
Co jste dnes 
uvařila?

Dneska jsem 
dělala kotlety 
na hříbkách 
se smetanou 

a bramborovou kaši. Zbyly 
mi hříbky z podzimu, zabírají 
místo v mrazáku, tak je potře-
buju zdělat. 

Jak Vás napadlo vařit?
Já vařím od deseti let. Je to 

koníček z dětství. Kuchařka 
Rettigové, to byla snad první 
knížka, kterou jsem přečetla.  
Doma bylo hodně knížek po 
dědovi, to byl stavitel architekt 

a nesmírně vzdělaný člověk. 
Všechny knížky měly ex libris 
Václav Baxa, mě to úplně fas-
cinovalo.
Vaším vzorem byla Ret-
tigová?

Hlavně moje máma, famózní 
kuchařka. Ta vždycky říkala, 
že vařit minutky umí každý 
blbec. Ale uvařit za 40 korun 
pro celou rodinu, a ještě aby 
zbylo, to neumí jen tak někdo, 
a vařit se dá levně a dobře, teh-
dy i dnes.
Aby to nebyla nějaká 
„Hruškovina“?

Ne, některé recepty od Ládi 
Hrušky nenávidím. Ty jeho 
kůžičky, to je tragédie.

Jak jste se stala v podstatě 
profesionální kuchařkou?  

Někdy v roce 1993 jsem si 
koupila docela drahé nádobí 
Zepter. Byla u toho kuchař-
ka s nádhernými obrázky, ale 
vařit se podle ní nedalo. A úpl-
nou náhodou jsem se při studiu 
v Brně seznámila se ženou, 
která měla stejné nádobí. Radi-
la jsem jí, jak na vaření a ona 
povídá, tak to napiš. Souhlasila 
jsem a ta moje nová kamarád-
ka to kupodivu celé zorganizo-
vala, seznámila mě s lidmi z té 
firmy a já to pro ně napsala. 
Takhle vznikla první knížka, 
ovšem moje jméno tam není, 
nějak na něj zapomněli.

Takže jste ze začátku 
vařila a psala recepty 
jen na zakázku?

Dělala jsem vyloženě pro-
duktové kuchařky. Zpočátku 
jsem myslela, že pro firmu 
s nádobím napíšu kuchařku 
a hned se s nimi rozloučím. 
Ale při vaření jsem začala při-
cházet na nové způsoby. Třeba 
jsem na sporáku upekla piško-
tovou roládu. Majitelé firmy 
z toho byli úplně vyvalení, ale 
já jsem byla tenkrát hloupá, 
protože jsem si to nenechala 
patentovat. Dnes to předvádí 
každý. 

To byla náhoda?
Nádobí mělo dobré vlastnos-

ti, já to vyzkoušela a vyšlo to. 
Nikoho to předtím nenapadlo. 
Všechny experimenty vznikaly 
tady na chalupě v Žerovicích.
V této kuchyni dvakrát 
dva metry?

Já jsem kvůli plícím potře-
bovala bydlet mimo Plzeň na 
čerstvém vzduchu, takže tady 
to pro mě bylo daleko přija-
telnější. Všechno jsem vařila 
tady. Dělala jsem to ale s chutí 
a neřešila jsem peníze. Jakmi-
le začnete kalkulovat, co za to 
můžete mít, tak to jste akorát 
na nejlepší cestě to zabalit. 

Když si šel Josef K. z Plz-
ně na poštu pro doporučený 
dopis z Přeštic, už pár hodin 
dumal nad tím, co po něm 
z toho města chtějí. V Přešti-
cích nikoho nezná a maximál-
ně tam jednou za čtvrt roku 
projíždí. Když si proti pod-
pisu vyzvedl obálku, nestačil 
se divit. V ruce držel výzvu 
k zaplacení pokuty tisíc korun 
za překročení rychlosti v tune-
lu Valík. Podobné překvapení 
čeká každého řidiče, který 
jede tunelem příliš rychle už 
skoro dva roky. Vyřizování 
přestupků v proslulém dálnič-

ním tunelu převzaly Přeštice 
od Plzně 1. května 2013.  

Přeštické noviny pátraly 
po důvodech, proč magistrát 
města Plzně přišel o možnost 
vybírat pokuty a přenechal ji 
Přešticím. Mluvčí Krajské-
ho úřadu Alena Marešová 
odpověděla, že přestupky řeší 
místně příslušná obec. „Bylo 
zjištěno, že větší část tunelu se 
nachází ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností 
Přeštice.“  Vzhledem k tomu, 
že tunel Valík je otevřený už 
devátým rokem a stále patří na 
katastrální území Přeštic, je to 
trochu překvapivé zjištění. 

Záhada tunelu Valík tím ale 
nekončí. Přeštické noviny zjis-
tily, že dálniční tunel byl dlou-
hou dobu v katastru Magistrá-
tu města Plzně kvůli tomu, že 
na dálnici byl špatně označený 
kilometrovník. Podle něj pak 
policie oznamovala přestup-
ky do Plzně. „Tato vada byla 
odstraněna a přestupky spá-
chané v tunelu Valík jsou pro-
jednávány v Přešticích, kam 
správně územně spadají,“ řek-
la Přeštickým novinám mluv-
čí plzeňského magistrátu Eva 
Barborková. 

Povolená rychlost v tunelu 
Valík je 80 kilometrů v hodině 
a v minulém roce ji porušilo 
755 řidičů. „Pokutu zaplatilo 
455 řidičů, s dalšími jsme vedli 
nebo vedeme správní řízení,“ 
říká Daniel Novotný, vedoucí 
odboru správního a dopravní-
ho v Přešticích. Celkem zapla-
tili řidiči za loňský rok do kasy 
Přeštic 670 tisíc korun.

Za překročení rychlosti o 30 
až 50 km stanovily Přeštice 
pokutu 1000 korun. Zaplace-
ním pokuty je prohřešek vyří-

zený a řidič nedostává trestný 
bod do záznamu. 

Kdo jede v tunelu rychleji 
než 130 km/hodinu, nezaplatí 
jen pokutu, ale musí počítat 
se správním řízením. Pokuta 
je stanovená od pěti do deseti 
tisíc korun, řidič přijde o body 
a může dostat zákaz řízení od  
6 do 12 měsíců. 

„Žádné zvýšení pokut za pře-
stupky nechystáme. Je to práv-
ně komplikované, musel by 
nám to schválit krajský úřad,“ 
říká starosta Přeštic Karel 
Naxera (TOP 09).
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Bezejmenná kuchařka

Špatně zaměřený patník

VÝZVA 
Mikroregion Přešticko 

připravuje vydání 
publikace 

Staré pohlednice Přeštic 
a okolních obcí. 
Prosíme všechny

obecní úřady a občany 
o zapůjčení 

starých pohlednic
(po naskenování vrátíme) 
nebo zaslání e-mailem 

na adresu:
beljiri@seznam.cz 

Děkujeme.

Tunel Valík patří Přešticím
Valík už dávno nepatří Plzni, peníze z pokut kasírují Přeštice a starosta uvažuje o tom, že najme kvůli množství 
agendy na pokutách dalšího pracovníka
Josefovo překvapení

Sazebník pokut

Začalo to experimentem

Reprezentační ples města Přeštic se nesl ve veselé atmosféře a všichni účastníci vyzdvihli vysoko nastavenou laťku. Sokolovna byla 
vyzdobená květinami, slavnostní lesk dodala speciální osvětlení, každého hosta osobně uvítal starosta a hostesky u vchodu rozdávaly 
šampaňské na uvítanou. Tradice reprezentačních plesů se snad do Přeštic definitivně vrátila a tak příští rok opět na viděnou.

Foto Milan Janoch

Vážení čtenáři,
před pár dny začalo jaro 

a stále silnější sluneční paprs-
ky nám všem zlepšují náladu. 
Samozřejmě chápu, že ani tep-
lé slunce nenahradí zhoršené 
životní podmínky lidem, kteří 
bydlí nebo podnikají v Komen-
ského ulici. Bohužel se objevi-
ly nečekané komplikace, které 
se projevily i na průběhu pra-
cí a mírně posunou i termín 
dokončení. Stavbaři zjistili, že 
únosnost takzvané pláně je sla-
bá, což je způsobeno podkla-
dem ze stavební sutě a hlíny. 
Dříve se tak prý stavělo běž-
ně. Do stavby se navíc vložili 
i plynaři, kteří zjistili neutěše-
ný stav plynové sítě, vyhodno-
tili ho jako havarijní a pustili 
se do výměny. Chci Vás však 
ubezpečit, že na všechno stále 
dohlížíme, aby nedocházelo ke 
zbytečným prodlevám.
Za zmínku zcela jistě 

stojí i fakt, že jsme se sešli 
na jednání zastupitelstva od 
začátku našeho funkčního 
období už pětkrát a k tomu 
jsme měli dvě další pracovní 
zasedání. To souvisí s tím, že 
se neustále objevují problémy, 
které vyžadují rychlé řešení. 
Například jsme museli schva-
lovat smlouvy pro nakládání 
s majetkem města, chyběl nám 
rozpočet, dávali jsme dohro-
mady pravidla pro poskyto-
vání dotací místním spolkům 
a sdružením, které bylo nutno 
sladit se zákonnými postu-
py. Ty sice přidělají žadate-
lům i městu samotnému práci 
navíc, ale přehlednost, jedno-
značnost a spravedlnost pod-
mínek pro rozdělování peněz 
všichni oceníme. Připomínám, 
že jsme zapracovali všechny 
došlé připomínky zastupitelů.
Jedním z bodů, který 

také úspěšně prošel hlasová-
ním, je úprava cen stavebních 
parcel v lokalitě K Lukavici. 
Tím chceme podpořit prodej 
městských pozemků, ať se 
oblast zabydlí. Abychom měli 
víc prostoru pro rozhodová-
ní, vypověděli jsme smlouvu 
realitní kanceláři, která měla 
doposud prodej výhradně 
na starosti. Slibujeme si od 
toho větší pružnost v jednání 
a méně chyb při informování  
žadatelů o platné územně plá-
novací dokumentaci (regulač-
ním plánu).

Velice mě potěšila i aktiv-
ní účast na Veřejném fóru 
Zdravého města Přeštice, 
o jehož výstupech Vás bude-
me informovat na dalších mís-
tech novin a též samozřejmě 
i v budoucnu.
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Děkujeme 
TJ Sokolu

v Přešticích  
a všem 

sponzorům, 
kteří přispěli 

ke zdaru 
našeho 

reprezentačního 
plesu.

město Přeštice



Dokončení ze str. 1
Pak přišla nabídka napsat 

polskou kuchařku. Strávila 
jsem v Polsku pět dnů, v rodi-
ně, v restauraci. Naučila jsem 
se tam základy polské kuchy-
ně, což mi pomohlo v dalším 
vaření.
To je až podezřelé, 
kuchařku za pět dnů?

Byla to opravdu makačka, to 
jsem vstávala v šest a v devět 
večer jsem si šla lehnout. 
A pořád jsem si jen zapisova-
la.  Produkčně to bylo samo-
zřejmě připravené dopředu. 
Nic jsem nesháněla. Všude se 
mnou počítali.
Co jste ještě vymyslela 
kromě pečené rolády na 
sporáku?

Třeba obrácený postup 
při vaření guláše.  Začínám 
masem, musí být suché, ale 
nádobí správně nahřáté. Když 
vaříte normálním způsobem, 
tak přijdete skoro o čtyřicet 
procent hmotnosti masa. Mým 
postupem třeba jen o patnáct 
procent.

Poslední knihy si už ale 
vydáváte sama. Proč?

Někdy ta spolupráce s firma-
mi drhla, dodnes mi některé 
dluží peníze. Byly problémy 
s autorskými právy, takže jsem 
udělala tlustou čáru a začala 
s vydáváním na vlastní triko. 
To bylo v roce 2006. Tehdy 
byla čtyřletá vnučka nemocná 
a chtěla, abych jí „nakreslila“ 
recepty. Nápad jsem nosila 
pořád v hlavě, až z toho vznik-
ly dva díly dětské kuchařky 
Holky, kluci, kastrůlky. 
A už jste někdy vařila 
z přeštického prasete?

Není z čeho, přeštické prase 
je akorát v ZOO. 
A znáte nějaké přeštické 
recepty? Existuje vůbec 
lokální kuchyně?

Já mám od maminky recept 
na husy. Husami byly Přeštice 
proslulé a lidé vařili židovské 
brambory s husími škvarky.  
Je to v „Nostalgii“, ale nemoh-
la jsem tomu dát název židov-
ské brambory.  
Proč ne?

Protože nemám husí škvarky. 
Když dám anglickou slaninu, 
tak už to nemohou být židov-
ské brambory, takže jsou to 
sedlácké brambory nebo sko-
čické brambory. 
Neseženete husí škvarky?

Ale seženu, na vaření do 
knížky ano. Ale kde to seženou 
čtenáři? Recept musí fungo-
vat, to nejde tam prostě něco 
napsat a myslet si, že všechny 
kuchařky u plotny seženou 
každou surovinu.
Nelze to něčím nahradit?

To sice lze, ale už to není ori-
ginál. Takhle se škodí kuchyni 
v některých restauracích. Tře-
ba dostanete výpečky, a ještě 
na jídelním lístku je napsáno 
vrabci. Z té neznalosti úplně 
šílím. To je brabec od slova 
brabčiti, to znamená obírat od 
kosti.

Která kniha je nejúspěš-
nější?

Každopádně poslední kni-
ha „S trochou nostalgie aneb 
jak se vařilo a jedlo za císaře 
pána“. Dostala i ocenění, jako 
publikace roku byla zařazená 
do kulturního dědictví Plzeň-

ského kraje. Ale nalejme si 
čistého vína. Na vydávání 
knížek potřebuju sponzory. 
Nemám tři čtvrtě miliónu, 
abych knížku vydala. Jenom 
na tisk Nostalgie jsem potře-
bovala čtyři sta tisíc korun.
Na kolik výtisků?

Tak na tři tisíce výtisků. Je to 
formát A4, křídový papír, vel-
ké fotografie, ono to naskáče. 
Město Přeštice mě také nepod-
pořilo. Zachránila mě agentura 
CzechTourism, Plzeňský kraj 
a Statutární město Plzeň. 

Mně přijde zvláštní, že si 
nedokážete vydat kníž-
ku vlastním nákladem, 
že potřebujete sponzo-
ra. Vždyť nakonec celý 
náklad prodáte.

Když chcete zachovat přija-
telnou cenu, tak to bez sponzo-
ra nejde. Taková kuchařská 
knížka si sama na sebe nevy-
dělá. Já si ani nezapočítávám 
odměnu. Jen poslední dobou 
si započítávám suroviny, pro-
tože to je kolem padesáti tisíc 
korun na jednu knihu.
Ale také musíte z něče-
ho žít, ne?

Mám důchod.
Takže Vy žijete z důcho-
du a knížky vám nepři-
nášejí žádné peníze?

To bych byla úplný blázen, 
abych to dělala. Ale každý si 
myslí, že když kniha stojí pět 
set a prodá se jich pět tisíc, že 
je to dva a půl milionu do mé 
kapsy. Jenže třetinu knížek 
rozdáte, náklady jsou vysoké, 
takže milionář ze mě není ani 
náhodou.  
Kde vznikaly fotografie 
do Nostalgie? 

