA: Sušice – Tedražice – 
Hrádek u Sušice – zahrádkář-
ská kolonie – Pod Svatoborem 
– Svatobor – Horní Dvorce 
– sýrárna – Sušice.
(14 km vede J. Nová)
29. 4. SO: K JAVORSKÉ-
MU JEZERU
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Alžbětína (9.12). Zpět ze 
Železné Rudy-Alžbětín 16.45 
(17.32) do Klatov, z Klatov 
18.06 R (18.39) do Přeštic.
TRASA: BayerischEisenstein 
– Seebachschleife – Arbersee 
– Arberhütte – Eisensteiner 
Hüte – Alžbětín.
Občanský průkaz – pojištění 
– eura.
(15,5 km vede Řežábek)

Programová schůze se 
koná v klubovně hote-
lu Sport ve čtvrtek  
27. dubna 2017 v 17.00 
hodin.

Poplatek ze psů je splatný
do 30. dubna 2017

Upozorňujeme držitele psů s trvalým bydlištěm v Přešticích 
a okolí (Žerovice, Skočice, Zastávka, Vícov a Střížov), že popla-
tek ze psů pro rok 2017 je splatný do 30. dubna 2017. Nezapo-
meňte!

Upozornění pro vlastníky 
pozemků v k. ú. Přeštice

Městský úřad upozorňuje 
vlastníky pozemků v katast-
rálním území Přeštice na pro-
vedenou obnovu (digitalizaci) 
katastrálního operátu. Zpřes-
něním výpočtů výměr pozem-
ků (beze změny hranic pozem-
ků) došlo v mnoha případech 
ke změně výměry pozemků. 
Vlastníci pozemků, kteří si 
na městském úřadu ve dnech  
8. až 21. března 2017 nevy-
zvedli doklady o změnách 
v listu vlastnictví, mají nyní 
již jen možnost zkontrolovat si 

případné změny na webových 
stránkách katastru nemovitos-
tí, případně osobně navštívit 
pracoviště Katastrálního úřadu 
v Plzni.

Dále upozorňujeme na povin-
nost vlastníků pozemků podat 
při změně výměry pozemků 
přiznání k dani z nemovitých 
věcí příslušnému finančnímu 
úřadu do 31. ledna následující-
ho kalendářního roku.

Eva Česáková
pověřená vedením kanceláře

starosty

Zápisy do MŠ: 

MŠ Přeštice, Dukelská 959:
4. května 2017 od 8.00 do 16.00 hodin ve sborovně školy

(více na www.msprestice.cz) 

MŠ Přeštice, Gagarinova 202:
4. května 2017 od 8.00 do 16.00 hodin v ředitelně školy

(více na www.skolkaprestice.cz) 

MŠ Skočice: 
4. května 2017 od 15.00 do 16.30 hodin

(více na www.zsskocice.cz)

V sobotu 22. dubna 2017 v době od 9.30 do 11.30 hodin
se v MŠ Přeštice, Gagarinova, uskuteční 

Den otevřených dveří. 
 Jitka Erbenová 

ředitelka mateřské školy

OZNÁMENÍ

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 
přijme 

asistenta/-ku pedagoga
Nástup možný ihned.

Informace u ředitele školy Mgr. Petra Fornouze
e-mail: fornouz@zsprestice.cz 

nebo telefon 778 405 978.

ZPRÁVA

Den Země – Ukliďme Česko
Datum 22. dubna je již tra-

dičně vyhrazeno Mezinárodní-
mu dni Země. V rámci Zdra-
vého města Přeštice a MA21 
se v této souvislosti i letos 
zapojí zájmové skupiny obča-
nů do projektu Ukliďme Česko 
úklidem méně exponovaných 
lokalit, vytipováním problema-
tických míst, černých skládek 
s cílem jejich likvidace a sana-
ce. Dovoluji si tímto vyzvat 
jednotlivce i zájmové skupiny 
občanů k případné spolupráci 

na plánovaných úklidových 
akcích. V případě zájmu se 
prosím informujte o možnos-
ti zapojení do této kampaně, 
informujte nás o vašich již 
naplánovaných akcích a akti-
vitách. Můžete získat materi-
ální podporu, pracovní rukavi-
ce, pytle na odpady, zajistíme 
odvoz sesbíraného odpadu.

Bc. Ondřej Kokoška
koordinátor ZMP a MA21

kontakt:
kokoska@prestice-mesto.cz
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Farní charita Přeštice 
Vás srdečně zve na 

tradiční setkání starších seniorů,
které se bude konat 

v sobotu 22. dubna 2017 od 14.00 hodin
v Základní škole Josefa Hlávky 

v Přešticích Na Jordáně. 
Na programu bude vystoupení žáků ze Základní umělecké školy

v Přešticích, seznámení s charitativními projekty 
Diecézní charity Plzeň a s projekty města Přeštice. 

Závěrem bude dán prostor dotazům na zúčastněné hosty. 
Program s pohoštěním zpestří Malá muzika Hájenka z Hájů.

Farní charita Přeštice

Vyhráli jsme soutěž 
„Milujeme Kores“

Máme rádi značku Kores, 
ano, je to tak. Výrobky této 
značky jsou momentálně všu-
de kolem nás. Pastelky, vos-
kovky, fixy, vodovky, ořezá-
vátka, modelína, lepidla všeho 
druhu, to vše a ještě mnoho 
dalšího obsahuje naše výhra 
v hodnotě 10 000 Kč ze sou-
těže „Milujeme Kores“. Vrať-
me se ale na začátek našeho 
soutěžení. Snažíme se zúčast-
ňovat do různých soutěží, stále 
vyhledáváme, kam se můžeme 
zapojit. Pro školní děti pořada-
telé vyhlašují převážně výtvar-
né a rukodělné soutěže, kam 
posíláme práce jednotlivců, 
ale i skupinové. Kdybych je 
měla jmenovat všechny, byl 
by to dlouhý, opravdu dlou-
hý seznam. Když jsem našla 
soutěž s Koresem, neváhala 
jsem ani chvilku, byl potřeba 
jen souhlas naší paní ředitelky  
a  hurá do toho. Soutěž spočí-
vala v tom, že musíme vymys-
let strom, který vytvoříme 
minimálně z dvaceti lepících 
tyčinek Kores, ten vyfotogra-
fovat a fotografii zaslat spo-
lečnosti Kores, která všechny 
soutěžní fotografie umístí na 
Facebook firmy Kores, kde 
proběhne soutěž o balíček pro-

duktů v hodnotě 10 000 Kč. 
Vítězem tohoto klání bude tří-
da, družina, kroužek, který zís-
ká nejvíce bodů (like) ke své-
mu dílu. Strom jsme vymysleli 
rychle, jeden námi vytvořený 
stojí na chodbě naší školy už 
několik let, umisťujeme na něj 
naše práce, které ve škole tvo-
říme, proč ho nevyužít a nepo-
věsit na něj lepidla. Společný-
mi silami jsme strom přenesli 
do třídy školní družiny, navě-
sili na něj lepidla, vyfotogra-
fovali se a teď už nezbývalo 
jen vyplnit přihlášku, zaslat 
naši fotografii do soutěžního 
klání a získávat hlasy pro naše 
dílo. Naše fotografie byla do 
soutěže vyvěšena 8. listopadu 
2016, od té chvíle jsme vši-
chni mysleli jen na to, kolik 
každý den přibylo bodů u naše-
ho „Koresáka“, tak jsme naše 
dílo nazvali. Body (like) bylo 
možno získat od všech lidí, 
kteří mají založen profil na Fa-
cebooku, každý mohl hlasovat 
jen jednou. Soupeřů jsme měli 
přes šedesát, ale nakonec jsme 
je s počtem 1413 hlasů pora-
zili a mohli se všichni z výhry 
radovat.

Jana Přibáňová
ZŠ a MŠ Řenče Vášnivá čtenářka Přeštických novin.

Oznámení
Milí přátelé, klienti, přízniv-

ci čajovny, bohužel vám musí-
me oznámit, že k 31. 3. 2017 
byl UKONČEN PROVOZ 
ČAJOVNY „Sedmé nebe“ 
z důvodu uvolnění prostor pro 
účely Domu historie Přeštic-
ka. Od 1. 4. 2017 již bohužel 
nebudou v provozu tyto aktivi-
ty: čajovna, zdrawé bistro, nej-
větší dětská herna v Přešticích 
s posezením, meditační míst-
nost, čítárna, čajový klub Šá-
lek, bubnovací kruhy, mandala 
dance. Tímto se také omlou-
váme našim pravidelným ná-
vštěvníkům a čajomilům. Sol-
ná jeskyně funguje dále.

Děkujeme vám, že jsme se 
posledních téměř pět let moh-
li stát součástí vašeho života 

a že jsme vám mohli zpříjemnit 
a obohatit vaše chvíle, věříme, 
že jsme vás inspirovali a pomoh-
li tzv. vypnout v této chaotické 
době. Vždy nás potěšily vaše 
úsměvy na rtech a pocity spoko-
jenosti a nadšení vašich dětí. I my 
Vám touto cestou moc děkujeme 
a budeme vděčni, když nám 
zachováte přízeň i nadále.

Děkujeme i za návštěvu  
Dennisovi Lammas, který 
zahajoval v čajovně před 4 ro-
ky naše bubnovací kruhy a byl 
též vlastně i teď u posledního 
– rozloučení! Bylo to krásné, 
nabíjející, naplňující, osvobo-
zující, silný zážitek a krásné 
poslední setkání v přátelském 
kruhu čajovny.

Štěpánka Inka a Jiří Lexovi

S čajovnou jsme se rozloučili se ctí posledním a snad nejlepším 
bubnováním.

Vítání jara v sokolovně
Jedno sobotní březnové 

odpoledne patřil sál přeštic-
ké sokolovny vystoupením 
místní ZUŠ. Návštěvníkům 
se v řadě vystoupení pod 
názvem „Vítání jara“ před-
stavily členky taneční třídy 
pod vedením učitelky Len-
ky Kašparové a mažoret-
ky  Bohemia a Kaspi vedené 
Věrou Sudkovou. Jednotlivá 
vystoupení se rychle střídala, 
zápal a chuť se předvést měly 

navrch nad trémou, nervozi-
tou a drobnými chybičkami. 
A samozřejmě každé vystou-
pení bylo oceněno potleskem. 
Celkem třicet tanečních čísel 
zakončilo velké defilé malých 
začínajících mažoretek a těch 
již hodně zkušených. Škoda 
jen, že právě při vystoupení 
těch nejmenších byli diváci 
v posledních řadách nuceni 
stát, aby vůbec něco viděli.