Tady v obýváku. Já uvařím 
podle receptu, naservíruju 
a Josef Kubát fotografuje. Prů-
měrně je to denně dvacet dva 
jídel, potřebuji k tomu různé 
nádobí, příbory, aby snímky 
byly pestré a každý jiný. Můj 
režim už od září vypadá tak, 
že pondělí, úterý, středa píšu, 
čtvrtek jdu do rádia a nakou-
pím vše potřebné, pátek pokra-
čuju ve vaření a v sobotu 
a v neděli se fotografuje.  
Takže ale vaříte malé 
porce.

To nejde, uvařit malé porce 
u všech pokrmů. Nemůžu sice 
vařit pro regiment, ale neboj-
te, jídlo nevyhazuju. Všechno 
sníme. 

Jak získáváte recepty?
Kam přijedu, tam sbírám, 

běžně i od úplně neznámých 
lidí. Na dovolenou jezdím se 
zápisníkem a všichni si ze mě 
dělají legraci, že Erben a Něm-
cová sbírali pohádky a já sbí-
rám recepty. Dneska už mi 
posílají recepty i čtenáři. Mám 
jich možná ještě na padesát 
kuchařek.
Hodně cestujete?

Jak kdy. Ale jakmile se obje-
víte v televizi, tak se to rozjede. 
Byla jsem čtyři roky v Prima 
vařečce, pravidelně už desá-
tým rokem mluvím v Českém 

rozhlase Plzeň a nevynechala 
jsem ani na Silvestra. Čas-
to jsem hostem ČT1 v pořa-
du Sama doma. Stejně si mě 
našla i Nova, pro kterou jsem 
psala recepty z Ulice. Mě na 
tom ale nejvíc těší to, že jsem 
nikdy neměla nikoho za sebou. 
Redaktoři si mě našli sami. 
Třeba letos v lednu na výročí 
narození Magdalény Rettigové 
mě pozvali jako propagátorku 
české kuchyně na ČT24. Pro 
mě je to čest. 
Když se díváte na různé 
kuchařské show, která 
z nich je Vám nejbližší?

Ačkoliv lidi nadávají na 
Pohlreicha, že je hrubý a ne-
omalený, což také není můj 
šálek kávy, tak aspoň umí vařit 
a pro českou kuchyni něco 
dělá. Jinak se ale na nic v tele-
vizi nemůžu dívat. To je úplné 
prznění všeho.
Prznění?

Nezlobte se na mě, ale když 
se přihlásím do nějaké soutěže 
a pak budu vyjmenovávat dva-
cet jídel, která nejím, tak jsem 
rozčílená z toho, co mi to uva-
řili.
Bavíme se o „Prostřeno“?

Ano. To není vaření, ale je 
to rádoby zábavný pořad přes-
ně podle scénáře. Zpočátku se 
mi líbili Kluci v akci, ale už to 
leckdy také nemá šmrnc. 
Nezdá se Vám, že je toho 
vaření v televizi a rádiu 
až příliš?

Je toho moc, to mi vadí tak, 
že už nemám chuť dělat další 
kuchařky. To raději budu zase 

malovat.
Chodíte ráda někam na 
jídlo do nějaké oblíbené 
restaurace?

Já si ráda zajdu, ale už jsem 
dost opatrná. Nemám moc ráda 
cizokrajnou kuchyni. Ochutnám 
to, ale že bych se v tom vyžíva-
la, to fakt ne. V Praze jsem byla 
naposledy v Čestru a stálo to za 
to, výborná večeře. 
Děláte ještě něco jiného 

kromě vaření?
Maluju obrázky, to je můj 

koníček. Pletu, šiju. Moje 
vášeň je divadlo.
Je něco, co nejíte?

Nemám ráda skopové. Ale 
klidně ho uvařím. To mi neva-
dí. Také to ochutnám, ale 
nemusím se tím živit.
Jaký je váš nejoblíbeněj-
ší recept?

Já mám hodně ráda všechno 
z brambor. Jsem bramborová. 
Určitě ne knedlíková. S výjim-
kou ovocných knedlíků. Teď 
jsem třeba sehnala autentický 
recept na knedlíky, které se 
vařily v rodině kočího Emila 
Škody. Mám i oblíbený recept 
Antonína Dvořáka. To je uzené 
maso, kynuté knedlíky a šaf-
ránová omáčka. Najdete ho 
v novém díle „Nostalgie“ kníž-
ce, který vyjde teď v dubnu. 
Recept na Dvořákovo oblí-
bené jídlo jste získala jak?

To ještě z doby, kdy jsem 
chtěla dělat hudební kuchařku 
a nesehnala jsem na ní peníze, 
tak od té doby.
Ta ještě visí ve vzduchu?

Přesně tak. A pak ještě hyd-
rometeorologická.
Proč hydrometeorologická?

Protože můj spolužák je ředi-
tel hydrometeorologického 
ústavu a když jsem u něj byla 
na exkurzi, tak používal pro 
mě velmi atraktivní meteoro-
logické výrazy. Třeba řvoucí 
padesátka. Některým mrakům 
říkají lentilky. Takže použi-
ju jejich názvy pro normální 
jídla. Je to spíš recese, ale oni 
jsou tím nadšení. Zatím jsem 
ale na takovou knihu nesehna-
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Jsem polívková a bramborová Cyklisté 
– účastníci silničního provozu  
Tel. 725 726 549

Prznění jídla v přímém 
přenosu

Sama sobě pánem

Milióny nevydělávám

Oznámení majitelům
evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích Osada Šeříků, 
Za Řekou, Pod Hřbitovem, Za Sladovnou

Městský úřad Přeštice oznamuje majitelům evidenčních čísel 
termíny svozů tuhého komunálního a zahradního odpadu. 

V níže uvedených termínech budou v těchto zahrádkářských 
koloniích umístěny velkoobjemové kontejnery pro ukládání 
odpadu.
Březen     20. 3.-22. 3. 2015
Duben      3. 4.-6. 4. 2015
Květen     7. 5.-10. 5. 2015
Červen     5. 6.-7. 6. 2015
Červenec  3. 7.-6. 7. 2015

Srpen     31. 7.-2. 8. 2015
              28. 8.-30. 8. 2015
Září  25. 9.-28. 9. 2015
Říjen      23. 10.-25. 10. 2015

Jana Křenková
referentka finančního odboru 

Na území našeho města je 
často podceňována skutečnost, 
že cyklisté jsou účastníky pro-
vozu na pozemních komunika-
cích. Pro cyklisty při používání 
kola na pozemních komunika-
cích vyplývají povinnosti řídit 
se silničním zákonem a jinými 
právními úpravami v oblasti 
bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komu-
nikacích. Nejen řidiči, ale 
i cyklisté jsou účastníky 
silničního provozu a podle 
toho se musí chovat. Jejich 
nezodpovědnost totiž ohrožuje 
řidiče, kteří je často vidí až na 
poslední chvíli, proto: při jízdě 
nikdy nejezte, nepijte, nekuřte 
a netelefonujte. Raději se plně 
věnujte řízení a používejte 
cyklistickou přilbu.

Cyklistické přilby jsou pro 
všechny jezdce. Vážná cyk-
listická nehoda se může stát 
komukoli, kdykoli, kdekoli 
a v jakékoli rychlosti. Rodiče 
si mohou myslet, že jejich děti 
jsou v bezpečí, když jezdí pou-
ze v sousedství (blízko domu). 
Ale výzkum říká, že většina 
vážných cyklistických nehod 
se přihodí na klidné soused-
ní ulici. Toto platí zvláště 
pro děti, neboť většina všech 
smrtelných nehod cyklistů se 
stala v obytných oblastech. 
Pokud děti uvidí, že jejich 
rodiče používají také cyklis-
tickou přilbu, osvojí si tento 
zvyk a přilba se pro ně stane 
přirozenou součástí jízdy na 
kole. Cyklista mladší 18 let 
je povinen používat  při  jízdě  
na  jízdním  kole  cyklistickou  
přilbu schváleného typu a mít 
ji nasazenou a řádně připevně-
nou na hlavě. Dítě mladší 10 
let smí na silnici, komunikaci  
v obci, na veřejně přístupné  
účelové  komunikace – les-
ní nebo polní cesty – pouze 
v doprovodu osoby starší  
15 let. Jak souvisí jízda na kole 
bez přilby s pádem po hlavě na 
betonovou plochu? Cyklis-
ta jede rychlostí 15 km/hod. 
a spadne po hlavě dolů. Jeho 
pád odpovídá skoku po hla-
vě na beton z výšky jednoho 
metru. Cyklista jede rychlostí  
25 km/hod. – pád se rovná 
skoku z výšky 2,5 m. Došlo ke 
kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo 
rychlostí 15 km/hod. a auto 
35 km/hod. Síla nárazu cyk-

listy se poté rovná rychlosti  
50 km/hod. a odpovídá skoku 
z výše 10 metrů. Výsledky 
odborných studií prokázaly, že 
cyklisté, kteří nosí přilbu, pod-
stupují 19x menší riziko úmr-
tí než ti, kteří ji nepoužívají. 
S pomocí ochranných přileb 
lze předejít 83 % fraktur lebky, 
53 % zranění měkkých částí 
hlavy a 48 % poškození moz-
ku. Bezpečnostní cyklistické 
přilby jsou vysoce efektivní 
v prevenci poranění hlavy 
a jsou zvláště důležité pro 
děti, protože ty utrpí většinu 
vážných úrazů hlavy násled-
kem cyklistických nehod. 
Nejčastější místa poranění 
u dětí, ke kterým dochází po 
pádu z kola: hlava – 44 %, 
paže – 27 %, břicho – 6 %, 
kolena – 23 % (zdroj Besip). 
Hlava pády z kola nejvíce 
odnáší!!!

Cyklisté, respektujte zákaz 
požívání alkoholu, dodržujte 
pravidla silničního provozu, 
při jízdě za snížené viditelnos-
ti buďte vždy osvětleni a cho-
vejte se tak, jak byste chtěli, 
aby se chovali ostatní k Vám. 
Negativní zkušeností je hazard 
s vlastní bezpečností cyklistů, 
proto připomínám, jak musí 
být jízdní  kolo  pro jízdu  za 
snížené  viditelnosti  vybave-
no: „Cyklista je povinen za 
snížené viditelnosti mít za jíz-
dy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem čer-
vené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Je-li 
vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, může cyklista použít 
náhradou za světlomet sví-
tilnu bílé barvy s přerušova-
ným světlem.“ Kolo musí mít 
i funkční odrazová skla, aby 
bylo cyklistu vidět i z boku, 
což má vliv např. při kolmém 
přejíždění silnice. Oblékejte 
si pestré oblečení a používej-
te reflexní doplňky. Jízda na 
kole beze světla ve večerních 
či ranních hodinách za snížené 
viditelnosti se může cyklis-
tům nevyplatit. Vystavujete se 
nebezpečí, že Vás srazí pro-
jíždějící auto nebo se můžete 
stát příčinou dopravní nehody. 

Každý cyklista by měl vidět 
a být viděn!!!

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Autorka kuchařek Miroslava Kuntzmannová se 
narodila v Plzni, její rodina pochází ze Skočic, 
prastrýc byl známý řezbář Richard Skála. Praco-
vala jako laborantka v nemocnici, ze zdravotních 
důvodů musela práci opustit a po roce 1990 
začala psát kuchařky. Doposud jich sepsala 26, 
na další právě pracuje. Některé vyšly také ve slo-
venštině a polštině. Jejím oblíbeným nápojem je 
káva s medem. S manželem vychovala dva syny, 
žije v Žerovicích.

Šafránová omáčka
Antonína Dvořáka



VÝROČÍ (březen)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

84 let 
Marie MORÁVKOVÁ
Božena VAŇKOVÁ
Jan KACEROVSKÝ

82 let 
Marie POLÍVKOVÁ

Alena  ŘEZNÍČKOVÁ

86 let 
Jiří ROUBÍK

81 let 
Věra JÁNSKÁ – Skočice

Jindřich PLOCAR

87 let 
Anna BEŠTOVÁ
Jaroslav ŠTRUNC
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Zemřela paní MARIE ŠOBROVÁ

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

(1928)
(1923)
(1950)
(1946) 
(1934)
(1932)
(1941)
(1935)
(1926)
(1950)

ÚMRTÍ (únor)

Jan BENEŠ                        

Anna ČIVIŠOVÁ   

Karel KONJATA    

Vojtěch HODAN, Žerovice   

Marie ŠOBROVÁ   

Danuše BRKLOVÁ  

Karel POLÁK

Zdeněk BOUBERLE

Marie MACHÁČKOVÁ

Václav VESELÝ
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

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

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ k 80. narozeninám

83 let 
Marie BALOUNOVÁ

Václav BOUŘIL
Josef FORNOUZ
Jaroslav KŘEN

Josef HARMÁČEK

89 let 
Irena BALOUNOVÁ

Naďa BÖHMOVÁ

Dne 17. února oslavil 85. na-
rozeniny pan Josef Kalčík 
z Přeštic.

Dne 17. března se dožila  
90 let paní Marie Čermá-
ková z Přeštic.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám
Dne 10. března oslavila 

91. narozeniny paní Libuše 
Jägerová z Přeštic. 

Dne 13. března oslavil kulaté 80. narozeniny pan 

Jaroslav Brunát 
z Přeštic. Za vedení města mu poblahopřál a dárkový balíček 

předal místostarosta pan Marek Krivda. Než odešel do důcho-
du, dělal pan Brunát pošťáka. Do dneška si pamatuje čísla domů 
a jejich obyvatele. Po odchodu do důchodu vedl dlouhá léta přeš-
tickou kroniku. Jeho vyprávění by se poslouchalo dlouho, ale čas 
neúprosně utíkal.

Přejeme oslavenci pevné zdraví do dalších let, hodně radosti 
a spokojenosti.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám
Dne 17. února oslavila  

80. narozeniny paní Růžena 
Vlčková z Přeštic.

BLAHOPŘÁNÍ k 93. narozeninám

Dne  3. března se dožila krásných 93. na- 
rozenin paní 

Marie Ausbergerová 

z Přeštic. Za vedení města Přeštice jí 
poblahopřál a kytici předal místostaros-
ta pan Marek Krivda. Paní Ausbergerová 
celý život učila, a tak ve svém vyprávění 
zavzpomínala na své žáky. Gratulanty 

však nejvíce zaujala vzpomínkami na osvobození Přeštic ame-
rickými vojáky a na její setkání s nimi po letech.

Přejeme oslavenkyni ještě mnoho let mezi svými nejbližšími 
a radost ze svých vnoučat a pravnoučat.

V sobotu dne 14. února letošního roku 
zemřela náhle ve věku 80 let paní 

Marie Šobrová,
dlouholetá členka výboru Občanského 

sdružení zdravotně postižených Přeštic-
ka, manželka dlouholetého předsedy této 
organizace pana Josefa Šobra. 

Loňský rok byl pro paní Šobrovou 
obzvláště významný a mimořádný –  
14. srpna tomu bylo již 60 let, co si řekli 

s manželem Josefem své „ANO“. U této příležitosti byli přesně 
v tento den v doprovodu svých dvou synů přijati tehdejším vede-
ním města v obřadní síni přeštické radnice, kde jim bylo pobla-
hopřáno a byli též požádáni, aby se podepsali do Pamětní knihy 
města Přeštice, což s radostí udělali. Paní Šobrová kromě podpi-
su, naprosto spontánně, zapsala do Pamětní knihy města Přeštice 
krásný text jako vzpomínku na tento jejich významný den, ve 
kterém mimo jiné označila přivítání na radnici jako největší její 
zážitek. Doslova tehdy napsala: „Bylo to pro mě pohlazení na 
duši.“ A dále dne 17. prosince oslavila kulaté 80. narozeniny. 
K tomuto jejímu významnému životnímu jubileu přišli paní Šob-
rové popřát zástupci sportovní asociace, kteří jí zároveň poděko-
vali za dlouholetou cvičitelskou činnost. Jako cvičitelka se věno-
vala cvičení skupiny dětí předškolního věku. Za tuto práci byla 
odměněna několika oceněními od ústředního výboru ČSTV. Ze 
zdravotních důvodů musela však tuto cvičitelskou činnost ukon-
čit. Dalšími gratulanty byli nejen členové výboru zdravotně 
postižených, ale i mnoho dalších, kteří jí zároveň poděkovali za 
obětavou práci v této organizaci, v jejímž výboru po mnoho let 
aktivně pracovala a byla jednou z hlavních organizátorek celé 
její činnosti. Měla hlavní podíl na zajišťování ozdravných pobytů 
nejen u nás v Čechách, ale i v zahraničí u moře (ve Španělsku, 
Chorvatsku a v neposlední řadě též v Maďarsku). Za aktivní čin-
nost pro město Přeštice převzala paní Šobrová společně se svým 
manželem v roce 2009 na návrh Občanského sdružení zdravot-
ně postižených Přešticka od tehdejšího vedení „Ocenění města 
Přeštice“. 

Těch, kteří přišli v prosinci poblahopřát paní Šobrové k jejím 
kulatým narozeninám, bylo skutečně mnoho. Však ona si to 
za ta léta poctivé a obětavé práce pro své spoluobčany oprav-
du zasloužila. S květinou a blahopřáním přišly též pracovnice 
přeštické matriky. Manžel paní Šobrové ještě začátkem letoš-
ního roku říkal: „Všichni gratulanti popřáli mojí manželce do 
dalších let především pevné zdraví, aby mohla i nadále vykonat 
ještě mnoho prospěšné práce nejen pro své blízké, ale i pro celou 
společnost.“ Toto již nebylo paní Šobrové dopřáno, přání jejího 
manžela se bohužel nenaplnilo a krutý osud rozhodl jinak…

Poslední rozloučení s paní Marií Šobrovou se konalo v pátek 
20. února ve 13 hodin v přeštické smuteční síni. Smuteční řeč 
přednesl pan Miroslav Čepický. 

Vážená paní Šobrová, měli jsme Vás všichni moc rádi, bude-
te nám velice chybět. Vaše laskavost, pracovitost, obětavost 
a vstřícnost pomoci každému, kdo to potřeboval, byla pro Vás 
samozřejmostí. Nikdy jste nikoho neodmítla, třebaže přišel 
za Vámi jen na popovídání. Vy jste uměla naslouchat, pocho-
pit i upřímně poradit. Za vše, co jste za ta léta udělala pro naše 
občany, Vám patří veliké poděkování. Ale Vy jste to dělala moc 
ráda, vždy s láskou a obětavostí Vám vlastní. Ještě jednou za vše 
děkujeme.

Čest Vaší památce!                      Sepsala Zdeňka Procházková

Z hlediska bezpečnosti je dobré vědět, 
jak musí být kolo vybaveno

Je-li  kolo  vybaveno sedát-
kem pro dopravu dítěte: 
1) sedátko  musí  být  pevně 
připevněno
2) kolo musí být vybaveno 
podpěrami pro nohy dítěte 

Doplňkové vybavení jízdní-
ho kola:  

Je-li  kolo vybaveno  nosi-
čem  zavazadel, musí  být  
spolehlivě připevněn a nesmí 
ovlivňovat bezpečnost jízdy. 
Do povinné výbavy jízdní-
ho kola již nepatří blatníky, 
dokáží však ochránit obličej  
i  oděv  před  blátem nebo 
jinými nečistotami. Rovněž  
zvonek a účinný kryt řetězu, 
které také nepatří do povin-
ného vybavení kola, dopo-
ručují  policisté používat z 
hlediska vlastní bezpečnosti 
i nadále. 

Zásady  důležité  pro  bez-
pečnou  jízdu:

Před  jízdou musíte u jízdní-
ho kola zkontrolovat: utažení 
matic a šroubů u kol, stav pneu-
matik a jejich nahuštění, stav 
a funkčnost brzd, funkčnost 
osvětlení, zda je řetěz napnutý 

a promazaný a zda jsou čisté 
odrazky (zdroj Besip).

Městská policie provádí 
v rámci služeb kontroly těch-
to účastníků silničního provo-
zu a jako důkazní prostředky 
využívá městský kamerový 
systém, kde jsou přesně zazna-
menány přestupky cyklistů 
a tyto jsou oznamovány 
k vyřešení na správní orgán. 
Neznamená tedy, že pokud 
cyklista strážníkovi náhodou 

ujede, že nebude za své pře-
stupky řešen. Na území našeho 
města jsou a budou prováděny 
preventivní akce zaměřené 
na neosvětlené cyklisty a na 
bezohledné cyklisty ohrožu-
jící chodce jízdou po chodní-
cích a přechodech pro chodce. 
Též budeme zvyšovat osvětu 
u dětí ve školách a školkách. 
U dětských cyklistů se nej-
více úrazů stává v důsledku 
nebezpečné jízdy vedle sebe, 

náhlého vybočení bez signa-
lizace rukou a nepoužívání 
cyklistických přileb. Rodiče, 
dbejte na povinné vybavení 
kol, učte děti jezdit ve správ-
ných rozestupech. Příklady 
táhnou, v dobrém i ve zlém, 
a pokud budete bezpečnost-
ní prvky a bezpečnou jízdu 
na kole ignorovat, určitě je 
budou ignorovat i Vaše děti.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Letos jsou 
Velikonoce brzy

Jsou to největší církevní svát-
ky, které se slaví od roku 325 
vždy po jarní rovnodennosti 
(21. března) nejbližší neděli po 
jarním úplňku. Proto se slaví 
Velikonoce každý rok v jiném 
termínu, v období od 22. břez-
na do 25. dubna. Přijďte v pon-
dělí 6. dubna na vícovskou 
pouť a mši svatou v 10 hodin. 
Od termínu Velikonoc se řídí 
konání přeštické pouti – je 
vždy sedmou neděli po Veli-
konocích.              Ing. Jiří Běl

Naše škola se zapojila 
do projektu „Upleť čtverec“
Projekt 
v z n i k l 
na pod-

poru sirotků v Africe. Je třeba 
uplést nebo uháčkovat čtve-
rec 20x20 cm. Dobrovolníci 
z nich sešívají přikrývky pro 
osiřelé děti. 

Mile nás překvapilo, s jakým 
zájmem se akce setkala. Tvoří 
maminky, babičky, tety, ženy 
z Dámského klubu... Žáci 

využívají volné chvilky o pře-
stávkách i v družině, aby se 
skamarádili s háčkem a moh-
li přispět svým vlastnoručně 
vyrobeným čtvercem. Užiteč-
ná akce přispívá i k oprášení 
tak trochu pozapomenutých 
ručních prací. 

Sborovna se nám zaplňuje 
háčkovanými a pletenými čtver-
ci, obdivujeme šikovnost, krea-
tivitu a produktivitu některých 

zúčastněných. Kdo nemá v ruč-
ních pracích zálibu, shání vlnu 
nebo přispěje na poštovné. 

Co říkáte, nepřidáte se 
k nám? Z vlastní zkušenos-
ti Vám můžeme potvrdit, že 
čtverec je hotový za chvíli. 
A účinně to zabírá i na únoro-
vou depresi z nedostatku slu-
níčka. 

 Učitelky a vychovatelky 
ZŠ Dolní Lukavice

https://upletctverec.wordpress.com/ 

Poděkování zákazníkům
K 1. březnu 2015 bylo uzavřeno Knihkupectví Petra Janečková, které působilo na Masarykově náměstí v Přešticích 

od května 1992. Tímto bych chtěla poděkovat všem svým zákazníkům za přízeň a podporu v podnikání. 
Zároveň sděluji stávajícím i případným novým klientům cestovní agentury CS Ing. Janeček, že provoz cestovní agentury 

tímto není přerušen a pokračuje ve své činnosti. Jsme schopni Vám na přání dodat katalogy, vybrat vhodný „last minute‘‘ 
zájezd, zajistit fakturaci zaměstnavateli i v budoucnu. Kontakt a případné sjednání osobní schůzky na tel. 605 210 279, 

nebo na e-mailu: ca.janecek@seznam.cz
Petra Janečková



duben 2015 
 1. 4. 2015
Velikonoční trhy
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Masarykovo nám.
Pořadatel: KKC Přeštice
 2. 4. 2015
Velikonoční pašije
Čas konání: 18.30 hodin
Místo konání: Evangelická fara 
 5. 4. 2015
Velikonoční bohuslužby
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: Evangelická fara
 6. 4. 2015
Velikonoční mše
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
kostel sv. Ambrože Vícov
Pořadatel: město Přeštice
 6. 4. 2015
Velikonoční podvečer
s lidovou písní 
Carmina a recitál 
Jiřího Langmajera
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: 
Dům historie Přešticka
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
 7. 4. 2015
Moje nejoblíbenější zví-
řátko – vernisáž
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC 
Přeštice
Pořadatel: DDM Přeštice
 8. 4. 2015
Pocta J. J. Rybovi
Čas konání: 17.00 hodin
Život a odkaz J. J. Ryby – před-
náška Ing. Jiřího Běla
Místo konání: 
Městská knihovna Přeštice
Vstupné: zdarma
 8.-11. 4. 2015
Moje nejoblíbenější 
zvířátko – výstava 
žákovských prací
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC 
Přeštice
Pořadatel: DDM Přeštice
 10. 4. 2015
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
 11. 4. 2015
Festival, zdraví máme 
jen jedno
Čas konání: 9.30 hodin
TS Hely, ZP 211, KKC Přeštice
Cvičení, dále pak přednáška 
Petra Havlíčka, výživového 
poradce.
Místo konání: KKC Přeštice
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Jarní svěží novinky v jeskyni a čajovně
Rádi bychom Vás informovali o novinkách a výhodách v našem relaxačním centru a chystaných akcích 
během jara.

S jarní rovnodenností jsme 
přivítali jaro úsměvem v rám-
ci Mezinárodního dne štěstí 
vyhlášeného Organizací spoje-
ných národů v r. 2012 v Bhútá-
nu. V den, kdy se lidé na sebe 
usmívají, rozdávají si radost, 
lásku a štěstí, bylo možné na-
vštívit solnou jeskyni za dob-
rovolnou cenu a v čajovně si 
vypít čaj či kávu zdarma. Pro 
děti byla mimo jiné připravena 
i minisoutěž v kreslení a sladké 
překvapení, pro ostatní např. 
relaxace s aromaterapií, stol-
ní společ. hry nebo bubnování 
pro radost. Každý dospělák 
dostal od nás ještě malé štěs-
tíčko – pozornost. O veliko-
nočním týdnu chystáme lev-
nější vstupné a výhodnější 
permanentky a jako každo-
ročně naši tradici ochutná-
vek přírodních solí, kterou si 
klienti již velice oblíbili. Dne  
18. dubna se vydáme pomoci 
naší Matičce Zemičce a připojí-
me se k projektu „Ukliďme Čes-
ko“. Každý, kdo chce přispět 
s úklidem naší vlasti, může se 
též dobrovolně zapojit do akce, 
která má smysl. Na Den matek 
a dětí bude opět vstupné zdar-
ma, jako dárek od nás. Během 
roku se děti mohou těšit i na 
některé zábavné akce, zatím 
však víc prozrazovat nebude-

me, stačí, když maminky budou 
sledovat dění v našem centru.

V současné době každý držitel 
platné permanentky nebo člen 
čajového klubu má možnost 
využít 10% slevy na veške-
ré produkty a zboží v jeskyni 
i v čajovně. V měsíci dubnu bude 
po každém 10. vypitém čaji 1 
vstup do solné jeskyně zdar-
ma (pro členy čajového klubu 
platí tato výhoda stále). Jelikož 
přispíváme výraznou slevou na 
vstupném všem tělesně i men-
tálně postiženým, rozhodli jsme 
se udělat radost rovněž našim 
stálým a běžným zákazníkům 
nadstandardní pé-čí, kterou Vám 
poskytneme zcela zdarma. Vše 
se zatím připravuje, ale dámy 
se mohou těšit např. při popíje-
ní svého oblíbeného čaje u nás 
na aplikaci některých z našich 
solných kosmetických příprav-
ků k ošetření pleti, na pány čeká 
též překvapení či Vám nahřeje-
me solný polštářek, který Vám 
během procedury v jeskyni 
uleví od bolesti zad, připravíme 
Vám Solanku – nápoj na dopl-
nění potřebných minerálů nebo 
příjemně zrelaxujete při aroma-
terapii. Maminkám, které nema-
jí hlídání, při jejich relaxační 
proceduře v jeskyni rádi bez-
platně ohlídáme děti v dětském 
koutku.

Myslíme však i na nejstar-
ší návštěvníky, proto jsme 
v minulém roce otevřeli čajo-
vý klub „Šálek“ pro seni-
ory, který máme vyhrazené 
pro pondělky v době od 12 
do 14 hodin, kdy je v čajovně 
naprostý klid a tak si můžete 
nerušeně vychutnat poobědo-
vý dýchánek při čaji či kávě 
s dobrou pochutinou z biofar-
my či knihou nebo si půjčit od 
nás třeba sudoku či nějakou 
stolní hru. V době klubu je  
samozřejmě možné navštívit 
i solnou jeskyni k relaxaci či 
meditační místnost k medi-
taci. Klub mohou využít ale 
i skupinky, které si vytvoří 
svůj vlastní program, např. 
k besedám, společnému zpí-
vání, promítání či podobnému 
sdílení. Výhodou klubu je, že 
jeho členství je zcela bezplatné 
a ještě se na něj vztahují slevy 
výše uvedené. Nutná je však 
rezervace. Od dubna dáváme 
více prostoru hravým zákaz-
níkům, kteří si mezi stolními 
hrami mohou vybrat např. 
stolní kulečník. Novinkou 
čajovny je mimo stálý prodej 
knih i čítárna. V přetechnizo-
vané době chceme podpořit 
veřejné čtenářství a návrat lidí 
a dětí ke klasickým knihám. 
Budete si tak moci knihu u nás 

zapůjčit a pravidelně číst na 
místě. Seženeme Vám knihu 
i na přání. Nabízí se zde prostor 
i pro živé předčítání či vyprá-
vění dětem, k besedám různých 
spisovatelů, umělců, prezenta-
cím, křtům apod. Bude možné 
si zde zakoupit i nevšední časo-
pisy s nevšedními informace-
mi. Kromě stálé nabídky nabí-
zíme nově také WiFi veřejné 
připojení na internet, nekuřác-
ké prostory čajovny i jeskyně 
k pronájmu na dětské oslavy, 
tvořivé skupinky či jógu, druži-
ny, tábory apod. Do budoucna 
bychom chtěli obohatit čajový 
lístek o ozdravné odšťavněné 
nápoje smoothie a něco ze živé 
raw stravy.