 (šat)

Spisovatel Jan Opatřil
v knihovně

V úterý 14. března k nám do 
knihovny opět zavítal spisova-
tel Jan Opatřil. Dopoledne se 
uskutečnily dvě besedy se žáky 
2. ročníku. Pan Opatřil vyprá-
věl dětem o svých knihách, 
kde hlavním hrdinou je kapřík 
Metlík a jeho kamarádi z vod-
ní říše. Vždy na závěr besedy 

měly děti šanci se spisovatele 
na cokoli zeptat. Povídání bylo 
velmi příjemné, rychle uteklo 
a dle ohlasů se dětem líbilo. 
Knihy si mohou děti vypůjčit 
v knihovně nebo si objednat ve 
škole u třídní učitelky. 

Mgr. Jindřiška Červená
Městská knihovna Přeštice

Pamlskový školní bufet
První měsíc provozu školní-

ho bufetu, v souladu s pamls-
kovou vyhláškou, je za námi.

Co je vlastně pamlsková 
vyhláška? Jednoduše se dá říci, 
že je to souhrn pravidel stravo-
vání dětí ve školních občerst-
veních, kde se největší důraz 
klade především na množství 
tuků, solí a cukrů v nápojích 
a pokrmech.

V praxi to znamená konec 
prodeje bonbonů, sušenek, 
čokolád, chipsů, slazených 
limonád a limonád doslazova-
ných umělými sladidly. Vylu-
čuje také používání majonézy, 
kečupů a uzenin pochybného 
složení. Nově si tedy ve škol-
ním bufetu děti koupí svačinu 
či snídani, která bude zdravá 
a nutričně vyhovující jejich 
potřebám.

Přes počáteční obavy, jak 
bude sortiment dětmi přijat, 
jsme mile překvapeni jak jim 
chutná. Z nabídky čerstvých 
pokrmů se mohou děti těšit 
každý den na zeleninové mis-
ky, ovocné misky, dezerty 
z bílého jogurtu s ovocným 
pyré, müsli a s ořechy. Dále 
nabízíme obložené celozrnné 
kornspitzy plněné kuřetem, 
sýry, mozzarellou, kvalitní 
šunkou a čerstvou zeleninou, 

které si děti oblíbily. Z nápojů 
jsou v nabídce domácí mléčné 
koktejly s ovocem, jogurto-
vé drinky, domácí limoná-
dy, minerálky se sníženým 
obsahem cukru, balené vody 
a exkluzivně ovocné šťávy 
UGO, které jsou bez konzer-
vantů, přidaných cukrů a jsou 
raw. V prodeji je i suchý 
koloniál v podobě rýžových 
a kukuřičných křupek, sušené-
ho ovoce a ořechů. V nabídce 
jsou i bezlepkové, bezlaktózo-
vé potraviny a potraviny bez 
GMO. Čas od času se poku-
síme dětem nabídku zpestřit 
i něčím neobvyklým jako jsou 
sladké tousty, tortilly nebo 
nachos. Vše ale stále v soula-
du s pamlskovou vyhláškou 
a hlavně se zásadami zdravého 
stravování.

Děti v tomto věku potřebu-
jí ke správnému duševnímu 
a fyzickému vývoji pestrou 
a vyváženou stravu a jsme rádi, 
že jim ji můžeme nabídnout. 
Podílejte se s námi na tvoření 
nového sortimentu na našich 
fb stránkách (Bufet-ZŠ-Přeš-
tice). Zde najdete i podrobné 
informace o samotné pamls-
kové vyhlášce.

Děkujeme za přízeň.
Váš tým Ovocnina

„Schválením až nesmyslně tvrdých norem v tzv. pamlsko-
vé vyhlášce byla uzavřena smlouva s novým nájemcem školní-
ho bufetu Na Jordáně. V současné době je hojně na-vštěvován 
a ukáže budoucnost, jak nabízený sortiment uspokojí žáky školy. 
S nabízenou službou jsem spokojen a držím palce do budoucna.“

Mgr. Petr Fornouz, ředitel školy

Vykydat hnůj, nastříkat vodu 
do rypáku a připravit pašíky na 
turistickou sezónu si vzal za 
své přeštický zastupitel Josef 
Falout. Vzhledem k jeho profe-
si malíře bychom čekali, že pra-
sata natře, ale i s hadicí mu to 

sluší.  Vděční občané děkují 
za úctyhodný počin a jestli se 
panu Faloutovi podaří očis-
tit každého kance na potkání, 
změní naše město k nepoznání.



1. kategorie
1. místo: Bezděková Aneta
– MŠ Oplot
2. místo: Sikstová Veronika
– MŠ Štěnovice
3. místo: Maříková Aneta
– MŠ Dnešice
4. místo: Poláková Laura
– MŠ Dukelská Přeštice
5. místo: Starková Eliška
– MŠ Horšice
6. místo: Vokoun Šimon
– MŠ Merklín
7. místo: Andrle Václav
– MŠ Merklín
8. místo: Hartmannová Eva
– MŠ Štěnovice
9. místo: Kieft Samuel
– MŠ Dukelská Přeštice
10. místo: Diviš Vojta
– MŠ Dolní Lukavice
Zvláštní cena
Hrubý Tadeáš
– MŠ Dolní Lukavice
kolektivní práce 2. tř. MŠ 
Gagarinova Přeštice

2. kategorie
1. místo: Macurová Laura
– ZŠ a MŠ Kunčice pod Ondřej-
níkem
2. místo: Pluhař Denis
– ŠD ZŠ J. Hlávky Přeštice
3. místo: Slouka Vojtěch
– ZŠ J. Hlávky Přeštice
4. místo: Trnková Lucie
– ZŠ Štěnovice
5. místo: Judl Jan
– ŠD ZŠ Dolní Lukavice
6. místo: Pažitka Matyáš
– ZŠ Chlumčany
7. místo: Hrabáková Kateřina 
– ZŠ Štěnovice
8. místo: Šefara Jiří
– ŠD ZŠ J. Hlávky Přeštice
9. místo: Vrbová Karolína
– ZŠ Chlumčany
10. místo: Faloutová Diana
– ŠD ZŠ J. Hlávky Přeštice
11. místo: Vykrutová Sára
– ZŠ a MŠ Kunčice pod Ond-
řejníkem
12. místo: Brožová Sofie
– ŠD ZŠ J. Hlávky Přeštice
Zvláštní cena
Langmajer Matyáš
– ZŠ Merklín

3. kategorie
1. místo: Čejková Barbora
– DDM Přeštice
2. místo: Kolman Maxim
– ZŠ J. Hlávky Přeštice
3. místo: Lexová Anna
– ZŠ Dolní Lukavice
4. místo: Vokounová Kristína 
– ZŠ Merklín
5. místo: Šatrová Markéta
– ZŠ Štěnovice
6. místo: Šafářová Anna
Marie – ZŠ Skočice
7. místo: Šticha David
– ZŠ J. Hlávky Přeštice
8. místo: Baxová Anna
– ŠD ZŠ Dolní Lukavice
9. místo: Mašková Nela
– ZŠ J. Hlávky Přeštice
10. místo: Košařová Ester
– ZŠ J. Hlávky Přeštice
Zvláštní cena
Konůpková Anna
– ZŠ J. Hlávky Přeštice

Soutěže se zúčastnilo osm-
náct škol a školských zaříze-
ní. Celkem bylo zasláno 522 
výkresů.
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Jaroslav TANČOUZ, Samantha SAMKOVÁ, Miroslava BAUEROVÁ, Václav WOLF, 
Mikuláš KALINA, Berenika TOLAROVÁ (zprava)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 4. března 2017 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Lukáš HAUPTMANN, Sebastien LANGMAJER, Julie DOBRÁ, Filip ŠÁRA, Eliška BIS-
KUPOVÁ, Vladimír WODECKI, Kryštof ČECH (zprava)  

Nejlepší malíři si přišli pro ceny
Malý sál přeštického KKC 

se stal místem vyhodnocení 
a vernisáže dětské výtvarné 
soutěže „Moje nejoblíbenější 
zvířátko“. Všichni návštěvníci 
si mohli prohlédnout několik 
desítek maleb těch nejlepších. 
„Je to již devátý ročník a vždy 
na vyhlášení a celé organiza-
ci se společně podílely KKC 

Přeštice a DDM Přeštice,“ 
v úvodu vyhlašování připo-
mněla ředitelka KKC Martina 
Míšková. 

„Letos se zúčastnilo osm-
náct škol a školských zařízení 
a děti do soutěže zaslaly 522 
výkresů. Samozřejmě mnohdy 
rozhodování poroty určit nej-
lepší bylo hodně těžké.“ 

Pak již přišlo na řadu vlast-
ní vyhodnocení, kdy si děti 
přicházely pro drobné ceny 
a diplomy, ty ze školek si 
pro „jistotu“  vedly za ruku 
s sebou rodiče. Celou verni-
sáž zahájil svým vystoupením 
pěvecký sbor Skaláček místní 
ZŠ Josefa Hlávky.

                        (šat) 

Beseda s panem Chaloupkem
Pohádkové příběhy jistě patří 

do dětského světa. Už něko-
lik desítek let, večer co večer, 
dětem svět pohádek a fanta-
zie zprostředkovává televiz-
ní večerníček. A jak takový 
večerníček vzniká nám přijel 
do školky vyprávět známý 
autor večerníčků o zvířatech 
pan Václav Chaloupek.

Zavzpomínal na první pří-
běhy o malém liščím Tuláč-
kovi, vyprávěl nám o natá-
čení večerníčků Kluci na 
zámku, kde zachycuje život 
bažantích mláďat. Pro tento 
příběh si zvolil příjemné pro-
středí zahrad zámku Kozel 
a bažantnice na zámku ve 
Lnářích. Nejvíce děti zauja-
lo povídání o třech roztomi-
lých medvíďatech, jimž se 
pan Chaloupek stal doslova 
adoptivním otcem. Vyprávě-

ní doplňoval promítáním nej-
zajímavějších dílů příběhů 
o zvířatech. Filmování večer-
níčků probíhalo na devadesáti 
českých hradech a zámcích, 
Pražský hrad nevyjímaje, na 
zajímavých místech Šumavy, 
Brdských lesů či kolem řeky 
Dyje.