V současné době je otevírací 
doba pondělí, čtvrtek a sobo-
ta, ale pokud Vám čas nevy-
hovuje, vyjdeme Vám ochotně 
vstříc a otevřeme. Chceme, 
abyste se u nás cítili dobře, 
odcházeli odpočati a zároveň 
nabití a aby i děti byly spo-
kojeny. Ostatní informace 
o našem centru a aktuality sle-
dujte na www.solna-jeskyne-
prestice.cz 

Těšíme se na Vás a přejeme 
krásné jarní dny a svěžest do 
Vašeho života!

Relaxační centrum Solná 
jeskyně a čajovna Přeštice

placená inzerce

ZO ČSV o. s. Přeštice
Dne 21. 2. hodnotili přeštič-

tí včelaři uplynulý rok 2014 
v hotelu Sport v Přešticích. Na 
počátku schůze jsme si zvolili 
komise, neboť to byla zároveň 
schůze volební. Loňský rok 
co do výnosu medu byl velmi 
špatný, světlého květového 
medu bylo málo a ten tmavý 
medovicový nebyl téměř žád-
ný. Na výročním jednání jsme 
také informovali základnu 
o rozběhnutí centrálního infor-
mačního systému se zkratkou 
CIS. Tato evidence je v celém 
včelařském svazu a je propo-
jena i na centrální evidenci 
zvířat v Hradišťku pod Med-
níkem. Pro ty, kteří nevědí, je 
včela – včelstvo vedeno jako 
hospodářské zvíře a proto ta 
evidence. Pokud někdo chce 
začít včelařit, měl by v místě,   
kde má záměr umístit včely, 
navštívit místně příslušného 
důvěrníka, popřípadě včelaře 
a ten by mu měl vysvětlit, jak 
postupovat. Je nutné si uvědo-
mit, že včelstvo jako takové 
podléhá veterinárním před-
pisům, které schvaluje SVS, 
a nedodržením těchto nařízení 
se může začínající a nakonec i  
stávající včelař dopustit nezá-
konného jednání a může být 
sankcionován formou pokuty. 
Pokud někdo přemisťuje včel-
stva, ať už je prodává nebo 
někde nakupuje oddělky, musí 
mít vyšetření na mor včelího 
plodu. Kdo chce započít s vče-
lařstvím – je nejlepší shánět 
včely tady z místních zdrojů, 
od našich včelařů.

V naší organizaci jsme v loň-
ském roce ošetřovali 1212 včel-
stev, 70 včelařů je v přeštické 
organizaci, 5 včelařů jsou ne- 
organizovaní – nečlenové a 3 jsou 
u nás registrovaní, tj. jsou členy 
jiné organizace a u nás v katastru 
mají umístěna včelstva, celkem 
v katastru obcí spadajících pod 
Přeštice je 78 včelařů. Našich 

70 kmenových včelařů chová 
1146 včelstev a průměr na vče-
laře je 16,4 včelstva. Řadíme se 
v Plzeňském kraji mezi něko-
lik velkých organizací. Hlavní 
činností je především udržet 
dobrý zdravotní stav včel. Sly-
šíme a i čteme ve sdělovacích 
prostředcích o úhynech včel 
téměř plošně v celé republice, 
hovoří se o číslu asi 30 % úhy-
nů. Jak už jsem výše uváděl, 
zazimovali jsme 1146 včelstev 
a při odběru měli (měl – vos-
kové části z víček zasílaných 
k vyšetření) koncem ledna byl 
úhyn u nás 29 včelstev, což 
je zanedbatelné k počtu včel-
stev u nás chovaných. Udržení 
dobrého zdravotního stavu je 
pro výbor a všechny včelaře 
finančně i organizačně dosti 
náročné, protože ošetřování 
je nutné dělat pokud možno    
u všech včelstev v jeden čas, 
aby byl zaručen úspěch léčení. 
Pokud se tak nepostupuje a je 
vše na benevolenci včelařů, 
nemůže to dopadnout dobře. 
V léčení musí být dán systém 
a ten se musí dodržovat sledo-
váním spadu roztočů Varoa, 
teplotními podmínkami při 
aplikaci léčiva a časem aplika-
ce. Na konci schůze předseda 
poděkoval výboru, důvěrníkům 
a včelařům, rovněž poděko-
val přeštickým rybářům, kteří 
nám poskytují zázemí v jejich 
klubovně při schůzích výboru 
a důvěrníků.

V závěru výročky, jak se už 
stalo tradicí, jsme loňským jubi-
lantům předali malý dárek a pak 
byla volba nového výboru na 
pětileté období. Po pracovním 
jednání bylo podáváno občerst-
vení a pak následovala odborná 
přednáška př. Jaroslava Sedláč-
ka z Příchovic – učitelé včelař-
ství, na aktuální téma ošetřová-
ní včelstev během roku.            

Karel Prach, 
předseda ZO ČSV o. s. Přeštice

Skauti ve zkratce
Končí zima, ale topit se ještě 

musí. Taky je třeba připravit 
dříví na další topnou sezónu. 
A tak se řeže, seká a skládá. 
Oddíly čas od času přespáva-
jí v klubovně, a to nejen naše, 
občas poskytneme přístřeší 
i oddílům z jiných měst, třeba 
z Plzně nebo Rokycan. Čekání 
na jaro nám zpestřila návštěva 
divadelního představení Ote-
sánek v plzeňském divadle 
Alfa. Teď už se blíží termín 
skautských závodů, základní 
kolo proběhne v Radnicích  
10. až 11. dubna. K jaru pa- 
třívaly neodmyslitelně kulič-
ky, proto jsme připravili ve 
spolupráci s DH Přešticka Jar-
ní klání ve vnitrobloku, kde 
byly nejen kuličky, ale i další 
jarní aktivity. A nakonec ještě 

pozvánka na tradiční Prvo-
májové skautské hry. Přijďte 
si s dětmi zahrát na přeštické 
náměstí 1. května od 10 do  
12 hodin. A pokud nemáte 
děti, můžete si poslechnout 
kapelu Sešlost wjekem, která 
celou akci doprovodí.  

   
   Jájina

Zápis do 1. třídy – první 
významný den budoucího 
školáka

V Základní škole Jose-
fa Hlávky Přeštice se konal  
29. ledna 2015 zápis do 1. roč-
níku základní školy. I v letoš-
ním roce se k zápisu dostavilo 
velké množství budoucích ško-
láků. Již od rána byla budova  
1. stupně v Rebcově ulici pro-
tkána zvláštní atmosférou. 
Všechny paní učitelky, které 
se podílely na přípravě zápi-
su, očekávaly 14. hodinu, kdy 
se otevřely brány těm, kteří se 
od 1. září 2015 stanou novými 
žáky naší školy.

Příprava zápisu, není jen naz-
dobení tříd a zabalení dárků pro 
budoucí prvňáky, které jim děti 
vyrobily. Předchází mu několika-
týdenní intenzivnější spolupráce 
s mateřskými školami, návštěvy 
předškoláků ve škole, setká-
ní s rodiči budoucích školáků, 
rozdělení jednotlivých úkolů při 
zápisu. A samozřejmě nezbytná 
rozsáhlá administrativa. Podě-
kování za výbornou spolupráci 
patří ředitelkám mateřských 
škol v Dukelské i Gagarino-
vě ulici, z Borov a Oplota,  
paní zástupkyni Křenové 

4. 4. SO: PODHŮŘÍM
ŠUMAVY
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov (9.11), z Klatov 9.15 do 
Běšin (9.36). Zpět z Janovic  
v 15.47.
TRASA: Běšiny – Kozí – 
Javoříčko – Lukavice – Jarov 
– Klenová – Janovice   
(13 km vede F. Vokáč)     
11. 4. SO: SIGMONDOVA  
STEZKA           
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plz-
ně (9.46), dále tramvají č. 1 
– konečná Košutka (10.15). 
Zpět tramvaj č. 1 na ČD Plzeň, 
odjezd z Plzně 15.02 do Přeš-
tic.
TRASA: Košutka – Sigmon-
dova stezka – rybníky Kamen-
ný – Šídlovák – Bolevecká 
náves 
(10 km vede A. Mestlová)    
18. 4. SO: ZE SUŠICE  
DO  ŽICHOVIC
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov, z Klatov 9.15 do Suši-
ce (10.12). Zpět ze Žichovic 

v 17.34 (15.34) do Klatov 
18.37 (16.37), z Klatov 18.46 
(16.46).
TRASA: Sušice – poutní místo 
Andělíček – Kalovy – Chmel-
ná – Čimice – Žichovice – Rabí 
– Žichovice 
(17 km vede V. Borovcová)
24. 4. PÁ: NEPOMUK 
– LETINY
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.08 do Nepomuka. 
Zpět z Letin 16.15 do Přeštic, 
z Přeštic do Plzně 17.14, do 
Klatov 17.29.
TRASA: Nepomuk-Dvorec 
– Nepomuk – Prádlo – Chvos-
tule – Jarov – cihelna – Čábu-
zí – Bzí – Rozárka – Částkov 
– Letiny lázně – Letiny
(15 km vede M. Šetková)
PROGRAMOVÁ   SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU  SPORT ve čtvrtek 
23. dubna  2015 v 17.00 
hodin.

Změna programu vyhrazena!

 21. 4.-17. 5. 2015
Když duše maluje – Saša 
Jopková – kresby
Místo konání: DHP Přeštice 
– podkroví
Pořadatel: DHP Přeštice
 22. 4.-17. 5. 2015
V květnu před 70 lety 
– Výstava k 70. výročí 
osvobození Přeštic
Místo konání: DHP Přeštice 
– přízemí
Pořadatel: DHP Přeštice
 22. 4. 2015
Akademie aktivního
seniora
Čas konání: 17.00 hodin
Cesta finančním světem
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstupné: zdarma
 23. 4. 2015
Bazárek pro onkoláčky
Čas konání: 8.30 hodin
Nadační fond Šance pro 
onkoláčky vás srdečně zve na 
bazárek do velkého sálu KKC.
Přijďte pdpořit skvělou věc.
Místo konání: velký sál KKC
 24. 4. 2015
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin 
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
 24. 4. 2015
Babouci –  taneční zábava
Čas konání: 20.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: TIC Přeštice
Vstupné: 130 Kč
 26. 4. 2015
Nedělní jóga 
s Mílou Mrnuštíkovou
Čas konání: 9.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: TIC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
 28. 4. 2015
Furtluftdurch tour – Zde-
něk Izer, Šárka Vaňková
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: TIC Přeštice
Vstupné: 210 Kč
 30. 4. 2015
Čarodějnice s rádiem
Blaník
Čas konání: 17.00 hodin
Čarodějnická show, dětská 
vystoupení, Šárka Rezková, 
Jakub Smolík..
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstupné: zdarma

a všem paním učitelkám na 
1. st. za přípravu a organiza-
ci zápisu a v neposlední řadě 
paní Tomanové za zvládnutí 
administrativní laviny spojené 
se zápisem.

V očekávaný den „D“ přišlo 
k zápisu do 1. třídy celkem 
114 budoucích prvňáků. 
Číslo není konečné, neboť do  
31. května 2015 mohou rodi-
če podat žádost o odklad 
včetně povinných doporuče-
ní. Po tomto datu nebude již 
přijata žádost o odklad.

Zápis do školní družiny bude 
probíhat ve dnech 2. 6. a 4. 6. 
vždy v době od 15.30 do 17.00 
hodin. Podrobnosti k zápisu do 
školní družiny budou zveřej-
něny na vývěskách školy.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
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Když 15. 7. 1916 dobyla rus-
ká pěchota naše zákopy a po 
boji na bodáky jsme byli zaja-
ti, běželi jsme jednotlivě i po 
malých hloučcích co dech sta-
čil, abychom se dostali z ruské 
i naší palby do bezpečí. Bylo 
to za velké ofenzívy generála 
Brusilova v nejvýchodnějším 
cípu tehdejší Haliče. Bylo to 
blízko Bučače u vesnice Haj-
varonka při řece Stryji. Již 
jsme měli v zádech opuštěné 
naše zákopy první linie, řady 
drátěných překážek, řídce již 
dopadaly granáty a kulky z pu-
šek. Blesklo mi hlavou – teď 
by to byla pitomost padnout. 
Trochu jsme úprk zpomalili, 
přeci jenom jsme byli zvyklí 
být jenom v zákopech. Byla 
zde širší průrva rakouské fron-
ty, kterou ani zálohy neudržely 
(byla tam i kulometná rota a  
tzv. Jagdkompanie a dva pra-
pory říšské pěchoty). Do té 
průrvy Brusilov nasadil rychlý 
a prudký útok kozácké divize.

Ranní mlha již řídla v prv-
ních paprscích jakoby upla-
kaného slunce nad údolím, 

kam jsme mířili a v tom se 
v mlze sem tam něco zablýsk-
lo. Zůstal jsem státi, abych 
lépe viděl, a na co to zírám. 
Daleko vpředu cválaly jízdní 
hlídky s napřaženými kopí-
mi a šavlemi a sráží k zemi 
rakouské zajatce. Byli jsme tři 
a bylo pro nás štěstí a jedinou 
záchranou, že jsme doběhli 
k hromadě kamení. Z tohoto 
ostrůvku štěstí jsme vše pozo-
rovali a slyšeli, aniž bychom 
byli zpozorováni. Byli jsme 
mimo dosah kopí i šavlí, jeli-
kož křoviska byla dosti hustá. 
Dle červených lampasů na kal-
hotách, jak jsme později zjisti-
li, to byli donští kozáci. Modré 
lampasy měli uralští kozáci 
a žluté zabajkalští. Jejich hlíd-
ky byly častější, nejeli již klu-
sem, ale cvalem. Za nimi jela 
masa jezdců, kteří také začí-
nali cválat k rakouské fron-
tě. Dusot kopyt přecházel až 
v otřesy země. Zvláštní hukot 
byl od sevřených jezdců, kte-
ří postupovali v řadách. Tento 
šum a ryk mísil se s povely 
hlasů, frkáním a řinčením koní, 

třeskotem zbraní. Bylo to jako 
rozvodněná řeka. Ostří vzty-
čených kopí se leskla a tuto 
směsici koní a jezdců prová-
zel zvláštní zápach, který jsme 
později znali velmi dobře. Byl 
to pach koňského potu a ruské 
juchty (kůže vysokých bot se 
mazala rybím tukem). Tento 
zápach byl typický pro všech-
ny Rusy. Nebylo vidět žádné 
zajatce, protože celý široký 
prostor zaplavila kozácká jízda 
a pěšáci. Dobře, že cval jejich 
netrval příliš dlouho, snad náš 
úkryt by nevydržel jejich nápor 
ze strany i zezadu. Vysílení 
hladem, žízní i během do zajetí 
jsme v křoví usnuli. Probudilo 
nás žhnoucí slunce, ještě vět-
ší žízeň a hlad. Mířili jsme do 
údolí a kupodivu jsme neviděli 
žádné mrtvé a raněné zajatce, 
jak tomu vždy po boji bývalo. 
Později jsme zjistili, že kozáci 
své raněné ihned odvážejí i za 
boje do zázemí a i padlé ihned 
sbírají a odváží.

Překvapila nás baterie rus-
kého polního dělostřelectva 
umístěná přímo na potoku. 

Ten byl překlenut trámy pro 
každé dělo. Hrubé dělostřelec-
tvo bylo zakopáno ve svahu 
a po každém výstřelu bylo zase 
do zákopu vtaženo a nabíjeno. 
Sanitní vozy měli Rusové až 
v první linii, kam jim kozáci 
raněné vozili na koních.