Panu Chaloupkovi mnoho-
krát děkujeme za návštěvu 
a přejeme mu mnoho dalších 
tvůrčích nápadů, jak při natá-
čení pohádek, tak i při práci 
senátora.

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova

Přeštice

Výsledková listina výtvarné soutěže: 

Moje nejoblíbenější zvířátko 2017
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Přeštická škola v XVIII. a XIX. století
Vážení čtenáři, v únorovém čísle 

Přeštických novin jsme si v závěru 
povídání osvěžovali svoje už zapo-
menuté znalosti z historie o tom, 
jaké neblahé důsledky pro veškerý 
život v Čechách měla bitva na Bílé 
hoře a následná třicetiletá válka. 
Trvalo ještě další desítky let, než 
se všeobecné poměry ve školství 
v Čechách natolik ustálily, aby 
kantor (učitel mládeže) získal ale-
spoň takovou společenskou prestiž 
a potřebnost, jakou měl varhaník či 
zpěvák v kostele.

Učitel ve městech a na vsích byd-
lel ve škole, která byla provozo-
vána někde z prostředků kostela, 
jinde z prostředků obce. Dostával 
skromný plat (služné) od obce, pří-
padně i některé naturálie. Na vsích, 
kde neměl stálý plat, musel spolé-
hat na sobotáles, plat za vyučování 
dětí, který každou sobotu přinášely 
děti do školy. Míval od obce prona-
jatý kousek půdy, choval dobytek, 
dostával pro něj i seno, na zimu 
měl od obce otop. K topení ve třídě 
nosily děti dřevo z domova. V ně-
kterých místech země přespolní 
děti ve škole i přespávaly. Školní 
děti nemajetných rodičů chodily po 
chalupách v obci a prosily o jídlo. 
Drobnou peněžitou odměnu v gro-
ších dostávali za zpěv při církev-
ních příležitostech v obci jak rektor 
a kantor, tak i školní děti.

Děti byly do škol přijímány již 
v šestém roce věku. Do místní 
školy dvakrát ročně: o svatém Jiří 
a o svatém Havlu, aby se učily 
slabikovat, pak číst, psát a počítat. 
Školu navštěvovaly obyčejně do 
dvanácti let. Na vesnici chodily 
děti do školy především v zimních 
měsících, když nemusely pomáhat 
rodičům při polních pracích. Jak 
se asi pracovalo tehdejším učite-
lům, když měli v jedné třídě více 
než sto, někdy až přes dvě stovky 
žáků? Období národního obro-
zení konce XVIII. století a polo-
viny XIX. století si pak vyžádalo 
mimo jiné i snížení počtu žáků ve 
třídě na osmdesát žáků (dnes je to 
30 žáků). Z místní školy triviální 
mohli postoupit lepší žáci na ško-
lu hlavní, která byla v Plzni nebo 
v Klatovech.

Roku 1739, za správy Přeštic 
řádem benediktinů, míval kantor 
ročně 30 zlatých, sud piva a 3 věd-
ra řediny (v ovocnářství tak nazý-
vaný kvasný nálev). Benediktini si 
přeštické obecné farní školy příliš 
nehleděli, preferovali vzdělávání 
především v němčině. Zřídili ale 
v Přešticích soukromou německou 
školu, která prý pro další studia při-
pravila řadu nadějných studentů.

Nebude jistě od věci, když si 
připomeneme něco z povinností 

a práv občanů Přeštic před zruše-
ním nevolnictví (1781):

Článek 60: „Vrchnost má moc 
z Přeštic i usedlé občany za úřední-
ky a písaře, a nejen mužské, nýbrž 
i ženské, k jiným službám vybírati. 
Podobně kdyby se vrchnosti ně-
které umění nebo řemeslo zalíbilo, 
kteréhož by se na panství nenachá-
zelo, má právo z městských dítek 
k tomu vzíti, a je učiti nechati; tak 
též děti domkářů a chalupníků do 
dvora do služby bráti.“

Článek 68: „Vrchnost jest opráv-
něna měšťanské dítky na pusté cha-
lupy a pohořelišťata usazovati, což 
každý přijmouti, a sirotkovi, aneb 
komu by to přináleželo, z toho pla-
titi musí.“

Článek 69: „Měšťané přeštič-
tí, jakožto nevolnictvím poddaní, 
nejsou oprávněni bez vrchnosten-
ského povolení své dítky nějakému 
umění nebo studiím věnovati.“

Tento obrázek byl vybrán z kapi-
toly „Práva a svobody města 
Přeštic“ z „Dějepisu města Přeš-
tic a jeho okolí“, sepsaného E. V. 
Řičákem ve 2. vydání, roku 1864.

V polovině XVIII. století si 
postupně vynutil hospodářský 
a politický rozvoj země i změ-
ny ve školství, aby byl dělník pro 
potřeby výroby lépe vzdělán než 
feudální nevolník. Za vlády Marie 
Terezie a Josefa II. byly jezuitské 
školy převzaty státem, jezuitský 
řád roku 1773 zrušen. (Vzpome-
neme si na román Aloise Jiráska 
F. L. Věk a jeho televizní zpraco-
vání.) Obecné školství bylo reor-
ganizováno Všeobecným školním 
řádem roku 1774 a školy rozděle-
ny na triviální (v obcích), hlavní 
(v krajských městech) a normální 
(v městech zemských).

Na jedné z těchto triviálních 
škol v Rožmitále pod Třemšínem 
působil přeštický rodák J. J. Ryba, 
narozen 26. 10. 1765. Zde prožil 
svoje plodné, ale také trudné roky, 
plné ústrků a nepochopení od svět-
ských i církevních hodnostářů. 
I přes nepřízeň osudu vynikl jako 
výborný učitel – reformátor, jako 
hudební skladatel stovek skladeb. 
Nemůžeme nezmínit jeho „Českou 
mši vánoční“.

V XVIII. století jsou známí přeš-
tičtí učitelé – varhaníci a literáti: 
Čeněk Hofmeister (1707), Jan Smrž 
(1708), Jan Pětipeský (1712), Jiří 
Procházka (1719), Kristian Hof-
meister (1717), Šebastian Sequens 
(1731), Matyáš Špolc (1758).

Ve druhé polovině XVIII. sto-
letí byla podle staré školní kroni-
ky v Přešticích škola dvoutřídní, 
dřevěná, velmi chatrná. Stála pod 
kostelem, kde je nyní pomník  
J. J. Ryby. Roku 1780 zde byl uči-

telem Karel Loukota a měl tu uči-
telského pomocníka. Vyučování 
v této chalupě, která byla majet-
kem obce, muselo být zastaveno, 
neboť, jak praví kronika „ve zdech 
tak velké otvory povstaly, že dítky 
děrami těmi velmi pohodlně prolé-
zaly.“ Proto byly roku 1820 najaty 
školní místnosti v domech číslo 16 
(na rohu Branky k Příchovicům) 
a v čísle 113 na náměstí.

Počátkem XIX. století, roku 
1820, byla postavena na místě sta-
rého školního domku dvoupatrová 
školní budova o 3 třídách, se dvě-
ma učitelskými byty a jednou míst-
ností pro učitelského mládence. 
Škola byla postavena péčí patrona, 
hraběte ze Schönbornu, s přispě-
ním takzvaných přiškolených obcí 
– kromě Přeštic také Příchovic, 
Lužan, Skočic, Žerovic a Kucín. 
V roce 1829 zde byl učitelem Josef 
Loukota, až do roku 1870.

Po roce 1855 byla přeštická ško-
la školou čtyřtřídní, roku 1867 
se přeštická škola obecná farní 
přeměnila na hlavní školu farní. 
V uvedených letech navštěvo-
val tuto školu i tehdejší přeštický 
občan pan Karel Schwarz, účet-
ní rada Spořitelny města Plzně, 
autor „hrsti“ fejetonů o Přešticích 
s názvem Pomněnky. Zde uvádím 
několik vzpomínek pana Schwar-
ze na „starou školu“.

„Do staré přeštické školy, která 
stávala pod kostelem, chodili jsme 
ještě hoši a děvčata – neboli kluci 
a holky – dohromady a seděli jsme 
proti katedře panu učitelovi, po 
pravici holky, po levici hoši. Pro-

středkem byla ulička, aby na nás 
rákoska lépe dosáhla. 

Ze starých učitelů byli v roce 1869 
na škole ještě pánové: Piťha, Lou-
kota a Rebec, mladšími pak byli:  
Růžek, Müller, Jiskra, Konáš.

Stará škola měla dosti velké míst-
nosti, ale chodby úzké, schody dře-
věné, trochu příkré, které dovedly 
dělat rámus, zvláště když venkov-
ští hoši a děvčata nosívali ještě 
dřeváky, a prachu bylo k zalknutí. 
Tabule byly na podstavcích a za 
nimi jsme stávali na ´hanbě´, říkali 
jsme: na hambě. V první třídě jsme 
měli břidlicové tabulky ve dřevě 
zarámované a psalo se nebo kres-
lilo na nich ´griflem´ – kdepak bylo 
známo písátko. Slabikář začínal: 
i, u, y, o, e, a, bez obrázků, a kdy-
by nám to pan učitel nebyl osladil 
nějakou tou pohádkou nebo zazpí-

váním, bylo by to vypadalo smutně. 
O moderní hygieně nebylo nikde 
ani zdání. Načpak také. Byli jsme 
na venku celý ostatní čas kromě 
školy a vyvětrali jsme se všech 
stran. Na dvorečku školním při 
postranních schodech ke kostelu 
bylo dřevěné staveníčko, podobné 
indiánské stavbě na kůlech. Bylo 
to přístupné z obou stran dřevěný-
mi schůdky ´pro hochy´ a ´holky´ 
zvlášť, a podfukovalo to spodem 
v zimě v létě.

Byli jsme sice s holkami pohro-
madě, mohli jsme si zvyknout, 
považovat je s námi za rovnocen-
né, ale kdepak! To byl u nás vel-
ký trest, když některý kluk nedal 
pokoj a učitel ho posadil mezi 
holky. My kluci se tam mezi těmi 
holkami styděli a hned jsme byli 
jako ´oukropci´.

V páté třídě seděly holky za námi. 
To snad abychom na ně neviděli 
a nevyplazovali na ně jazyky, když 
uměly víc než my a učitel Rebec 
na to poukazoval a za vzor nám je 
stavěl.“

Tolik citát.
Vážení čtenáři, jistě jste nahléd-

li, že se naše povídání časově při- 
blížilo ke vzniku nové školy 
v dnešní Rebcově ulici. Ano, o tom 
i o okolnostech jejího vzniku si 
popovídáme příště. 

Mgr. Karel Naxera starší
K. Schwarz



Mnozí z nás si pamatu-
jeme na Vaše autorské 
čtení z knížky Ze živo-
ta prababiček – a teď 
je tu Vaše nová kniha. 
Tentokrát kuchařka Dle 
kuchyně pozná se hos-
podyně. Potěšilo mne, 
že jste na obálku vybra-
la exponát z Domu his-
torie Přešticka.

Však se také tato knížka „zrodi-
la“ na přeštickém náměstí. Když 
jsem po Tříkrálovém podvečeru, 
kde jsem vystupovala jako host, 
čekala na autobus do Prahy, 
oslovila mne paní Scheuflero-
vá, sběratelka a spolupracovnice 
Domu historie Přešticka. Cestou 
do Prahy mi nabídla, abych s ní 
napsala kuchařku. Zprvu jsem 
odmítla. Nač ještě rozšiřovat 
ty metry kuchařských knih na 
regálech knihoven? Když mně 
vyprávěla, kolik zajímavých 
kuchařek má ve své sbírce, zača-
la jsem o tom uvažovat. Nako-
nec jsem vymyslela koncepci 
kuchařky „nejen pro vaření, ale 
i pro čtení“.
Cožpak ve Vaší kuchař-

ce nejsou recepty?
Samozřejmě že kuchařské 

předpisy tvoří hlavní náplň 
knížky. Ty vybrala paní 
Scheuflerová. Chtěla jsem však, 
aby to nebyla jen snůška recep-
tů, ale i něco navíc: srovnání, 
jak se měnil styl vaření, stolo-
vání i nakupování ruku v ruce 
se změnou životního stylu spo-
lečnosti, s atmosférou doby.
Jak je možné tohle 

všechno dostat do 
kuchařky?

Pomocí dobových reklam 
a hlavně úryvků z dobové lite-
ratury. Spisovatelé a žurnalisté 
jsou ti nejpečlivější pozorova-
telé života. Za každou lite-
rární postavou se odvíjí pří-
běh, typický pro určitou dobu 
i sociální vrstvu. Právě ukáz-
ky z nejrůznějších dobových 
knih a časopisů tvoří „čtivou“ 
část naší knihy. A věřte, že je 
to zajímavé a na mnoha mís-
tech humorné čtení. S literár-
ními hrdinkami nahlédneme 
klíčovou dírkou do spižíren 
a kuchyní, budeme si zoufat 
nad vyhaslými kamny nebo 
pokaženou večeří, radovat 
se z povedené bábovky nebo 
voňavého punče – prostě dých-
ne na nás život.
Když mluvíte o pro-

měnách životního sty-

lu, jakou dobu máte na 
mysli?

Vybrala jsem z našich dějin 
zajímavý úsek plný společen-
ských proměn: prvních čtyřicet 
let 20. století. Knížka začíná 
obdobím Rakousko-Uherska, 
1. světovou válkou, vznikem 
Českoslovenké republiky – 
končí nástupem protektorátu.
V těchto letech se 

opravdu hodně změnilo. 
Dříve byla hlavní staros-
tí ženy právě kuchyně. 
Většinou měla k ruce ješ-
tě služku. Proto se vařilo 
složitě a pracně.

A také ne příliš zdravě. 
V době secesních šněrova-
ček se neřešilo nějaké to kilo 
navíc. Naopak: korpulentní 
dáma byla znakem blahobytu. 
Po válce se ale situace změni-
la. Začala emancipace. Ženy 
už nechtěly být „uvázané“ 

v kuchyni. Dívky začaly stu-
dovat, pracovat, sportovat... 
Změnila se i móda. Ideálem se 
stala štíhlá dívka.
A začaly první diety.
Ano, začaly se počítat lžíce 

polévky! Ale také začala doba 
sportování i pro ženy: lyžování, 
plavání, prostě pohyb i všestran-
ná péče o tělo. Vzorem začaly 
být „hvězdy stříbrného plátna“.
Jistě i v líčení, účesech 

a módě. Bude se Vaše 
autorské čtení zabývat 
i proměnami módy?

Samozřejmě. Vždyť kuchyně 
a stravování vůbec jde ruku 
v ruce s módní linií. Ukázky 
dobové literatury bude provázet 
i unikátní módní „přehlídka“.
Máme se tedy na co 

těšit.
Bc. Drahomíra Valentová 

Dům historie Přešticka 
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Otázky pro Janu Skarlantovou Svět oděvních doplňků a my
Ve čtvrtek 9. února 2017 

pořádala MAS Aktivios, z. s., 
doplňující přednášku semest-
rální výuky Virtuální univerzi-
ty třetího věku na téma Dějiny 
oděvních doplňků a barevná 
typologie. Pozvání přijal pan 
inženýr Petr Tylínek, který se 
historií oděvů a s tím souvise-
jícími tématy zabývá po celý 
svůj profesní život. Je mimo 
jiné členem Akademie „Czech 
Grand Designu“, která každo-
ročně vybírá nejlepší tvůrce 
v oboru módy a grafického 
designu. Třicet posluchačů 
v malém sále KKC v Přešticích 
pan Tylínek provedl dějinami 
brýlí jako módního doplňku, 
s pozvánkou do Florencie, kde 
jsou k vidění úžasné sbírky. 
Vyprávěl také, jak prý Ben-
jamin Franklin v 18. století 

přišel na myšlenku bifokální 
čočky: to když jel vlakem, četl 
si a sem tam se zahleděl z okna 
a kochal se krajinou, přičemž 
stále musel brýle sundávat 
a nandávat… Velice zajíma-
vá byla druhá část přednášky, 
kterou pan Tylínek věnoval 
barevné typologii a zájemcům 
také poradil, které barvy ještě 
více podtrhnou jejich osobnost 
a rozzáří obličej. Také nás 
seznámil s módními trendy na 
tento a příští rok. A když na 
závěr ukázal nádhernou, ručně 
vyšívanou pelerínku, udělal 
radost mnohým dámám, které 
ji obdivovaly a též i vyzkou-
šely, jak by slušela právě jim. 
Panu Tylínkovi ještě jednou 
tímto děkuji.

Mgr. Martina Hanzlíková
MAS Aktivios, z. s.
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Potrefení psi štěkají 
a karavana díky koaličním
hlasům jede dál

V Přeštických novinách 
jsem si pozorně přečetl reakci 
pana starosty a místostarosty 
k mému příspěvku Postřeh 
zastupitele – Pivovar bude 
aneb jak chutná moc. Jak je 
pánů zvykem, v příspěvcích se 
nenajde žádná věcná reakce. 
Jedná se jen o oblíbené stříle-
ní od boku s čekáním, zda se 
z toho něco ujme. Domnívám 
se, že mohu reagovat na oba 
příspěvky najednou.

1. Proč byl pan Bc. Kokoška 
dotlačen do funkce tajemníka. 
Komu ještě není jasné, že to 
bylo dopředu dohodnuté? Pro-
stě něco za něco. Možná by 
ještě obstálo, za menší poměr 
hlasů v radě jsme dostali mís-
to tajemníka. Pokud by se 
chtělo obhajovat získání mís-
ta tajemníka výběrovým říze-
ním, to je samozřejmě možné. 
Ale tak hluboko by se nemělo 
klesnout.

2. Proč minipivovar?  Mini-
pivovar byl jednoznačně pro-
sazen, což mj. dokládá pro-
hlášení pana místostarosty na 
webu TOP 09 z 2. 3. 2016 – 
cituji: „Jinou variantu nena-
bízíme, protože máme jasný 
plán. Navíc není snadné najít 
dostatečně silného investora, 
který umí řemeslo a který má 
vize obdobné jako my.“

Varianty od nás ostatních 
nabízeny byly, ale jak je ze 
samotné citace zřejmé, Vy 
jste naše návrhy nevnímali, 
natož se jimi zabývali. Jak 
tedy asi můžete řešit jiné 
problémy, když sami nejste 
schopni vyslechnout proti-
stranu a jednat o jejích návr-
zích. Pokud se už na pracov-
ních zastupitelstvech ohledně 
minipivovaru něco řešilo, tak 
snad jedině – cituji pana sta-
rostu: „Minipivovar musí mít 
o level vyšší úroveň než okol-
ní restaurace,“ kdy na můj 
dotaz, co to znamená, byla 
starostova odpověď: „No, 
v restauraci musí mít alespoň 
ubrusy.“ Další velmi užitečná 
diskuze nad minipivovarem 
byla, jestli cesty na WC jsou 
v přijatelné vzdálenosti od 
lokálu – tady už snad zůstává 
rozum stát.

3. „Vítězným“ uchazečem 
na nájemce minipivovaru se 
stal pan Kamil Černý, narozen  
1. července 1947. Tento 
uchazeč nedoložil městem 
požadované dokumenty – 
zejména živnost opravňující 
v podnikání (živnost pivovar-
nictví a sladovnictví) a dále 
nedoložil reference. Takže 
„vítězným“ nájemcem inves-
tice za 18 miliónů korun se 
stal někdo, kdo k tomu nemá 
oprávnění, nemá reference, 
což je v rozporu s požadavky 
vedení města, a ani nenaplňu-
je výše citovaný požadavek 
místostarosty z webu TOP 09 
– „měl by umět řemeslo“.

4. Silného investora svých 
hrátek jste našli v pokladně 
města, za tím rozhodně není 
vidět moc snahy a o umu lépe 
nemluvit.

5. Pronájem minipivovaru je 
pro město naprosto ztrátový 
a město peníze z této investice 
nikdy neuvidí. Pane starosto, 
Vy sám jste v Západočeském- 
-Deníku.cz (28. 2. 2017 web) 
zveřejnil tyto informace:  hod-
nota investice ve výši 18 mil. 
Kč, získané nájemné 31 tis. 
Kč/měsíc. Z čehož vyplývá, 
že minimální návratnost této 
investice je 48,5 roku. Nepo-
čítám inflaci apod. V době, 
kdy probíhá hospodářský 
růst nejen ČR, ale i okolních 
vyspělých zemí, to na zástup-
ce pravicové strany – raději 
lépe nekomentovat. Předpo-
kládám, že rachejtle na slav-
nostní otevření se již zajišťují 
a pivo jistě poteče proudem.