Dle kopí s praporkem jsme 
přišli na jakési velitelství. 
Nejprve byli kozáci takoví 
nasupení, ale díky jakémusi 
praporčíkovi se jejich cho-
vání změnilo. Byl to Čech 
z Brna, jakýsi Černý, první 
legionář – starodružiník. Ani 
se nás na nic moc neptali. 
Dozvěděli jsme se, že z naší 
9. polní roty, která měla 250 
lidí, zůstalo jen 24 lidí a my 
tři mezi nimi. Mezi nimi byl 
i náš velitel nadporučík Par-
fus, také z Brna. Byl to stroj-
ní inženýr, před odjezdem na 
frontu se v Jihlavě oženil, po 
válce zůstal v Rusku a domů 
jej již nikdy nepustili. Kulo-
metná rota a Jagdkompanie 
zmizely z tohoto světa úplně, 
z říšských praporů zůstali jen 
jednotlivci.

Nikdy bych si nedovedl 
představiti, co taková masa 
lidí a koní zmůže. My pěšáci 
jsme se na ně dívali pohrdavě, 
ale tehdy jsme viděli, co to je 
za sílu. Co dokáže 5000 šavlí, 
co působí nezastavitelná síla 
koní v trysku. Tato masa srov-
ná bojiště jako hoblíkem. Byl 
jsem jeden z mála pamětníků, 
který toto viděl, protože pak již 
se v takovém množství jízda 
nepoužívala. Pravda také byla, 
že pěchota neměla takovou 
palebnou sílu. Tolik koní jsem 
již nikdy pohromadě nevi-
děl a jsem vlastně pamětník 
koní až skoro k jejich zániku. 
Možná už tehdy vznikla moje 
láska ke koním, protože jsem 
viděl jejich ohromnou sílu, ale 

i jejich utrpení a snad bych jim 
už tenkrát chtěl pomoci.

Pokračování příště.
Volně napsal

Slavomír Vácha

Maňásci jako nástupci loutek
Deset let po zániku loutko-

herecké tradice se v Přešti-
cích objevil nový fenomén 
– maňásci. Na začátku byla 

iniciativa předsedy školské 
komise při MěNV v Přešticích 
Miroslava Vavřičky, který se 
stal prvním vedoucím krouž-
ku a získal pro něj organizač-
ní a hlavně materiální zázemí 
u ředitele OB Josefa Čermá-
ka. Mezi členy převažovaly 
ženy, většinou mladé učitelky 
z mateřských škol. Byla to 
veliká výhoda, protože měly 
nejen profesionální cit pro 
práci s dětmi, výběr pohádek 
atd., ale z praxe byly zvyk-
lé vyrábět si řadu pomůcek 
samy. Jejich vynalézavost při 
vlastnoručním zhotovování 
textilních „herců“ byla v tom-
to směru nenahraditelná. Po 
roce, kdy se získávaly první 
zkušenosti, převzala vedení 
kroužku Marie Honzíková 
(Bendová). Pracovně vytížený 
M. Vavřička se však na chodu 
kroužku stále podílel svými 
radami, týkajícími se zejmé-
na rekvizit a režie. Později se 
přípravy scény a rekvizit ujal  
Ing. Jiří Běl a dobrou reži- 
sérkou se stala Marie Šlezinge-
rová. Děti účinkujících sedá-
valy nejdříve v prvních řadách 
hlediště, ale jak odrůstaly, 
začínaly s hraním také pomá-
hat. A tak soubor měl nakonec 
věkové složení od dětí až po 
dědečka – pana Václava Pint-
nera. 

Kromě již uvedených prošly 
souborem více než dvě desítky 
dalších členů. Někteří se dlou-
ho nezdrželi, zato tzv. „zdravé 
jádro“ vytrvalo od začátku až 
do konce. Z žen se maňáskům 
věnovaly: Vlasta Königová, 
Eva Bouberlová, Jana Čermá-
ková, Jarmila a Václava Hru-
bých, Eva Huspeková, Anna 
Kalčíková, Věra Kaslová, Věra 
Langmajerová, Marie Malíko-
vá, Jiřina Menclová, Vlasta 

Mifková, Marta Oudová, Jana 
Pecková, Jarmila Plocaro-
vá, Jiřina Schejbalová, Marie 
Šlezigerová ml., Jana Velíko-
vá. Za mužskou část můžeme 
jmenovat Petra Jakubíka, Jaro-
slava Kasla, Jaroslava Polívku 
a Karla Kaňáka.   

Členové souboru se „v hote-
lu“ scházeli každý týden v úte-
rý na pravidelnou zkoušku, 
před novými představeními 
pak byly páteční „generálky“. 
Na repertoáru se střídalo cel-
kem šestnáct pohádek – první 
nastudovanou byla Perníková 
chaloupka, poslední Míček 
Flíček – a nepočítaně jejich 
repríz. Kromě klasických 
pohádkových motivů se svépo-
mocí upravovaly i modernější 
příběhy (např. Medvídek Pú), 
což v té době nebylo obvyk-
lé, a o to přitažlivější byly pro 
diváky.   

Jak na jevišti vypadala 
tehdejší maňásková scéna? 
Původní dřevěný paraván byl 
asi dva metry dlouhý a vel-
mi těžký. Proto byl časem 
nahrazen kovovým z trubek, 
který zhotovil Milan Čepelák, 
a s tím už se přece jen lépe 
manipulovalo. Maňásci měřili 
kolem půl metru, základ hla-
viček byl z polystyrénu a těla 
měli ušitá tak, že univerzálněj-
ší typy se nechaly převlékat. 
Ovládali je současně „vodi-
či“ a „mluviči“, přičemž vel-
mi záleželo na jejich souhře. 
Vodiči s rukama nepřetržitě 
nahoře podávali úctyhodný 
fyzický výkon, takže ke kon-
ci představení, když ruce už 
umdlévaly, musel někdo z vol-

ných kolegů přiskočit a rameny 
je podepřít. Některé výjevy se 
dokonce hrály vleže na břiše. 
Nejnáročnější však bylo, když 
se vodičů sešlo málo a jednot-
livé postavy se musely, pokud 
možno nepozorovaně, na jed-
něch rukách prostřídat.

Hrálo se ve velkém sále OB, 
později už Střediskového kul-
turního zařízení. Hlediště tvo-
řily jen židle v řadách, ale plno 
bylo vždycky. Často se přidá-
valy přístavky. 

Byli mezi nimi nejen rodiče 
a prarodiče s dětmi, ale též vět-
ší mládež, ba i vojáci z přícho-
vické posádky. 

Jako jediný svého druhu se 
Maňáskový kroužek z Přeštic 
stal v okrese Plzeň-jih pojmem. 
Vítězně procházel divadel- 
ními přehlídkami a všude sklí-
zel obdiv a uznání. Zajímavos-
tí je, že už tenkrát se při těchto 
akcích organizovaly dílny, 
dnes bychom řekli workshopy, 
pro děti. Pořádal je plzeňský 
loutkář Jaroslav Hrubý a děti 
si v nich zkoušely vyrobit 
vlastní loutku. 

Vystoupení kroužku byla 
často žádána v širokém okolí. 
Hlavně u příležitosti význam-
ných dnů či svátků – Veli-
konoc, Dnů dětí, Mikuláše, 
Vánoc. Zajíždělo se do Pří-
chovic, Vřeskovic, Kbelu, 
Horušan, Soběkur, Dnešic, 
Chlumčan, ale také do Stodu, 

Vstiše, Útušic a Nových Mit-
rovic.  Dopravní prostředek se 
bral, jaký právě byl k dispozi-
ci. Mimo autobusu třeba hasič-
ský vůz nebo traktor.  Užilo se 
přitom hodně legrace. Jednou 
se např. na představení dopra-
vovaly velké dekorace slunce 
a měsíce. Členky souboru se 
vezly v nákladním prosto-
ru automobilu, za kterým se 
vytvořila kolona. Řidiči muse-
li být poněkud v šoku, když 
byli dirigováni tu vystrčeným 
Sluncem, tu zase Měsícem.

Maňáskový kroužek fungo-
val do roku 1984, tedy plných 
čtrnáct let. Přes konkuren-
ci televize zájem veřejnosti 
neochaboval, přesto se člen-
ky souboru rozhodly činnost 
ukončit. Přibývaly rodinné 
povinnosti a možná, že „za- 
úřadoval“ také syndrom vyho-
ření. Maňásci se rozeběhli 
dělat radost do jednotlivých 
mateřských škol a jejich auto-
rům i divákům na ně zbyly jen 
hezké vzpomínky.

Vyprávění M. Bendové 
zapsala Věra Kokošková

Co diváci v zákulisí neviděli.

Maňáskový kroužek s pracovníky SKZ Přeštice v roce 1982.

Před začátkem 
představení sahaly fronty 
čekajících návštěvníků 
ze schodů až dolů na dvůr

Na podzim roku 1970 
vznikl při tehdejší 
Osvětové besedě
„Maňáskový kroužek“

Loutkářský kroužek 
při Osvětové besedě II

Navázal na činnost svého 
předchůdce zhruba o tři roky 
později, v období 1959-1960. 
Kroužek tvořili opět mladí, 
hlavní hybnou silou byl Václav 
Řezanka, který byl pro diva-
dlo velmi zapálený. Impulsem 
ke znovuobnovení loutkových 
představení byl nález zbytků 
loutek a kulis v haraburdí, kte-
rého byla plná místnost (dneš-
ní učebna před malým sálem). 
Loutky byly potrhané a špinavé, 
v podobném stavu byly i kulisy. 
Asi půlmetrových, krásně pro-
vedených loutek nebylo víc než 
deset kusů, zůstala královská 
rodina: král, královna, princez-
na, snad i princ, dále myslivec, 
čert, kašpárek, Rozárka, Škrho-
la a čarodějnice. Dřevěná kape-
la, o níž byla zmínka v minulé 
kapitole, už mezi nimi nebyla. 
Vše se muselo opravit a vyčis-
tit, švadlena, paní Řezanková, 
našila loutkám nové kostýmy. 
Zatímco Václav Řezanka běhal 
po antikvariátech a sháněl sešit-
ky loutkových her, Zdeňka 
Dvořáková doma po večerech 
jednotlivé role rozepisovala na 
psacím stroji. Do souboru dále 
patřili Karel Kaňák, Josef Pir-

ník, Václav Zoubek, Zdeněk 
Baxa, Marie Paumerová, Emi-
lie Malátová. Maruška Paume-
rová měla jemný hlas, takže 
jí připadlo mluvit princeznu, 
Václav Řezanka byl jedinečný 
vodič a mluvič kašpárka, Zdeň-
ka Dvořáková propůjčovala 
hlas čarodějnici. Když se na ně 
přišli podívat Vladimír Brada 
a Karel Tušek – loutkáři z pře-
dešlé generace – dostali všich-
ni pochvalu, jen Zdeňka byla 
varována, aby si dobře rozmys-
lela dlouhodobě hrát čarodějni-
ci, že jí zhrubne hlas. Bohužel 
v tom měli zkušení ochotníci 
velkou pravdu. 

Hrálo se o nedělních dopoled-
nech, návštěvnost byla úžasná, 
diváků vždy plný malý sál. Jed-
nou se při odpolední zkoušce 
výtečně pobavili i hudebníci, 
část pražského symfonického 
tělesa, které zavítalo do Přeštic 
na večerní abonentní koncert. 
Tato éra nečekaně skončila své-
volným prodejem souboru lou-
tek tehdejším ředitelem Osvěto-
vé besedy neznámo kam.

Podle vzpomínek 
Zdeňky Valtrové – Dvořákové

Věra Kokošková

Další vzpomínky na světovou válku na pokračování

Bonsai Merklín 2015
Pod záštitou Velvyslanectví Japonska 
a hejtmana Plzeňského kraje

XII. mezinárodní výstava bonsají a suiseki
23.-24. května / Zámek v Merklíně u Přeštic

Zveme Vás na tradiční výstavu bonsají a suiseki – vystavují 
pěstitelé z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Vietnamu.
Demo a workshop bonsají a dai:
P. Czerniachowski (Polsko), P. Slovák, M. Kopsa a J. Poupa
V průběhu výstavy bude možné:
• zhlédnout ukázky výroby ikebany (zájemci budou moci 
vyzkoušet)
• poslechnout zvuk tibetských mís vč. seznámení s nimi 
• zkusit:

intuitivní kresbu: všechny barvy stromů
aromaterapii: všechny vůně stromů
poskládat origami
napsat čínský znak
meditaci

• podívat se na ukázky asijských bojo-
vých umění, sekací testy japonským 
mečem
• nechat si během ukázky sokolnictví 
na ruku přistát dravce

Z dalších doprovodných akcí: aukce bonsají, pokračová-
ní dlouhodobé soutěže v tvarování, čajovna, expozice japon-
ských svitkových obrazů, expozice originál japonských koi, 
expozice japonských mečů a další.

www.bonsaimerklin.cz
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JAKO Z DIKOBRAZU

Pozvanka

Senioři budou mít příležitost popovídat si se svými spolužáky 
a známými. V programu opět vystoupí žáci Základní umělecké školy 

Přeštice a následně bude hrát malá muzika Hájenka z Hájů.
Ludmila Sekerková

konané v sobotu 18. dubna 2015 od 14 hodin
v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice Na Jordáně.

SETKÁNÍ SE SENIORY

Farní charita Přeštice srdečně zve 
všechny starší seniory od 80 let věku, a ty,

kteří se letos osmdesátky dožijí, na tradiční

Vydařené akce 
„Sdružení občanů Skočic“
Vánoční jarmark  (advent 2014)

Ve spolupráci s kronikář-
kou obce paní Jarolímovou 
jsme připravili druhý vánoční 
jarmark v prostorách krásné 
skočické kaple. Po tři dny si 
mohli návštěvníci akce nejen 
prohlédnout zajímavý inte-
riér kaple, pokochat se zda-
řilými dílky mladých uměl-
ců z výtvarného oboru ZUŠ 
Přeštice ze třídy paní uč. Jany 

Boškové, vyslechnout si kon-
cert pěveckého sboru Skalka 
při ZŠ Josefa Hlávky Přešti-
ce a vánoční vystoupení žáků 
skočické školy, ale samo-
zřejmě si zakoupit rukodělné 
výrobky vytvořené spoluobča-
ny, přáteli a také dětmi našich 
škol. Výtěžek z akce, který 
činil 7000 Kč, byl předán pro 
potřeby ZŠ a MŠ Skočice.

Putování na hrad Roupov
Již 3. ledna 2015 jsme se 

společně vydali k sousedům 
– pro 25 turistů byl přichystán              
velmi poutavý výklad velkého 
znalce a milovníka jedineč-
né roupovské památky pana 
Josefa Babky ml. 

Prohlídka byla ozvláštněna 
i buřtíky opečenými přímo 
v původní černé kuchyni. 

První novoroční putování 
jsme ještě zhodnotili v bis-
tru p. Stojanoviče, kde také 
pokračovalo zajímavé poví-
dání o historii, seznámili jsme 
se i s nákresy hradu. Akce se 
líbila jak malým badatelům 
středověku, tak i zkušeným 
výletníkům.

Sdružení občanů Skočic

Pozvánka
 od Sdružení občanů Skočic

 Naučná stezka Merklín – Bijadla
v sobotu 11. 4. 2015 | sraz ve 13.00 hod. u kaple ve Skočicích
Setkání se zvířaty spojené s odborným výkladem
p. Josefa Jindry potěší určitě nejen děti, ale i dospělé.