6. „Vítězný“ uchazeč se 
nestane skutečným nájemcem. 
Viz Vaše, pane starosto, pro-
hlášení – opět Západočeský-
Deník.cz z 28. 2. 2017, cituji: 
„Město už podepsalo smlouvu 
na desetiletý pronájem s fir-
mou PCP Brewery, která má 
zkušenosti z oboru a vyhrá-
la v soutěži.“ Opakuji, firma 
PCP BREWERY s.r.o. se sou-
těže neúčastnila, na ní bude, 
díky Vašim úlitbám, smlou-
va pouze převedena. Mluvte 
alespoň, prosím, pravdu. Co 
to může znamenat pro účast-
níky městem vypisovaných 
výběrových řízení? Nechť se 
účastní, kdo chce, my si koho 
potřebujeme, vybereme.

7. Jedná se o Váš podnika-
telský záměr za peníze daňo-
vých poplatníků, občanům 
ani zastupitelům jste nedoká-
zali předložit žádný záměr = 
manažerský plán. Ten Vy ani 
nemáte. Takže s heslem – teď 
tu vládneme my, co je komu 
do toho. A proč ho vlastně 
předkládat...

8. Opakovaně jsem žádal na 
zastupitelstvech o jeho před-
ložení včetně finanční rozvahy, 
nikdy jste nic nepředložil(-i). 
Místo obhájení včetně ceny 
nájmu se raději schováváte za 
nic neříkající sdělení – politic-
ké rozhodnutí. To je smutná 
komedie, spíše neschopnost.

9. Pokud jsem chtěl jako 
zastupitel informace ohledně 
soutěže na nájemce, na výběr 
zhotovitele realizace minipi-
vovaru, musel jsem o ně vždy 
oficiálně žádat prostřednic-
tvím podatelny města Přeštic. 
Popřípadě je zjišťovat sám. 
S heslem co je schované, to se 
nevidí.

10. Ve svém článku, pane 
starosto, se také zmiňujete, že 
jsem se urážkami kromě Vás 
dotkl i lidí, které ani neznám. 
Žádám Vás, pane starosto, 
o zveřejnění, kterých lidí 
a jakými urážkami jsem se jak 
Vás tak jich dotkl. Dále citu-
jete, že dle jejich vyjádření to 
tak nenechají být. Mám toto 
vyjádření brát jako osobní 
výhrůžku?

Přeji příjemný den.

Ing. Petr Walta
zastupitel

Začíná celostátní závod o nejlepší skautskou družinu! 
Skauti z okresu Plzeň-jih se pokusí zničit prsten zla
Skauti a skautky z okresu Plzeň-jih se zapojí do celorepublikového klání – skautské akce Svojsí-

kův závod. Změří své síly a dovednosti s ostatními skauty z regionu a vítězná družstva postoupí do 
krajského kola. 29. dubna se bude po Přešticích pohybovat kolem osmdesáti skautů a kromě toho 
i několik elfů, hobitů a trpaslíků. Skautské oddíly z okresu Plzeň-jih budou soutěžit v základním kole 
Svojsíkova závodu, ve kterém se vědomostní a dovednostní úkoly inspirují filmovou a knižní trilogií 
Pán prstenů.

Jednou za dva roky závo-
dí skauti a skautky ze všech 
krajů České republiky, aby 
porovnali své schopnos-
ti, dovednosti a znalosti 
v široké škále disciplín. Již 
od základních kol družiny 
plní celou řadu úkolů, které 
se promítají do konečného 
pořadí. Svojsíkův závod je 
určen pro skauty a skautky 
ve věku 11-16 let a je vyvr-

cholením tradiční postupové 
soutěže 4-8členných skaut-
ských družin. Probíhá na 
třech úrovních – základní, 
krajské a celostátní.

Cílem Svojsíkova závo-
du však není jen změření 
sil zúčastněných družin, ale 
hlavně podpora jejich fungo-
vání, spolupráce, setkávání 
skautek a skautů v regionu 
i v rámci Česka, obohacení 

oddílových programů a vede-
ní k praktickému využití 
skautských dovedností.

Jednotlivá kola závodu jsou 
téměř vždy provázena zajíma-
vým tématem. Trilogie Pán 
prstenů inspirovala přeštické 
organizátory závodu a na 29. 
dubna vymysleli skautským 
družinám řadu výzev a úko-
lů, na které se kluci a holky 
připravují v průběhu celé-

ho roku. Cílem příprav na 
závod je být co možná nej-
lépe sehraná parta. Důležité 
jsou schopnosti a dovednosti 
každého člena družiny, ale 
především myšlenka, že spo-
lečně dokážete všechno.

Pro letošní celostátní finá-
le Svojsíkova závodu v září 
2017 vybrali pořadatelé téma 
Hra o trůny.

Myška

Poznej svoje město
Tak se jmenovala akce, kte-

rou pro předškoláky z Mateř-
ské školy Gagarinova, Přeš-
tice, připravili zaměstnanci 
KKC Přeštice a Domu histo-
rie Přešticka.

Děti podle mapy hledaly 
významné budovy, sochy 

nebo pamětní desky, plnily 
úkoly, luštily tajenku. Trasa 
končila v Domě historie Přeš-
ticka, kde na děti čekal ukry-
tý poklad. A protože výsle-
dek tajenky zněl „Přeštické 
prase“, musely děti vymyslet, 
kam mají směřovat jejich 

kroky za objevením pokla-
du. Díky malé nápovědě paní 
Valentové našly děti schova-
né sladkosti a pexesa ve vel-
ké míse v expozici obchodu 
Řeznictví.

Během dopoledne se děti 
dozvěděly mnoho zajíma-

vostí o městě, kde žijí. Mož-
ná i v budoucnosti se Přeštice 
stanou jejich domovem.

Děkujeme všem za naučné 
a zábavné dopoledne a těšíme 
se na další společné akce.

Kolektiv učitelek
MŠ Gagarinova

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
Zápis dětí do 1. ročníku 

základní školy pro školní 
rok 2017/2018 se koná dne 
6. dubna 2017 v době od 
14.00 hodin do 17.00 hodin 
v budově 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici č. 386.

Rodič (zákonný zástupce) 
dítěte přinese s sebou svůj 

průkaz totožnosti, rodný list 
dítěte, vyplněný dotazník 
pro rodiče a žádost o při-
jetí dítěte k základnímu 
vzdělávání, případně žádost 
o odklad povinné školní 
docházky včetně povinných 
příloh. (Možno stáhnout na 
www.zsprestice.cz v sekci 
„Ke stažení“.).

Dle zákona 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpi-
sů zápisu podléhají všechny 
děti, které dovrší šestý rok do  
31. srpna 2017 a starší.

Budou-li rodiče žádat 
o odklad povinné školní 
docházky, doloží k žádos-
ti doporučující posouzení 
příslušného poradenského 
zařízení a odborného léka-
ře nebo klinického psycho-
loga dle §37 zákona, odst. 4, 
zákona 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost 

o odklad včetně příloh musí 
být podána při zápisu dítěte 
do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty 
děti splňující podmínky:
– dovršení daného věku, pří-
padně včetně doporučení
– příslušný spádový obvod
– děti nespadající pod spádový 
obvod Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice budou přijaty 
pouze v případě volné provoz-
ní kapacity v 1. ročníku.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!



Poslední dubnovou 
sobotu (29. dubna) se 
v meandrech Úhlavy 
koná Přeštická desít-
ka. Běžecký závod 
pro rekreační běžce 
a také pro ty, kteří 
běhají opravdu jen 
pro radost. Kromě 
desetikilometrové 
trati připravili pořa-
datelé z Běžeckého 
klubu Přeštice také 
trať pětikilometro-
vou.

„Hodně lidí mi 
říkalo, že by si dali 
kratší trať, tak jsme 
to vymysleli,“ říká 
Olda Lukáš z Běžec-
kého klubu Přeštice, 
který už přihlásil 
na „pětku“ kromě 
své desetileté dcery 
i partnerku. (Ta o tom ale ješ-
tě neví.). Pětikilometrová trať 
povede stejně jako Přeštická 
desítka přes Příchovice, na 
Ostrov, podél řeky k Lužanům 
a zpátky k loděnici. V areálu 
loděnice je start i cíl, bude ote-
vřený bufet a připravené záze-
mí. Tam se také budou konat 
dětské běhy. „Kategorie a tra-
su dětských běhů oznámíme na 
místě,“ říká Eva Smatanová, 
která má děti spolu s trenérem 
Jiřím Kroupou na starost.

Areál bude otevřený od 9.00 
hodin, kdy začne registrace 
dětí. Závodit začnou postupně 
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Veliké úspěchy našich 
děvčat v pěvecké soutěži

Ze školního kola pěvecké 
soutěže Karlovarský skřivánek 
postoupily reprezentantky naší 
školy Eliška Lexová (5. ročník 
ZŠ), Lucinka Dolejšová (3. roč- 
ník ZŠ) a Anežka Hrubá (5. roč- 
ník ZŠ) do krajského kola 
v Plzni, které se pro kategorii 
žáků ZŠ nestudujících zpěv 
konalo ve středu 22. února  
v 15. ZŠ v Plzni. Pod vedením 
Mgr. Nadi Květoňové a za 
podpory svých rodičů děvčata 
předvedla své nejlepší výkony. 
Elišku na klavír doprovázel Va-
šek Květoň, Lucinku a Anežku 
Mgr. Naďa Květoňová.

A jak se naše děvčata umístila 
mezi celkem 29 soutěžícími?
Eliška Lexová:
1. místo s postupem do celo-
státního kola
Lucinka Dolejšová:
3. místo s postupem do celo-
státního kola
Anežka Hrubá:
krásné 14. místo
Vašek Květoň získal diplom 
za citlivý klavírní doprovod.

Pro malou vesnickou školu 
je to obrovský úspěch, o kte-
rém si mnohé i velké ško-
ly mohou nechat jen zdát... 
Skvělá reprezentace naší ško-
ly, naší obce...

P.S. Je čtvrtek 23. února po 
poledni a já se dozvídám další 
skvělou zprávu:

Markétka Šíchová (4. roč- 
ník ZŠ) v kategorii žáků stu-
dujících zpěv (Markétka stu-
duje zpěv v ZUŠ Přeštice  
u p. učitele Jana Šimůnka) zís-
kala 1. místo s postupem do 
celostátního kola!!!

Jsem hrdá na naše děvčata 
a jejich úspěchy!

Děkuji Mgr. Nadě Květoňo-
vé za přípravu Elišky, Lucin-
ky a Anežky, za doprovod na 
soutěž i za hudební doprovod. 
Vaškovi Květoňovi za klavírní 
doprovod Elišky.

Rodičům děkuji za podporu 
svých dětí, za jejich vedení 
k hudbě.

Mgr. Ivana Kvíderová
ředitelka školy

Krajské kolo Skřivánka, vpředu zleva – Eliška Lexová, Lucka 
Dolejšová, Anežka Hrubá, náhradník David Švajcr; vzadu Vašek 
Květoň a Mgr. Naďa Květoňová.

Krajské kolo – Markétka a pan učitel Jan Šimůnek.

Účast žáků naší školy 
v celostátní pěvecké soutěži 
„Karlovarský skřivánek 2017“

V lednu se konalo na 1. stup-
ni ZŠ Josefa Hlávky školní 
kolo celostátní pěvecké sou-
těže Karlovarský skřivánek 
pro děti nestudující sólový 
zpěv. V letošním roce zazpíva-

lo 51 vybraných „skřivánků“ 
(3 z každé třídy) před porotou, 
která výběr těch nejlepších 
neměla lehký. V porotě usedly 
paní učitelky zastupující jed-
notlivé ročníky.

Kategorie žáků 1. ročník
1. Štýs Adam 1. B
2. Vacková Kateřina 1. D
3. Smatanová Matylda 1. C
Kategorie žáků 2. ročník
1. Radová Julie 2. C
2. Tykvart Šimon 2. B
3. Kroupová Jolana 2. D
3. Benešová Tereza 2. C
Kategorie žáků 3. ročník
1. Havlíčková Veronika 3. D
2. Škala Matěj 3. B
3. Valachová Michaela 3. B
Kategorie žáků 4. ročník
1. Hohlbergerová Anna 4. A
2. Doubková Štěpánka 4. A
3. Gemerská Tereza 4. B
Kategorie žáků 5. ročník
1. Štychová Klára 5. D
2. Peklová Stela 5. B
3. Ovsíková Magdaléna 5. C
3. Chadt Jan 5. B

Ve středu 22. února 2017 se 
konalo krajské kolo v Plzni. 

Postupující děvčata velmi úspěš-
ně reprezentovala naši školu 
a obsadila skvělá přední místa 
v konkurenci 29 soutěžících.

S výběrem lidové a umělé 
písničky a za doprovodu klaví-
ru Václava Květoně (žák ZUŠ 
Přeštice, získal ocenění za cit-
livý klavírní doprovod) a Nadi 
Květoňové se umístila takto:
Stela Peklová (5. B)
8.-11. místo
Anna Hohlbergerová (4. A)
6. místo
Štěpánka Doubková (4. A)
4. místo s postupem do celo-
státního kola v Karlových 
Varech, kde skvěle reprezen-
tovala 20. března 2017 naši 
školu!

Všem děvčatům moc blaho-
přejeme!

Mgr. Naďa Květoňová
učitelka ZŠ JH Přeštice

Okresní kolo recitační
soutěže

Ve středu 8. března 2017 se 
vítězové školního kola recitač-
ní soutěže ze ZŠ Josefa Hláv-
ky Přeštice zúčastnili recitač-
ní přehlídky okresního kola 
v Blovicích. A byli opět velmi 
úspěšní! Ze čtyř věkových 
kategorií se umístili třikrát na 
1. místě a ještě získali tři čest-
ná uznání za svoji ukázkovou 
recitaci. Vítězové kategorií 
jsou Václav Strejc ze III. B, 
Filip Hajšman z V. B a Helena 
Bečvářová ze VI. C.

Čestná uznání získali Voj-
těch Moulis z V. B, Adéla 
Schejbalová z IX. C a Jakub 
Písař z IX. E, dále se zúčastnili 
Adam Král ze III. A a Kateřina 
Levorová ze VI. A.

Všem žákům děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší 
školy, vítězům gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů 
v krajském kole, které se koná 
v dubnu v Horšovském Týně.

Mgr. Dana Mrskošová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Karneval aneb muzikanti jdou
Týden od 20. do 24. února byl 

v naší školce v duchu karneva-
lu. Učitelky si s dětmi společně 
povídaly o historii a zajíma-
vostech nejen karnevalu, ale 
i samotného masopustu.

Od pondělí si děti do školky 
nosily masky. Aby je mohly 
předvést svým kamarádům, 
byla pro ně připravena pravá 
karnevalová diskotéka, kte-
rou uváděla paní Inka Rybá-
řová se svým klaunem. Hned 
na začátku se uskutečnil rej 
všech masek. Byli k vidění 
čarodějnice a kouzelníci, pirá-
ti a pirátky, superhrdinové, 
pohádkové bytosti a samozřej-

mě nechyběli princové a prin-
cezny. Paní Inka s klaunem 
si pro děti připravili spoustu 
písniček a tanečků. Naučili 
chlapce, jak správně vyzvat 
holčičky k tanci.

Pan klaun vyzval naše paní 
kuchařky, aby předvedly dětem 
tanec sněhuláků. Za vtipné 
předvedení byly po zásluze 
odměněny jako děti – dětským 
časopisem a fotkou paní Inky 
Rybářové s podpisem.

Karneval byl nejen zábavný, 
ale i poučný a byl příjemnou 
změnou v předškolním vzdě-
lávání.

Kolektiv MŠ Dukelská

Dost bylo lenošení za kamny, 
vyběhněte na luka

od 10.00 hodin. Hlavní závod 
na 10 km a také Fit běh na pět 
km startují najednou v 11.00 
hodin. Startérem a rozhod-
čím bude legendární běžec 
a držitel českého rekordu slav-
ného závodu Běchovice-Praha 
Vlastimil Zwiefelhofer. Pro 
první tři vítěze ve všech kate-
goriích jsou připravené solid-
ní ceny. Dětem budou ceny 
i vonět. Poslední dubnovou 
sobotu se vám na Přeštické 
desítce bude líbit. Detaily na 
www.behprestice.cz

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Postup prvoligových žen
Přeštic do Finále ČP 2017

V sobotu 11. 3. 2017 se hrá-
la v Plzni na Borských Polích 
ve sportovní hale ZČU jedna 
ze dvou semifinálových sku-
pin Českého poháru žen. Ženy 
Přeštic si po jednoroční odml-
ce zajistily postup do dubno-
vého finále z druhého místa. 
S nimi postupuje do Finále ČP 
2017 suverénní vítěz Sokol 
Tymákov. Tuto dvojici dopl-
ní ve vrcholné zimní akci 
dospělých, která se koná  
1. a 2. 4. 2017 ve sportovní hale 
Chomutov – Spořice, Sokol 
Dobruška a Sokol Krčín.

Výsledky Přeštic:
- Modřany 21:10, - Příchovice 
16:7, - Tymákov A 8:20.

Pořadí semifinále žen:
1. Sokol Tymákov A 64:31 – 6 b., 
2. TJ Přeštice 45:37 – 4 b., 
3. TJ Příchovice 43:47 – 2 b., 
4. TJ Spartak Modřany 29:66 
–  0 b.

Sestava Přeštic:
Moravcová A., Zadražilová 
S. – Bošková P., Červená P., 
Vizingrová E., Vizingrová 
K. – Červená N. (12 branek), 

Kačírková L. (5), Kalčíková J. 
(7), Klinerová L. (16), Šneber-
grová N. (5). 
Trenér: Moravec P., vedoucí 
Horáková H.

Hodnocení trenéra Petra 
Moravce: „Semifinále Pohá-
ru ČR již bylo náročnější, když 
vítěz druhé skupiny Tymákov 
„A“ a Modřany přijely plny 
ambicí postoupit dále, sou-
sední Příchovice přijely také 
bojovně naladěné, takže všech-
na utkání měla předpoklady, 
že budou vyrovnaná. Nakonec 
tomu tak nebylo. Naše děvča-
ta ovšem nepřipustila žádné 
soupeře do nějakého kontaktu, 
vyjma utkání s Tymákovem, 
kdy už o nic nešlo, protože oba 
týmy měly postup již zajištěn. 
První utkání s Modřany a dru-
hé s Příchovicemi byla vyrov-
naná pouze v úvodu, ale pak 
jsme soupeřky převálcovaly. 
V posledním utkání s Tymáko-
vem se zkoušely různé varianty 
složení útočných i obranných 
řad, proto tento, pro Přeštice 
nepříznivý výsledek.“

Mužům Přeštic se do finále 
ČP postoupit nepodařilo

V sobotu 4. března se v Plzni 
uskutečnilo semifinále Čes-
kého poháru mužů v národ-
ní házené. Přeštice bohužel 
nedokázaly porazit celky 
TJ Plzně-Újezda a nýřanské 
„áčko“, takže po jedné výhře 
nad „béčkem“ Nýřan obsa-
dily nepostupové 3. místo. 
Do Finále ČP, které se koná 
v Chomutově, postoupila 
družstva TJ DIOSS Nýřany A 
a TJ Plzeň-Újezd.

Výsledky Přeštic:
- Plzeň-Újezd 13:15 (7:6), - 

Nýřany A 16:18 (7:6), - Nýřa-
ny B 22:15 (9:6).

Pořadí semifinále ČP:
1. TJ Nýřany A – 6 b., 2. TJ 
Plzeň-Újezd – 4 b., 3. TJ 
Přeštice – 2 b., 4. TJ Nýřany 
B – 0 b.

Sestava TJ Přeštice:
Chmelík T., Kováč G. – Zeman 
K., Hajžman T., Mrskoš T., 
Gruszka M. – Šelep K. (8 bra-
nek), Kydlíček P. (16), Urban 
T. (7), Brada M. (10). 
Trenér: m. n. h. Brada V., 
vedoucí Lang R.

Memoriál Pavla Ausbergera 
– turnaj mužů

V neděli 12. března 2017 se 
muži Přeštic zúčastnili turna-
je v národní házené v Čako-
vicích, pořádaného jako 
Memoriál Pavla Ausberge-
ra. Po čtyřech vítězstvích 
a prohře s družstvem výběru 
Čech obsadili muži 2. místo 
v turnaji. Za družstvo Čech, 
které se stalo vítězem turna-
je, rovněž střídavě nastou-
pili někteří z našich hráčů, 

a sice brankář Tomáš Chme-
lík, obránci Tomáš Hajžman 
a Matěj Gruszka a útočníci 
Kamil Šelep a Ondřej Hošťá-
lek.

Výsledky Přeštic:
- Podlázky 11:9, - Čakovice 
A 10:9, - Čakovice B 9:8, - 
Čechy 7:12, - Krčín 17:12.