 Poznej svého ptáčka zpěváčka
vycházka s ornitologem Václavem Kovářem
v sobotu 23. 5. 2015 | sraz v 8.00 hod. u „Skočického dvora“
Ranní procházka po okolí naší vísky pro vnímavé 
milovníky přírody.    

   
Srdečně zvou členové výboru SOS

Svatojakubskou cestou na kole
Ve čtvrtek 26. února jsme 

v knihovně přivítali na besedě 
pana Františka Šestáka – spor-
tovce, cyklistu tělem i duší, 
cestovatele, spisovatele a velmi 
příjemného a milého vypra-
věče. Autor se vydal se svým 
kamarádem na kole po stopách 
mírového poselstva krále Jiřího 
z Poděbrad, které vedl v letech 
1465-1467 Lev z Rožmitálu 
a Blatné z Čech až na konec 
světa. Ve své besedě se s námi 
podělil o své nejkrásnější kul-
turní, historické a přírodní zážit-
ky z cesty, nezapomenutelné 
okamžiky při setkávání s lidmi 

ve všech deseti navštívených 
západoevropských zemích na 
trase svatojakubské poutní ces-
ty do Santiaga de Compostela 
ve Španělsku. Za uskutečněnou 
cestu oba cestovatelé obdrželi 
Čestné uznání ministra kultury 
ČR. V knihovně máme tři auto-
rovy knihy:
1. Z Čech až na konec světa 
s podtitulem Svatojakubskou 
cestou na mys Finisterre                                                                                         
2. Na kole napříč Amerikou                                                                                 
3. Na kole do Evropského 
parlamentu

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

JAKUB JAN RYBA 
(život a odkaz)

Pocta 
Jakubu
Janu
Rybovi

M. Pěchouček

OZNÁMENÍ

Upozorňujeme majitele psů s trvalým bydlištěm v Přešti-
cích a okolí (Žerovice, Skočice, Zastávka, Vícov a Střížov), 
že je nutné nahlásit psa od 3 měsíců stáří k evidenci a zapla-
tit poplatek v souladu s ustanovením § 2 zákona o místních 
poplatcích.

U přihlášených psů je poplatek pro rok 2015 splatný do 
konce dubna 2015. Poplatek je možné zaplatit hotově na 
pokladně MěÚ Přeštice, Husova 465 nebo převodem.

Bližší informace na tel. čísle 377 332 506 nebo e-mailu: 
kubenova@prestice-mesto.cz

Kdo je 
tady větší 
kanec?

Reprezentačního plesu 
v Přešticích se chtěla zúčast-
nit mnohá zvířata, ovšem na 
parket se probojoval pouze 
kňour. Zvíře jevilo známky 
zmatenosti a únikovou trasu si 
vybralo směrem k pódiu, kde 
ovšem narazilo na přeštické-

ho Bivoje. Vždy připravený 
Marek Krivda čuníka skolil 
jednou ranou a na jeho počest 
zatančil vítězoslavný kankán.  
Z poslední otočky na podpat-
ku je také fotografie, kterou by 
panu Krivdovi záviděl i slavný 
lovec Pampalini.

Maso v knihovně
Hodně mastnou literaturu 

nabízí knihovna v Žerovicích. 
Vloni se v knihovně protopilo 
65 tisíc korun, ovšem kontrolo-
ři z města zjistili, že v knihov-
ně se netopí, ale naopak chladí 
a to pořádně. Alespoň tedy 

ve dvou mrazácích, které jely 
celá léta naplno a poctivě chla-
dily desítky kilogramů zvěři-
ny. Občany Přeštic jistě těší, 
že několika hladovým lovcům 
přispěli na hostinu. Snad si při 
večeři aspoň četli.

K chaloupce čelem, 
k Ivanovi zády

Diváci na posledním zasedá-
ní zastupitelstva si důkladně 
prohlédli záda většiny konše-
lů. Díky novému zasedacímu 
pořádku totiž seděli čelem 
k lidu pouze radní a tajemnice. 
Ostatní ukázali veřejnosti záda.  
Diváci se tak nedozvěděli, kte-

ré diskusní příspěvky aktivních 
debatérů vzbudily ve tvářích 
zastupitelů úsměv. Na druhou 
stranu se museli hodně otáčet, 
když odpovídali na dotazy lidu. 
Jako nedobrovolná rozcvička to 
tedy zafungovalo. Vzpomněli 
jsme si na Mrazíka.

Čivava policisty nepokousala
Mrňavý psík, který se ztratil 

v hustém přeštickém provozu, 
skončil na služebně městské 
policie. Podle informací Přeš-

tických novin žádného strážní-
ka nepokousal. Nakonec si pro 
něj přišla majitelka, která také 
nikoho nehryzla.

Kdo nebyl na plese?
Na reprezentačním plese Přeš-

tické noviny nikoho nepostrá-
daly. Je tedy pravda, že jsme 
nezahlédli dlouhou róbu dlou-
honohé modelky A. V. Podle 
dostupných informací tančila 

na plese, který pořádal prezi-
dent republiky na Pražském 
hradě. Škoda, v přeštické 
tombole mohla vyhrát prase. 
V Praze měla šanci vyhrát jen 
večeři s prezidentem.

Zábavné hlasování
Asi deset minut trvalo zastu-

pitelům, než vymysleli otázku 
k hlasování, kterou vyzývají 
bývalého místostarostu Jana 
Königsmarka, aby vysvětlil 
kouzla s kamerou v kanceláři 
bývalého starosty. Minulost 
opět ožila. Zastupitelé ale byli 
nakonec při smyslech a dotaz 
neschválili. Deset ztracených 
minut. Chválíme. Těžko totiž 
konšelé mohou kohokoliv 

z občanů vyzývat, aby odpo-
vídal na jejich otázky. Přes-
to některé diváky nepotěšili. 
„Jsem uražený, to je parodie 
na demokracii,“ vykřiko-
val rozzlobeně M. R., lehce 
zarostlý mladík v brýlích. 
Zábava ovšem na několik 
měsíců končí. Další jednání 
zastupitelstva města je v plá-
nu až na červen. To bude zase 
horko.                             (red)

Foto Ing. Jiří Běl



Dlouhovlasá zelenooká bru-
netka zvyšuje hlasitost a začí-
ná se vlnit v rytmu hudby. 
S úsměvem na rtech a hlasitým 
povzbuzováním okamžitě na-
vnadí plný sál lidí. Ti začínají 
tančit, skákat nebo posilovat, 
podle toho, jaká lekce právě 
probíhá.

Kristýna Lorencová tanco-
vala pět let, než se sama stala 
lektorkou. Díky svému věku 
se tak velmi často setkává se 
skupinou i mnohem starších 
lidí. „To je hlavní důvod, proč 
jsem se bála vést sama hodi-
nu. Přišlo mi divné něco učit 
dospělé. Postupem času mi 
ale došlo, že oni to tak vůbec 
neberou,“ přibližuje Loren-
cová.

V tanečním studiu má Kris-
týna na starosti čtyři druhy 
cvičení. Bosu, Bodyforming, 
MTV dance a dětský taneční 
klub Jump. „Tanec mě baví 
všeobecně, ale nejvíce mi 
k srdci přirostl Dancehall, což 
je kombinace prvků street dan-
ce, hip hopu a MTV dance. Je 
to tanec, při kterém se cítím 
sama sebou.“

S pohybem Kristýna začí-
nala už odmalička. Od šesti 
let chodila na dětské tanečky, 
později přešla k mažoretkám. 
Nakonec se pět let věnovala 
závodnímu aerobiku. Nyní 
má čas jenom na taneční 
studio. Všimla si, že cvičit 
nebo tančit přicházejí častěji 
lidé z okolních vesnic než ze 
samotných Přeštic. „Ti sice 
také přijdou, ale na to, jak je 
město velké, by jich mohlo být 
ještě víc.“

Na hodinách je pro lektorku 
důležité nedat na sobě znát, 
že třeba nemá svůj den. „Vět-
šinou mě dobrá nálada ne-
opouští, ale kdyby přece, tak 
soukromé problémy musí jít 
stranou. Lidé se přišli odrea-
govat, a proto ze sebe musím 
dát to nejlepší,“ říká Loren-
cová. Pro lektorku není lepší 
pocit, než když vidí, že lidi 
její hodiny doopravdy baví 
a Kristýně se pak často stane, 
že má po lekci daleko lepší 
náladu než před ní.

Návštěvníci hodin si chválí 
především její pozitivní nala-
dění. „Kristýniny hodiny jsou 
plné energie. Dokáže člověku 
dodat sebedůvěru a odhodlá-
ní vydržet cvičit do poslední 
minuty,“ hodnotí studentka 
Ivana Smáhová.

Lektorování v rodném měs-
tě Lorencové zatím vyhovuje 
a je ráda, že jej stíhá společně 
se střední školou. Do budouc-
na má ale velké plány. „Ráda 
bych studovala v zahraničí, 
zároveň s tím, že bych byla 
instruktorkou tance. Uvidím, 
co mi budoucnost přinese, ale 
tančit budu, i kdybych měla 
být zavřená doma ve svém 
pokoji,“ dodává.
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Hubert KRIVDA, Jan LANGMAJER, David BASTL, Kateřina KRIPNEROVÁ, Veronika 
LANGOVÁ, Matyáš VLACH, Iveta REGNEROVÁ, Eliška ŠESTÁKOVÁ (zleva)

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

Dne 7. března 2015 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Karel František ŠVIHLA, Adéla ŠULDOVÁ, Jaroslav ČECH, Milan POŠVÁŘ, Emma 
HODANOVÁ, Kristýna JÁNSKÁ (zleva)

Leontýna VÁCOVÁ, Daniel BURIAN, Kryštof JANEČEK, Ella KRIEGELSTEINOVÁ, 
Anna BÎCLEŞANU, Anna HODKOVÁ (zleva)

Matrika MěÚ Přeštice

Foto: Iveta Kubátová

Foto: Josef Kubát

Foto: Josef Kubát

ZUŠka konečně doma
Základní umělecká škola 

Přeštice se po několikamě-
síčním zpoždění dočkala 
vytoužených prostor v nové 
nástavbě budovy ZUŠ. Pro-
jekt, který měl být zrealizo-
ván do konce září 2014, není 
dodnes ukončen. Stavební 
práce v interiéru byly zhotove-
ny a dne 24. 2. 2015 proběhla 
kolaudace budovy. Výuka se 
tedy od 1. března plně přesunu-
la do budovy ZUŠ. V současné 
době je nutné dokončit práce 

na fasádě objektu, termín je 
stanoven do 15. května 2015. 
Děkujeme vedení a pedago-
gům ZŠ Josefa Hlávky Přeš-
tice, kteří vyšli plně vstříc 
našim požadavkům a uvolnili 
prostory pro výuku ZUŠ. Této 
spolupráce si velice vážíme. 
V nástavbě jsou nově vybudo-
vány dvě učebny a zkušebna 
(viz foto) pro pěvecké sbory 
Hlásek, Minihlásek a Dechový 
orchestr ZUŠ Přeštice.

Dušan Rada, ZUŠ Přeštice

ZUŠ Přeštice 
v soutěžích

Každým rokem jsou MŠMT 
vyhlášeny soutěže pro žáky 
základních uměleckých škol. 
V letošním roce soutěžili žáci 
ve hře na dechové a bicí nástro-
je a v sólovém a komorním 
zpěvu. V okresním kole ve hře 
na zobcovou flétnu se umístily 
Regína Waltová, Iveta Krýslo-
vá a Michaela Kůsová na tře-
tím místě a Barbora Chadtová 
na místě druhém. Ve hře na 
flétnu příčnou obsadila Renáta 
Pluhařová třetí, Darja Brunová 
druhé a Irena Bachová prv-
ní místo. Trumpetista Jakub 
Písař obsadil třetí místo a hráč 
na tentýž nástroj Adam Brada 
skončil na místě druhém. Vác-
lav Květoň ve hře na saxofon 
a Eliška Ausbergerová ve hře 
na pozoun obsadili první místa 
s postupem do krajského kola, 
které je čeká na konci břez-
na. Oba hráči na bicí nástroje, 
Sebastian Lang a Richard Plu-
hař obsadili „v okrese“ prv-
ní místa s postupem do kola 
krajského. Zde se Sebastian 
Lang umístil na místě druhém 
a Richard Pluhař dokonce na 
prvním místě s postupem do 
kola celostátního. Žáci pěvec-
kého oddělení se v okresním 
kole umístili takto: Adriana 
Brzicová obdržela čestné uzná-
ní, Lucie Radová skončila na 
třetím místě, Václav Reitspies, 
Michaela Votípková, Iveta 
Krýslová a Kristýna Buria-
nová obsadili ve svých kate-
goriích místa druhá a žákyně 
Eliška Hajžmanová a Anna 
Marie Mišterová skončily na 
místě prvním. Pěvecké duo 
ve složení Marie Hofmanová 
a Ivana Motlíková se umístilo 
na třetím místě a duo Kristýna 
Burianová a Eliška Hajžmano-
vá skončilo na místě prvním 
s postupem do kola krajského. 
V krajském kole skončily tyto 
žákyně na skvělém prvním 
místě. V únoru se ještě konalo 
krajské kolo pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek, kde 
Václav Reitspies  v konkurenci 
24 žáků obsadil výborné druhé 
místo s postupem do kola celo-
státního. Děkuji všem soutěží-
cím dětem, jejich pedagogům 
i korepetitorům za výbornou 
reprezentaci školy a města 
Přeštice a žákům, které ještě 
čeká krajské a celostátní kolo 
přeji mnoho úspěchů.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Mladá lektorka: Tančit budu 
pořád, i zavřená doma v pokoji
Přeštická rodačka Kristýna Lorencová (18) je ještě studentkou kla-
tovské obchodní akademie, o práci ale nouzi nemá. V Tanečním stu-
diu Hely v Přešticích vede vlastní lekce a po překonání počátečních 
rozpaků už si bez tance nedokáže svůj život představit.

Od mažoretek
k aerobiku

Velké plány
v malém městě



Přeštice mají velkou mož-
nost být v zorném poli zájmu 
dokonce v mezinárodním 
měřítku – jsou vybrány stát se 
jedním z pořadatelských měst, 
ve kterém se má odehrát něko-
lik zápasů ME fotbalistek do 
17 let. Bude s tím spojeno asi 
mnoho bezesných nocí, jeho 
úkolem bude vytvořit záze-
mí pro vlastní průběh zápasů, 
v neposlední řadě se bude řešit 
mnoho skrytých problémů tak, 
aby vše proběhlo ke spoko-
jenosti pořadatelů a účastní-
ků. Ještě než tato skutečnost 
vešla ve známost, jako by se 
nové vedení radnice už fot-
balem inspirovalo. Nedříve 
provedlo průzkum seznámení 
se s terénem a hlavně sezná-
mení se s „manšaftem“. Aby 
to dlouho netrvalo, nechalo 
si provést personální audit. 
Průzkum byl proveden samo-
zřejmě podle pravidel, jen se 
někam ztratila transparentnost 
u výběru zhotovitele personál-
ního auditu. Asi se nejdřív hle-
dal ve slovníku význam slova 
transparentnost, byť se toto 
slovo nacházelo v nejednom 
volebním letáčku. A tak, aby 
se audit nezdržoval, byl zadán 
přímo z volné ruky a přímo 
tomu nejodpovědnějšímu. 
Kdo by hádal komu, možná by 
asi těžko tipoval, že se vyvole-

ným stal „manažer“ volebního 
týmu TOP 09. Takže personál-
ní audit se provedl. Dokonce se 
dohledaly personálně neobsa-
zená místa, což u orgánů samo-
správy obvykle bývá. A tak se 
také našlo vhodné volné místo 
k využití. Následně proběhlo 
bez výběrového řízení posí-
lení základního kádru. Takže 
na pozici interního auditora 
městského úřadu se nám ve vší 
tichosti vynořil opět výše zmí-
něný volební manažer TOP 
09 pan Bc. Ondřej Kokoška. 
A jistě jakoby zcela náho-
dou s dobou trvání pracovní-
ho poměru rovnající se délce 
volebního období, ba dokon-
ce je přímým podřízeným 
pana starosty. Obhajitelnost 
a přínos nového zaměstnance 

rozhodně bude. Mnohokrát 
budeme slyšet a také budeme 
seznamováni s přínosy obsa-
zení tohoto postu, nalezenými 
úsporami a samozřejmě mno-
hými dalšími neuvěřitelnými 
skutky. Máme se na co těšit. 
Pokud k obdobné situaci do-
jde ve vysoké politice, říká se 
tomu trafika. Ve vší skrom-
nosti Přeštice vysoké politiky 
ještě nedosahují, dovolím si 
proto tento úkaz nazvat „Přeš-
tická malá domů“. Jen by mě 
tak zajímalo, kolik tam asi 
máme ještě volných míst a co 
asi s nimi bude. Jen doufám, 
že je na radnici dost místa na 
další kelímky se zubními kar-
táčky. 