Pořadí turnaje:
1. Čechy, 2. TJ Přeštice, 
3. Sokol Krčín, 4. TJ Sokol 
Podlázky, 5. TJ Avia Čakovi-
ce A, 6. TJ Avia Čakovice B

Sestava Přeštic:
T. Chmelík, G. Kováč 
– K. Zeman, M. Gruszka, 
T. Hajžman, T. Mrskoš – K. 
Šelep (14), O. Hošťálek (14), 
T. Urban (14), M. Brada (12).
Trenér: m.n.h. V. Brada.  
Vedoucí: R. Lang.

Vítězství mužů na halovém
turnaji v Jihlavě

V sobotu 25. 2. 2017 se muži 
národní házené TJ Přeštice 
zúčastnili 20. ročníku Memo- 
riálu J. Volného v Jihlavě a bez 
ztráty bodu v turnaji zvítězili. 
Vítězné družstvo bylo úspěš-
né i v individuálním ocenění 
– nejlepším brankářem turnaje 
byl Tomáš Chmelík, nejlepším 
obráncem Tomáš Hajžman a nej-
lepším útočníkem Kamil Šelep.
Výsledky Přeštic – skupina A:

Přeštice - Ostopovice 15:8, - 
Draken Brno 9:8, - Humpolec 
- 14:5.

Semifinále:
Přeštice - Jihlava 12:6.

Finále:
Přeštice - 1. NH Brno 16:12.

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice, 2. 1. NH Brno, 
3. TJ Sokol Ostopovice, 4. SK 
Autonot Jihlava, 5. Draken 
Brno, 6. TJ Sokol Kyšice, 7. 
TJ Jiskra Humpolec, 8. TJ 
Avia Čakovice.

Sestava TJ Přeštice:
T. Chmelík, G. Kováč 
– K. Zeman, M. Gruszka, T. 
Hajžman, T. Mrskoš – K. Šelep 
(23 b.), P. Kydlíček (17), O. 
Hošťálek (14), M. Brada (13).
Vedoucí R. Lang, trenér m.n.h. 
V. Brada.

Stojící zleva: vedoucí R. Lang, P. Kydlíček, M. Gruszka,  
K. Zeman, M. Brada, K. Šelep, trenér m.n.h. V. Brada.

V pokleku zleva: T. Mrskoš, T. Chmelík, O. Hošťálek,  
T. Hajžman, G. Kováč.

Vítězství mladších žaček
v Nezvěsticích

Mladší žačky oddílu národní 
házené TJ Přeštice se zúčast-
nily 5. 3. 2017 zimního halo-
vého turnaje, který byl pro ně 
poslední přípravou na vrchol 
zimního období Mistrovství 
ČR v České Skalici. Příprava to 
byla úspěšná a děvčata potvr-
dila svoji suverenitu a s pře-
hledem turnaj ovládla. Svými 
výkony potěšilo i družstvo B. 
Hrálo se 1x15 minut.

Výsledky Přeštic A:
- Přeštice B 8:1, - Blovice A 12:1, 
- Nezvěstice 11:5, - Tymákov 
12:5, - Blovice B 13:2, - Plzeň- 
-Újezd 19:2.

Výsledky Přeštic B:
- Blovice 4:2, - Nezvěstice 3:1, 
- Tymákov 3:5, - Blovice B 
7:1, - Plzeň-Újezd 7:0.

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A 75:16 – 12 
bodů, 2. TJ Přeštice B 23:18 
– 8 b., 3. Blovice A – 7 b., 
4. Nezvěstice – 7 b., 5. Tymá-
kov – 5 b., 6. Blovice B – 2 b., 
7. Plzeň-Újezd – 0 b.

Z našich celků byly oceněny 
jednotlivkyně: TJ Přeštice A – 
Michaela Živná, TJ Přeštice B 
– Stela Peklová.

Sestavy Přeštic:
„A“: Sýkorová L. – Strejcová 
O., Strejcová V., Havlíčková 
K., Němečková Š. – Živná 
M. (27 branek), Buberlová A. 
(26), Kováříková K. (22).
Trenéři: Krsová J., Tušek K.
„B“: Jelínková M. – Burlová 
W., Štychová A., Ženíšková 
A., Toušková Z. – Peklová S. 
(9), Kováříková P. (6), Vrbová 
E. (2), Krsová N. (6).
Trenéři: 
Kováříková J., Tušek K.

Hodnocení trenérem Kar-
lem Tuškem: „Děvčata před-
váděla solidní razantní útoč-
nou házenou. Drobné výhrady 
máme tentokrát k obranné 
činnosti, kde chyběl důraz 
a rychlejší pohyb v přecho-
du do protiútoku. Naše velmi 
mladé „B“ družstvo bylo ten-
tokrát doplněno dvěma o ně-
co staršími děvčaty, nicméně 
oceňujeme bojovnost a nasa-
zení všech těchto mladých 
děvčátek, jež si své umístění 
plně zasloužila.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Vítězství v halovém 
Mistrovství České republiky 
mladších žaček

V neděli 12. 3. 2017 se usku-
tečnilo Mistrovství ČR mlad-
ších žaček v národní házené ve 
sportovní hale v České Skalici 
za účasti vítězů jednotlivých 
oblastí ČR: KNH Litvínov 
(SČ), TJ Stará Huť (StČ), Sokol 
Dobruška (VČ), TJ Přeštice 
(ZČ), Sokol Vracov (JM), TJ 
Stará Ves nad Ondřejnicí (SM) 
a pořadatel Sokol Krčín (VČ). 
Hrálo se 2x10 minut.

Výsledky Přeštic:
- Vracov 10:8, - Dobruška 
11:6, - Krčín 13:1, - Litvínov 
8:1, - Stará Ves 10:2, - Stará 
Huť 8:1.

Konečné pořadí:
1. TJ Přeštice 60:19 – 12 bo- 
dů, 2. Vracov 49:29 – 9 b., 
3. Dobruška 45:36 – 9 b.,  
4. Krčín 39:44 – 6 b., 5. Lit-
vínov 19:33 – 4 b., 6. Stará 
Ves 29:46 – 2 b., 7. Stará Huť 
13:47 – 0 bodů.

V hodnocení nejlepších hrá-
ček na jednotlivých postech 
byla vyhodnocena jako nejlep-
ší brankářka Lenka Sýkorová.

Sestava Přeštic:
Sýkorová L. – Strejcová O., 
Havlíčková K., Němečková 
N., Vávrová S. – Živná M. (18 
branek), Buberlová A. (16), 
Kováříková K. (14), Burlová 
W. (10), Peklová S. (2), Vrbo-
vá E., Kováříková P.
Trenéři: Kováříková J., Krso-
vá J., Tušek K.

Hodnocení akce trenérem 
Karlem Tuškem: „Turnaj 
probíhal v pěkné českoskalic-

ké sportovní hale a měl vše-
chny atributy vrcholné celo-
republikové akce. Pro naše 
mladší žačky to byla vůbec 
první zkušenost a konfron-
tace s nejlepšími celky celé 
republiky. Přiznám se, že my 
trenéři jsme měli obavy, jak 
neznámé prostředí, neznámí 
soupeři i náročnost celého 
turnaje s děvčaty zacloumají, 
ale klobouk dolů, děvčata vše 
zvládla. Ani v jednom průběhu 
hry neprohrávala, šla vítězně 
od utkání k utkání a když se 
v závěru akce svými výsledky 
posunula do role favorita, tuto 
skutečnost v posledním zápase 
s družstvem Dobrušky zvládla. 
Toto utkání bylo svým herním 
projevem, nasazením i razant-
ností skutečným vyvrcholením 
celého turnaje. Zlaté medai-
le, pohár pro vítěze a nadše-
ní celého kolektivu, zejména 
těch nejmladších, které finále 
zastihlo na lavičce, nebra-
la konce. Veliké poděkování 
našemu fans týmu z řad rodi-
čů, jenž za družstvem přijel. 
Naprosto přehlušil krčínské 
i dobrušské diváky a vytvo-
řil děvčatům doslova domácí 
prostředí. Doufáme, že ten-
to nečekaný úspěch nás ješ-
tě více povzbudí v přípravě 
na letní třídenní mistrovství 
ČR, které se bude konat – po 
zkušenostech z tohoto turnaje 
již víme, že na půdě jednoho 
z našich nejvážnějších soupeřů  
– v Dobrušce.“

Turnaj starších přípravek
v Přešticích
V sobotu 25. 2. 2017 uspo-

řádal oddíl národní házené TJ 
Přeštice halový turnaj starších 
přípravek v ZŠ Josefa Hlávky. 
Zúčastnilo se ho osm družstev, 
která byla rozdělena do dvou 
základních skupin. Hrálo se 
systémem každý s každým 
v základních skupinách. 
Následně první dvě družstva 
postoupila do finálové sku-
piny a celky na 3. a 4. místě 
postoupily do skupiny o 5. až  
8. místo. Vzájemné výsledky 
ze základních skupin se pře-
nesly do nadstavbové části. 
Hrací čas byl 1x12 minut.

Výsledky Přeštic A sk. A:
- Nezvěstice 1:10, - Božkov 
1:5, - Rožmitál 3:10.

Pořadí skupiny A:
1. Nezvěstice 21:7 – 5 b., 2. 
Božkov 15:9 – 5 b., 3. Rožmi-
tál 14:14 – 2 b., 4. Přeštice 
A 5:25 – 0 b.

Výsledky Přeštic B a C sk. B:
Přeštice C - Přeštice B 13:3, 
- Litohlavy 6:6, - Ejpovice 5:5.
Přeštice B - Litohlavy 4:13, 
- Ejpovice 3:10.

Pořadí skupiny B:
1. Přeštice C 24:14 – 4 b., 2. 
Litohlavy 24:15 – 4 b., 3. Ejpo-
vice 20:13 – 4 b., 4. Přeštice B 
10:36 – 0 b.

Nadstavbová část:
o 5. až 8. místo
Ejpovice - Rožmitál 6:5, - 
Přeštice B 10:3, - Přeštice 
A 8:6, Rožmitál - Přeštice B 
9:3, - Přeštice A 10:3, Přeštice 
B - Přeštice A 4:0.
o 1. až 4. místo
Přeštice C - Litohlavy 6:6, 
- Božkov 6:6, - Nezvěstice 
10:2, Litohlavy - Božkov 5:5, 
- Nezvěstice 6:2, Božkov - 
Nezvěstice 5:5.

Po velice vyrovnaných utká-
ních plných remíz bylo koneč-
né pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice C, 2. TJ Lito-
hlavy, 3. TJ Božkov, 4. Sokol 
Nezvěstice, 5. Sokol Ejpovice, 
6. TJ Spartak Rožmitál pod 
Třemšínem, 7. TJ Přeštice B, 
8. TJ Přeštice A.
Sestavy družstev TJ Přeštice:

„A“: Hurt D. – Frouzová Š.  
(5 branek), Slámečková G. (2), 
Milotová B. (4), Otýsová E.
„B“: Pokorný V. – Duchek K. 
(9), Holcová N. (4), Tolarová 
P. (3), Šatrová Š. (1), Kriege-
rová D.
„C“: Lukášová B. – Beneš P. 
(24), Šalom L. (11), Bartoňová 
A. (2), Hanzar D. (2), Kripne-
rová B. (1).
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Sezóna na Zadově se vydařila
Oddíl lyžování TJ Přeštice 

pořádal opětovně kurzy výuky 
a zdokonalování lyžařských 
dovedností v období leden 
a únor. Zpočátku se zdála 
sezóna býti nejistá, neboť po 
více než 30 letech jsme se 
nedohodli na další spolupráci 
v areálu Belveder v Železné 
Rudě. Po jednáních s provozo-
vatelem areálu Zadov p. Luď-
kem Sáskou jsme přesunuli 
„působiště“ do tohoto areálu. 
Z ohlasů můžu říci, byla to 
trefa do černého. Z pohledu 
lyžaře spíše do bílého, neboť 
sněhové podmínky, uprave-
nost svahů na Kobyle, celko-
vý servis a vstřícnost obsluhy 
neměly chybu.

Někdo měl zpočátku trošku 
obavu z cesty, ale i ta byla 
rozptýlena po prvních lek-
cích i díky profesionálnímu 
a lidskému přístupu řidičů 
ČSAD, pobočky Přeštice. Na 
požadavek rodičů bylo zajiš-
těno pro téměř 100 účastní-
ků stravování v restauraci 
U Hořejšů.

Celou sezónu podtrhlo 
i počasí, kdy ze šesti lek-
cí bylo čtyřikrát slunečno. 
Poděkování patří jak instruk-
torům a organizátorům kurzů, 
tak především rodičům dětí, 
že se s námi do toho nebáli 
jít. Těšíme se opět na setkání 
před další zimní sezónou.

Skol!

Sněhuláci dívky kategorie 2010-2011 a kluci 2010-2012.

Poděkování dlouholetým
instruktorkám lyžování

V letošní sezoně se s aktivní 
činností dlouholetých instruk-
torek lyžování Oddílu lyžování 
TJ Přeštice rozloučily paní Eva 
Tušková st. a Věra Vozková. 
Ve více než třicetiletém období 
předaly své zkušenosti a doved-
nosti nepřebernému množství 
začátečníků i pokročilých.

Všichni členové oddílu přejí 
oběma hodně zdraví a ať jim 
to ještě dlouho jezdí k jejich 
radosti.

Mgr. Petr Fornouz
předseda lyžařského oddílu

Český pohár v eskymování
Dne 25. 2. 2017 uspořádaly 

vodácké spolky KČT Úhlava 
a TOM Úhlava již 7. ročník 
závodu v eskymáckých obra-
tech v rámci celorepublikové-
ho Českého poháru na bazénu 
SK Radbuza v Plzni. Klání 
se zúčastnilo 32 soutěžících 
z Plzeňského a Karlovarské-
ho kraje v různých kategoriích 
podle věku a typu lodě. Sou-
těž se skládala ze dvou disci-
plín: z eskymování na čas na 
vymezené trati a eskymování 
na počet obratů za 30 vteřin. 
Nejvíce eskymáckých obratů 
se objevilo ve dvou katego-
riích. V K1 – ženském kajaku 

patnáct obratů a v kategorii 
C1 – singl kánoe také patnáct 
obratů. Což je již na hrani-
cích možností. Za náš oddíl 
se umístil na druhém místě 
v kategorii K1 muži Pavel 
Beneš, dále Bára Doležalová 
vybojovala třetí místo v K1 
ženy a krásným překvapením 
bylo první místo naší závod-
nice Jany Romové v kategorii 
K1 dorostenky. Všem blaho-
přejeme a držíme palce v Brně 
na celorepublikovém kole. 

Výsledky a odkaz na fotogra-
fie najdete na našich webových 
stránkách www.kct-uhlava.com 

Dagmar Švihlová

Velké finále Štěnovice
V sobotu 4. března 2017 jsme 

se zúčastnili velkého finále 
halového turnaje mládeže ve 
Štěnovicích. Do finále jsme 
se kvalifikovali na základě 
dvou předchozích kol (1. kolo  
26. 11. 2016, 2. kolo 15. 1. 
2017). Halového turnaje se 
zúčastnilo celkem 18 týmů 
Plzeňského kraje.

V prvním zápase byl naším 
soupeřem tým Kozolup. 
Z počátku to vypadalo, že 
zápas bude pro nás hračka 
– již ve druhé minutě jsme 
vedli 2:0. Ale soupeř vyrovnal 
na 2:2. Ke konci utkání jsme 
vstřelili vítězný gól na 3:2 
(branky: Čony 3) a radovali 
se tak z prvního vítězství na 
turnaji. V následujícím utká-
ní nás čekal tým Rapidu B, 
který jsme porazili 2:0 (bran-
ky: Honzík, Bezďa). V třetím 
zápase byl naším soupeřem 
tým Stříbra. Byl to pro nás 
těžký soupeř, několik minut 

po začátku utkání jsme pro-
hrávali 0:2. V polovině utkání 
jsme snížili na 1:2, ale sou-
peř rychle odpověděl – 1:3. 
Blížil se konec zápasu a nám 
se podařilo nejprve snížit na 
2:3 a následně vyrovnat na 3:3 
(branky: Čony 2, Havi). Čtvr-
tý zápas jsme sehráli s týmem 
Vejprnic, který ve finálovém 
kole zatím prohru nepoznal. 
Na obou stranách se střídaly 
šance, a nakonec přeci jen góly 
padly. Úspěšnějším týmem 
jsme byli my – 3:0 (branky: 
Čony 3). Poslední zápas nás 
čekal tým Rapidu A. Věděli 
jsme, že musíme vyhrát. Do 
zápasu jsme dali maximum. 
Atmosféra byla napjatá na 
obou stranách. V zápase nako-
nec padly jen dva góly. A pad-
ly do správné branky, do bran-
ky Rapidu A – 2:0 (branky: 
Honzík, Bezďa). I přesto, že se 
ještě zápasy dohrávaly, věděli 
jsme, že jsme první a domů si 

povezeme zlato☺ A aby toho 
nebylo málo, tak cenu nejlep-
šího brankáře turnaje obdržel 
náš brankář Vachy.

Za celý štěnovický turnaj 
jsme odehráli 15 zápasů bez 
jediné prohry. Čtyřikrát jsme 
remizovali a jedenáctkrát vy-
hráli.

Zimní halové turnaje se nám 
podařilo zakončit na stupních 
vítězů. Z Rokycan jsme si  
5. 2. 2017 přivezli stříbro (viz 
noviny 3/2017), z Nýrska  
25. 2. 2017 bronz a ze Štěno-
vic 4. 3. 2017 zlato.

Děkujeme rodičům za dopro-
vod a podporu na turnajích 
a trenérům za jejich přístup 
a rady (i když udržet nervy 
na uzdě bylo někdy fakt dost 
těžké). DĚKUJEME MOC! 
Vachy, Čony, Bezďa, Jéňa, 
Honzík, Havi, Andy, Jirka, 
Hody, Ondra, Bobánek, David, 
Johny, Babka, Fífa☺.

Zdeňka Frančíková

Ležící zleva: Bobánek, Vachy. Dolní řada: Honzík, Andy, Bezďa, Fífa, Jéňa, David. Horní řada: 
Havi, Jirka, Čony, Johny, Babka, Hody, Ondra. Trenéři: Karel Frančík, Pavel Pap, Miroslav 
Kříž.

Silový trojboj
Přeštický oddíl silového troj-

boje vstoupil do nového roku 
velmi úspěšně. Na mistrovství 
ČR v klasickém silovém troj-
boji dorostu a juniorů v Praze 
– Chodov 21. 1. 2017 dosáhl 
v hodnocení oddílů a klubů 
podle přepočteného výkonu 
pěkného úspěchu. Přeštičtí 
závodníci obsadili 1. místo 

v silné konkurenci 26 oddílů 
a klubů.

Jednotliví závodníci ve svých 
kategoriích se umístili na těch-
to místech:
Krajdl Filip – 1. místo
Klír David – 3. místo
Rybár Filip – 3. místo
Jelínek Ladislav – 4. místo
Votava Karel – 6. místo   (red)

po-pá  8.00-17.00 hod.
so 8.00-11.30 hod.

ME U17 žen je za dveřmi
Již jen několik dní zbývá do 

zahájení ME U17 žen, které 
se koná na stadionech v Plzni, 
Příbrami, Domažlicích a Přeš-
ticích. Na stadionech sice ješ-
tě probíhají stavební práce, 
ale vše směřuje k zdárnému 
zahájení šampionátu. Loso-
vání proběhne 7. dubna 2017 
od 10.00 hodin v Parkhotelu 
Plzeň. Zde se dozvíme, které 
týmy zavítají do našeho města. 
Termíny zápasů v Přešticích 

jsou 2. 5. 2017 od 16.00 hodin, 
5. 5. 2017 od 16.00 hodin  
a 8. 5. 2017 od 14.00 hodin.

Prodej lístků zajišťuje 
FAČR. Přesto po losování 
zajistíme též distribuci přes 
fotbalový oddíl TJ Přeštice 
a KKC Přeštice. Srdečně zve-
me všechny příznivce fotbalu 
na tento velký svátek na náš 
nový stadion.

Martin Knopf
Fotbalový oddíl TJ Přeštice

Příměstské 
tábory:

Jazykový příměstský tábor

„Tykejme si 
s angličtinou“

31. 7.–4. 8. 2017
pro děti ve věku 7 až 12 let

Juniorfest filmový tábor

„Cestujeme 
po filmovém světě“

14. 8.–18. 8. 2017
pro žáky 4. až 9. třídy

Přihlášky zasílejte na e-mail:
miskova@prestice-mesto.cz 

nebo TIC Přeštice