Ing. Petr Walta 
zastupitel

Jak dlouho pracujete 
v pečovatelské službě 
a jak dlouho ve funkci 
vedoucí?

Od roku 2007, a to ve funkci 
vedoucí.
Mohla byste našim čte-
nářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

Jako vedoucí pečovatelské 
služby koordinuji práci pečo-
vatelek, popřípadě brigádnic, 
které zajišťují péči v domác-
nostech uživatelů nebo ambu-
lantně. Denně jsem k dispozi-
ci veřejnosti, kdy odpovídám 
na různé dotazy uživatelů, 
nebo se na mě obrací budoucí 
zájemci a jejich rodiny, kteří 
zjišťují informace o možnos-
tech poskytnutí pečovatelské 
služby. Následně si s žadate-
lem smluvím schůzku v jeho 
domácím prostředí a sezná-
mím jej s možnostmi naší péče. 

Sepisuji Žádost o poskytnutí 
pečovatelské služby a uzaví-
rám Smlouvy o poskytování 
PS. Vedu veškerou agendu PS, 
kartotéku klientů, sběr dat pro 
měsíční vyúčtování výkonů 
péče a jejich úhrad. Průběž-
ně aktualizuji Standardy PS. 
Plánuji a zajišťuji pravidelná 
školení pečovatelek, a pokud 
je potřeba, přechodně zastou-
pím chybějící pečovatelku. 
Zprostředkovávám kontakt 
dle potřeby uživatele s dalšími 
právnickými i fyzickými oso-
bami (sociální odbor, lékaři, 
domácí zdravotní péče, úřad 
práce). 
Kolik má pečovatelská 
služba zaměstnanců?

Pečovatelská služba má čtyři 
pečovatelky a dvě vyškolené 
brigádnice.
Co Vás těší na Vaší práci 
a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Těší mě pocit, že mohu nabíd-
nout pomoc lidem, kteří se ocit-
li v tíživé životní situaci, jak 
vše zvládnout, aby byl zajištěný 
důstojný život i ve stáří. Vět-
šinou při osobním rozhovoru 
je senior (popřípadě rodina) 
překvapen, co vše můžeme 
poskytnutím naší služby zajistit 
a jaké máme možnosti. Často 
se nám stane, že se zlepší psy-
chika seniora a tím i zdraví, 
když pečovatelka pravidelně 
začne docházet do domácnosti. 
Je dobré vědět, že na starosti 
nejste sám a vždy je někdo, kdo 
pomůže, kdo Vás vyslechne. 
V současné době poskytujeme 
PS od 7.30 do 18.30 hodin ve 
všední dny. To nám umožňu-
je v případě potřeby zajistit 
uživateli péči i 3x denně. Pokud 
senior nemá možnost využít 
o víkendu pomoc rodiny, je 
možnost zprostředkovat po 
domluvě spolupráci s kvalifi-
kovanými brigádnicemi. Je vel-
ká škoda, že se hodně seniorů 
ostýchá využít našich služeb. 

Kdy vznikla Pečovatel-
ská služba v Přešticích?

V roce 1971 se stala prv-
ní „okrskovou sestrou“ paní 
Anna Čapková, která v Přeš-
ticích a v okrese prováděla 
jako jediná sociální šetření 
u klientů a koordinovala prá-
ci dobrovolných pečovatelek. 
V průběhu let dala jako vedou-
cí pevný základ PS v Přešti-
cích a soustředila kolem sebe 
tým spolehlivých pečovatelek. 

V tomto období byl zřizovate-
lem Plzeňský kraj, který finan-
coval úkony PS prováděné 
u uživatelů a ti tak měli službu 
poskytovanou zadarmo.

V roce 2006 vznikla nová 
Vyhláška o provozování PS, 
která je v platnosti od roku 
2007. Došlo mimo jiné k pod-
statné změně financování 
této služby. Část finančních 
prostředků pochází přímo od 
uživatelů, část zdrojů od zři-
zovatele a z dotací MPSV 
a Plzeňského kraje.
Kdo a s čím se na Vaši 
pečovatelskou službu 
může obrátit?

Cílovou skupinu pečovatel-
ské služby tvoří senioři nebo 
osoby se zdravotním a těles-
ným postižením, kteří z důvo-
du vysokého věku, zdravotního 
stavu a snížené soběstačnosti 
potřebují pomoc při zvládání 

úkonů péče o vlastní osobu 
nebo pomoc při zajišťování 
chodu a údržby domácnosti. 
Další skupinou jsou rodiny 
s narozenými trojčaty a více-
terčaty. Péči často kombinu-
jeme s péčí rodiny nebo jiné-
ho poskytovatele. Snažíme 
se zajistit seniorům a osobám 
se zdravotním postižením žít 
důstojně a co nejdéle ve svém 
domácím prostředí, kde mají 
své soukromí a pocit bezpe-
čí. Pomáháme uživatelům žít 
plnohodnotný život s podpo-
rou soběstačnosti, aby zvlá-
dali péči o svoji osobu a chod 
domácnosti. Jsme rádi, když 
se pečovatelská služba sta-
ne přirozenou součástí života 
uživatele.
Jaké máte koníčky a kde 
nejraději trávíte svůj vol-
ný čas?

Bydlím na vesnici a s naším 
retrívrem chodím každý den 
na vycházky. Líbí se mi pohled 
na Přeštice a okolí z hliniště 
bývalé cihelny, kde je krásný 
výhled a klid. Také cyklokola-
řím. Nejsem polykač kilome-

trů, ale nadšeně se kochám. 
Nejraději jezdím v partě, kte-
rou si sama zorganizuji, nebo 
se naopak k jiné přidružím. 
Užije se hodně legrace, všichni 
jsou naladěni na stejnou notu 
a je jedno, jestli se kocháme 
přírodou okolo Přeštic, udě-
láme výlet po Čechách nebo 
si vyjedeme do zahraničí. Již 
jedenáct let kolařím ve spolku 
DCKP (dámský cyklistický 
klub Přeštice), jsme krásně 
zralého věku a různě tvarova-
ných postav a milujeme život. 
Moc mě baví navštěvovat 
různé kulturní programy, kde 
vystupují děti, amatéři nebo 
profesionálové. S manželem 
rádi cestujeme a poznává-
me. Mojí velkou celoživotní 
srdeční záležitostí je Praha, 
kde se nejraději sama toulám 
s hlavou v záklonu a žasnu 
nad umem našich předků. 
Stavby, krásné zdobení domů, 
parky, kultura. Dokážu nevní-
mat spěch.
Co se Vám ve městě nej-
víc líbí, kam ráda chodí-
te?

Kdo opravdu chce, má mož-
nost vybrat si z pestré nabídky 
sportu, kultury. Je pěkné, že 
do společného života města se 
aktivně zapojují školky, školy, 
zákl. umělecká škola, dům dětí, 
Dům historie Přešticka, ochot-
níci a další spolky. Řada z nich 
se svými programy navštěvuje 
pravidelně i klienty PS a oby-
vatele domu s pečovatelskou 
službou v jejich klubovně.

Také si velice cením malých 
obchůdků okolo náměstí 
a v jeho okolí. Před časem mi 
moje dcera řekla: „Ty se máš, 
máš svého řezníka, pekárnu, 
sámošku, kde tě s úsměvem 
pozdraví, prohodí pár slov 
a ochotně obslouží.“ A to je 
moc fajn.
Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Jsou lidé, díky kterým je svět 
krásnější prostě proto, že tu 
jsou.............☺

Text a foto Milan Janoch
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Otázky pro Pavlu Bradovou

Stáří si zaslouží
stejnou pozornost
jako mládí

V klubovně PS pořádáme 
pravidelně společenské
akce – dětské besídky,
přednášky

Od roku 2006 je
zřizovatelem
pečovatelské služby
město Přeštice 

V Přešticích se mi moc
líbí, že to tady žije

NEJSTARŠÍM klientem Pečovatelské služby 
v Přešticích je pan Bohuslav Krbec z Vlčí, kte-
rý 8. dubna oslaví 103. výročí narození. Každý 
pátek jej můžete potkat v Přešticích, kdy přijede 
se svým synem nakupovat. PS denně dováží panu 
Krbcovi oběd a on rád využívá péči o nehty.

Otevřena nová naučná stezka 
„Živé paměti krajiny Lužan“

V neděli 22. 3. 2015 otevře-
la slavnostně obec Lužany 
za účasti mnoha návštěvníků 
novou naučnou stezku, jejímž 
hlavním tématem je člověk 
a krajina. Stezka byla zrea-
lizována za pomoci dotace 
z Evropského zemědělského 
fondu z Programu pro rozvoj 
venkova. Celá stezka je dlouhá 
zhruba 9,5 km a zájemce zave-
de nejen do Lužan, ale dále do 
Zeleného a odtud okolo sochy 
sv. Vojtěcha až na vrchol 
Lužanské hory zvaný Tane-
ček. Cesta zpět vede přes obec 
Zelená Hora. Součástí stezky 
je 8 zastavení s informačními 
tabulemi, několik odpočin-
kových míst a dvě dřevěné 
plastiky – Srdce pro krajinu, 
zobrazující niterní vztah člo-
věka ke krajině a sochy čerta 
a Káči v nadživotní velikosti.  
Účastníci slavnostního otevře-
ní stezky se sešli na nádraží 
v Lužanech, které je výcho-
zím bodem cesty za poznáním 
zdejší přírody a nahlédnutím 
do dob minulých. Zde rea-

lizační tým ve 
složení zahrad-
ní projektantky 
paní Jitky Dlouhé 
a zástupců obce 
paní Věry Pe-
trželkové a pana 
Karla Kalčíka 
přestřihl pásku. 
Všichni se poté 
vydali na putování po jednot-
livých zastaveních, která byla 
vždy představena i s malým 
kulturním programem. Ná-
vštěvníkům slavnostního ote-
vření stezky byli postupně 
představeni pamětníci, kteří se 
podíleli svými vzpomínkami 
na tvorbě stezky. Představeny 
byly drobné sakrální stavby 
a nebylo zapomenuto ani na 
staré stromy, kterým je stezka 
také věnována. V jednotlivých 
kulturních vložkách vystoupila 
pěvkyně Jitka Šťastná a básně 
přednesla paní Ing. Marie Bene-
diktová. Na Tanečku byl pro 
zhruba 250-300 lidí připraven 
hlavní kulturní program. Sochy 
čerta a Káči slavnostně odhalili 
paní Jitka Dlouhá, která vytvá-
řela skicu návrhu podoby soch, 
a řezbář pan Dušan Světlík, 
který tyto sochy spolu se svou 
partnerkou paní Vendulou Lit-
terovou vytvořil. Poté se mohli 
přítomní zaposlouchat do kelt-

ských lidových písní v podá-
ní skupiny Dé Domhnaigh ze 
ZUŠ v Dobřanech. Na závěr 
vystoupil Ochotnický kroužek 
Lužany, který zahrál I. dějství 
pohádky Čert a Káča. Návštěv-
níci Tanečku mohli na panelu 
zhlédnout fotografie vzniku 
obou dřevěných plastik a foto-
grafie přírody a krajiny od 
Daniela Šatry. Po celou dobu 
bylo připraveno bohaté občer-
stvení „U čerta a Káči“. 

Členové realizačního týmu 
děkují všem, kteří pomáhali 
s budováním naučné stezky 
a všem účastníkům slavnost-
ního otevření. Rádi by popřá-
li nové stezce, aby se lidem 
líbila a užívali ji mnoho let. 
Jednotlivým prvkům stezky 
přejí návštěvníky, kteří se 
k nim budou chovat s úc-
tou a na stezce se nechají 
inspirovat moudrostí našich 
předků.        Věra Perželková

         starostka OÚ Lužany

Přeštická malá domů
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Vernisáž výstavy 
Jakub Jan Ryba v roli pedagoga

Slavnostní otevření výstavy Jakub Jan Ryba v roli pedagoga proběhlo v budově Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice dne 19. března 2015. Vernisáží výstavy byly zahájeny akce související s významnými výro-
čími spjatými s přeštickým rodákem J. J. Rybou. Výstava byla zapůjčena Národním pedagogickým muzeem  
J. A. Komenského v Praze.                                          Mgr. Petr Fornouz, ředitel ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Reprezentační ples 
ve fotografiích

A to ještě není ani půlnoc! Tanečnice studia Hely a několik 
vilných stárnoucích mládenců.

Lenku Klasnovou překvapil výtěžek z tomboly věnovaný Nadač-
nímu fondu Šance onkoláčkům. Částku 3270 korun předává sta-
rosta Karel Naxera.

Hosté z Nittenau tančí ve svých tradičních krojích. Celkem jich 
v kožených kalhotách přijelo a odjelo dvacet.

Přeštické mažoretky jsou ozdobou každého plesu. Všude, kam 
se podíváte, že, pánové...                                Foto Milan Janoch

Hadí kůže 
jako suvenýr

O jarních prázdninách se 
konal na evangelické faře jar-
ní tábor pro děti od 7 do 12 let. 
Kromě her, zpívání a výletů 
byla pro děti připravena náv-
štěva chovatele hadů v Klato-
vech. Pochovat si hada či exo-
tickou mnohonožku není něco, 
co se člověku běžně naskytne. 
Děti, které se účastnily jarní-
ho tábora na evangelické faře, 
tuto příležitost však dostaly. 
Krajta, užovka a další neje-
dovaté druhy hadů putovaly 
z ruky do ruky během návštěvy 
chovatele hadů v Klatovech. 
Děti se kupodivu nebály, a tak 
mohly vyslechnout i mnoho 
zajímavého o životě plazů. 
Mohly rovněž zblízka pozoro-
vat decimetr dlouhou mnoho-
nožku nebo sledovat krmení 
chameleóna. Po návštěvě si 
jako suvenýr odvážely s sebou 
kus svlečené hadí kůže, kte-
rý jim tento nevšední zážitek 
mohl připomínat. Vlastní téma 
tábora však bylo směřováno 
na lidi s handicapem. Děti se 
mohly díky povídání i různým 
aktivitám vcítit do situace lidí 
s omezenou možností pohy-
bu či lidí se ztrátou sluchu 
či zraku. Naučily se zpívat 
písničku ve znakovém jazy-
ce a vyzkoušely si, jaké je to 
chodit po Přešticích se zaváza-
nýma očima. Společné zpívá-
ní, pohybové hry i tématická 
zamyšlení zpestřovaly každý 
den tábora. Necelé dvě desítky 
dětí se pak jen nerady loučily 
a rozcházely se s přáním, že 
se opět uvidí na dalším tábo-
ře, který se připravuje na letní 
prázdniny.                Jan Satke

               evangelický farář

Ples podpořili
Hlavní partneři: 
CTP Invest, spol. s r. o., Humpolec a Aspekta 
Trai-ding s.r.o. Plzeň
Mediální partneři:
Plzeňský deník, Přeštické noviny
Partneři: město Přeštice, KKC Přeštice, TJ Sokol 
Přeštice, Burger Dirty Harry, PHP Elektro cz, Kvě-
tinářství Romance Přeštice Ivana Sikytová, Ideax 
Skočice V. Váca, Lékárna Na náměstí Preštice  
M. Vladařová, Voldušské uzeniny Jaromír Šnajdr, 
Zubní ordinace MUDr. Eva Perglerová, TOP Stav 
Přeštice L. Květoň, Tomáš Aulík Přeštice, Obstav 
Ing. Jiří Aulík, Autodoprava Ota Malý Přeštice, Cuk-
rárna Baxovi Přeštice, Míchací centrum Josef Falout 
Přeštice, OMV – p. František Hanuš, Studio Přeštice 
Marie Bradová, Taneční studio Hely Přeštice Helena 
Hodanová, Pneuservis Přeštice Ing. Zdeněk Hru-
bý, RJR Truhlářství Přeštice J. Kriegelstein, Elimont 
Přeštice, Foto Josef Kubát Přeštice, Dobré špecle 
Radim Růžička, Rako Plzeň, Pekařství France Přeš-
tice, Auto CB Přeštice, Přeštická Stodola, Bazén 
Slovany Plzeň, Emo Přeštice Miroslav Havránek, Pro- 
agro Přeštice, Kubale Computer Přeštice Milan Kuba-
le, ZZN Přeštice, Akční nářadí Michal Krs Přeštice, 
Oriflame Marie Havlíčková Dobřany, Lukrena Dolní 
Lukavice Ing. Pavel Netrval, Xella s.r.o. Chlumčany, 
Egem s.r.o. Stanislav Zadražil, Solná jeskyně Přeš-
tice manželé Lexovi, Včelařství manželé Sedláč-
kovi Příchovice, Delija Models Jaroslava Kopecká,  
Mgr. Tereza Pfeiferová Kosmetika, Nehtové studio 
Nails, Andrea Kubešová

Zápisy do MŠ 
zřizovaných 
městem Přeštice
MŠ Přeštice, Dukelská
MŠ Přeštice, Gagarinova
- 9. 4. 2015 od 8 do 16 hodin
MŠ Skočice
- 8. 4. 2015 od 15 do 16.30 hod. 

Zápis do Mateřské školy 
v Horšicích 

na školní rok 2015/2016 
se bude konat dne 

9. 4. 2015 
od 13.00 do 16.00 hod.

v mateřské škole. 
K zápisu si vezměte 

rodný list dítěte, 
evidenční list dítěte 
a žádost o přijetí. 

Vše si můžete 
vyzvednout v MŠ 

od 23. 3. 2015 v době 
od 13.00 do 16.00 hod.

Učitelky MŠ Horšice

Moje
nejoblíben jší

zví átko

P O R A D N A
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A SENIORY P ř e š t i c e
Poradnu zajišťuje: 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Koterovská 134, 326 00 Plzeň
Místo: Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo náměstí 311

(vchod z Jungmannovy ulice)
Poradní dny v roce 2014: 22. 4., 20. 5., 17. 6., 16. 9., 14. 10., 18. 11.      

Čas: 9.00-12.00 hodin
Poradna je bez objednávky. 

Pokud potřebujete více času, můžete si konzultaci předem zarezervovat.
Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

• občané se zdravotním postižením • senioři • rodiče dětí se zdravotním postižením • další skupiny uživatelů 
sociálních služeb • rodinní příslušníci uživatelů sociálních služeb • osoby pečující

Poradna je bezplatná, zaměřuje se na: 
• příspěvek na péči, Mobilitu, TP, ZTP, ZTP/P – co vše je dobré vědět před podáním žádosti i následně pro případná 
odvolání • problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením – možná řešení • kompenzační pomůcky 

– zapůjčení, získání vlastních • jednání a uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb
Další bezplatné nabídky: 

• specializované poradenství vztahující se ke zdravotnímu postižení – psychologická poradna • počítačové kurzy 
• kurzy Paměti
Kontakty: 

CZP PK: 377 440 854, mob. 775 786 001, hrdlickova@czppk.cz, czp.pk@seznam.cz
Kulturní a komunitní centrum Přeštice: 607 260 106, mob. 723 831 342

Poradna je financována z Tříkrálové sbírky Farní charity Přeštice



Dokončení ze str. 1

Technické parametry měře-
ní jsou podobné jako jinde. 
Radary pracují automaticky, 
měří průměrnou rychlost prů-
jezdu tunelem, a pokud jsou 
vhodné podmínky, pořizují 
i fotografii řidiče. V tune-
lu a jeho okolí je 12 video-

kamer, obraz sledují v reál-
ném čase dispečeři na hlavním 
dispečinku ve Svojkovicích 
a paralelně na záložním dis-
pečinku u rozvadovského 
portálu. Systém je využívaný 
i k detekci požáru.

Tunel Valík je otevřený od 
6. října 2006. Délka severního 
tubusu je 390 metrů, délka již-
ního tubusu 380 metrů.   (red)
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Na zvonici našeho chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie zeje ve stolici místo už jen pro 
jediný zvon (o váze pouhých 130 kg). 
Výzva? Prosba? Nebo jen zbožné přání…

Letos v lednu tomu byl rok, 
kdy jsem v Přeštických novi-
nách uvedl článek s názvem 
„Zvony zdobí katedrálu svatého 
Víta“. Tři nové zvony se jmé-
ny: Ježíš, Panna Maria a svatý 
Dominik tu zaplnily prázdná 
místa ve věži katedrály, odkud 
byly nacisty za druhé světo-
vé války uloupeny původní tři 
zvony pro válečné účely a roz-
taveny. Stalo se tak v den oslav  
450. výročí ustavení Arci-
biskupství pražského dne  
12. května  roku 2012.

I v sousedních Dobřanech si 
pospíšili a již dne 13. června 
roku 1998 v 10 hodin byl do 
zvonice kostela sv. Mikuláše 
při pouti u sv. Víta zavěšen 
nový zvon sv. Mikuláš.

Je to jen několik týdnů, co 
byly do stolic zvonice nejvyš-
ší věže v Česku, a to v Plzni 
v katedrále sv. Bartoloměje, 
zavěšeny čtyři nové zvony:  
sv. Bartoloměj, Panna Maria, 
sv. Jan Nepomucký a blaho-
slavený Hroznata. Stalo se a my 
byli  svědky této významné udá-
losti, kdy dne 17. ledna 2015 
zahájilo město Plzeň velkou 
slavností svůj celoroční projekt: 
jmenování Evropským hlavním 
městem kultury v roce 2015.

Největší z těchto zvonů, Bar-
toloměj, se svým zrodem stal 
druhým největším zvonem 
v Česku, hned po svatovítském 
Zikmundovi na Pražském hra-
dě. Váží 5,5 tuny. Ano, zvony 
se rodí a zvony i umírají. Mají 
svá tlukoucí srdce, jako my 
– lidé…

Nové plzeňské zvony byly 
odlity naším slavným zvona-
řem a jediným českým soudním  
znalcem v oboru kampanolo-
gie panem Petrem Rudolfem 
Manouškem ve zvonařství Royal 
Eljsbouts v nizozemském Aste-
nu. Jeho někdejší sídlo, zvonár-

nu na Zbraslavi, zničila velká 
voda v létě roku 2002.

Zvony byly financovány dí-
ky sbírce v r. 2012 „Ze srd-
ce zvon“, a to dobrovolnými 
sbírkami jednotlivců, organi-
zacemi, podnikateli. Obnos 
činil 9 milionů. Církev vydala 
1,5 milionu a zbytek obnosu 
600 000 Kč bylo zapotřebí pro 
nezbytné úpravy na stolicích ve 
věži katedrály.

Ve stolici naší zvonice jsou 
zavěšeny dva vzácné zvony, 
které patří mezi nejstarší v Čes-
ku – Hraníček z roku 1438   
a Starý z roku 1497.

Celých sedm let od roku 1995 
jsem byl v záležitosti záchrany 
těchto zvonů v čilém korespon-
denčním kontaktu jak s mamin-
kou pana Manouška, tak poté 
i s ním a pak jsme byli i s pány 
Ing. Jiřím Bělem, Ondřejem 
Květoněm a Jaroslavem Bru-
nátem svědky jeho pracovních  
návštěv v naší zvonici, když 
Ondřej Květoň se celé roky 
předtím staral o chod riskantně  
zavěšených zvonů. Důležitým  
účastníkem nutných jednání 
s panem Manouškem byl pak 
zejména náš pan děkan chrámu 
Mons. Karel Plavec. 

Také už 20. října v roce 1996 
jsem vyjednal s p. Manouš-
kem velkou exkurzi autobu-
sem s 43 účastníky, našimi 
přeštickými turisty z KČT, 
v jeho zvonárně na Zbraslavi, 
kde nás i s maminkou provedl 
třemi pracovnami i prostor-
nou dílnou, kde odléval své 
zvony. Po celých dvě a půl 
hodiny se nám cele věnovali 
a už tehdy jsem s p. Manouš-
kem dohodl dodání rozpočtu 
na nový čtvrtý zvon pro náš 
chrám. A tak až o Štědrém dnu  
v r. 2001 zazněly poprvé 
všechny tři zvony jako pozvá-
ní na půlnoční mši svatou.

Byli jsme též pozváni i s pa-
nem děkanem Plavcem pa-
nem Manouškem do Prahy 
před Staroměstskou radnici, 
kde byla již dne 6. září 2001 
představena jeho mobilní zvo-
nohra, kterou si tehdy u něj 
město Praha objednalo a pak 
nezaplatilo. Pan děkan Mons. 
Plavec se omluvil, protože 
z důvodu pracovních povin-
ností na několika farnostech, 
které má i v současnosti na sta-
rost v okolí Přeštic a z důvodů  
t. č. náročného a dlouholetého 
doktorského studia věroučné 
teologie a teologického církev-
ního práva, se nemohl zúčast-
nit. Do Prahy jsem tedy odjel  
s Ing. Jiřím Bělem a Ing. Zdeň-
kem Bohdanem. Byli jsme také 
po Praze prvním městem, kam 
tato mobilní zvonohra, a to za-
darmo jen z přátelství p. Ma-
nouška k nám, o přeštické pouti  
19. května 2002 zavítala a za 
kostelem byl uspořádán velký 
koncert s obsáhlým repertoá-
rem. Za klávesami zvonohry 
zasedli jediný český carillonér  
p. Radek Rejšek, hudební redak-
tor ČR Praha, a belgický mistr 
carillonér Aimé Lombaert. 

Pro náš zvon o váze 130 kg 
mi pan Manoušek pak sku-
tečně  vypracoval a dodal 
kompletní studii, návrh i ladě-
ní a celé toto zpracování je 
uloženo u pana vikáře a děka-
na našeho chrámu Mons. Karla 
Plavce. Celá moje korespon-
dence je uložena v obsáhlém 
pořadači a nalézá se od r. 2011 
i v našem  muzeu DHP. Album 
se stem fotografií, které jsem 
si pořídil i za pomoci Ing. Jiří-
ho Běla na věži při schůzkách  
s p. Manouškem, mám ještě doma 
ve své knihovně a pro případné 
nahlédnutí je vždy k dispozici.

V závěru článku v PN v lednu 
2014 jsem se následovně dotkl 

našeho problému stran dopl-
nění jediného zvonu v našem 
chrámu touto otázkou: „Takže, 
drahý kterýkoliv čtenáři, naše 
otázka zní: Nejsme také už s to 
po tolika úspěšných předešlých 
akcích, které zachraňovaly 
vzácné artefakty v interiéru 
i vně našeho chrámu, dokončit 
poslední chybějící nedostatek 
tohoto chrámu, který byl už 
před lety prohlášen za národní 
kulturní památku?“

Ohlas nebyl žádný, ač bylo 
před komunálními volbami 
a mnozí se tehdy dušovali  
sliby, co podniknou a zařídí 
ve prospěch našeho krásného 
města, budou-li zvoleni.

Tento zvon tedy chybí v naší 
zvonici už 73 let. Obracím se 
proto touto cestou prostřed-
nictvím PN a díky paní redak-
torce PN Martině Míškové na 
naši širší veřejnost s touto 
prosbou: Najde se v našem 
městě a příp. i širším oko-
lí nějaká organizace, nějací 
podnikatelé i jednotliví lokál-
patrioti a podpoří finančně 
tento bohulibý záměr? Mám 
na mysli i námi založený Spo-
lek pro záchranu historických 
památek na Přešticku i zdejší 
mikroregion se sídlem u nás 
a také i naše nové představi-
tele na radnici, s váženým pa-
nem starostou Karlem Naxer-
ou. Dal-li by se tento záměr 
předložit k financování EU, 
nebylo by to, myslím, také na 
škodu věci.

Pan Petr Rudolf Manoušek 
si určitě rád na nás vzpomene 
a jistě si dobře vybaví náš už 
tak dlouholetý záměr – poří-
zení posledního zvonu na naší 
zvonici. Já se už toho s nej-
větší pravděpodobností nedo-
žiji, jsem stařec a s otřeseným 
zdravím, nedávno ovdovělý…

Jan Nep. Mrkvička 

Nebudu podrobně vypiso-
vat seznam obcí, které jsou 
sdružené v Místní akční skupi-
ně Aktivios nebo v Mikroregi-
onu Přešticko, ale ve stručnosti 
musím zmínit, že prostřednic-
tvím těchto uskupení se dostá-
vají do našeho regionu určité 
dotace – tedy finanční prostřed-
ky, které jsou určené na zvele-
bování krajiny, budování nebo 
obnovování turistických cílů, 
značení cyklostezek, zřizová-
ní stezek naučných, mimo jiné 
také na výstavbu odpočívadel 
a další. To jsou pro naši loka-
litu zajímavé, popř. důležité 
věci, jejichž účelem je, aby se 
stala více atraktivní pro náv-
štěvníky, resp. turisty. Vychá-
zím z osobní a místní zkuše-
nosti a proto jsem se rozhodl 
k napsání tohoto příspěvku do 
Přeštických novin. Čtenáře 
odkazuji na taková fakta, která 
jsou zdokumentovaná, nejedná 
se tedy o žádné domněnky. Na 
cyklotrase č. 2189 Hloupensko 
– Horšice jsme za finančního 
příspěvku Mikroregionu Přeš-
ticko zbudovali odpočívadlo 
opatřené dřevěným stolem 
s lavicemi, kládou se zářezy 
pro krátkodobé zaparkování 
jízdních kol a stojan s mapou 
jižního Plzeňska. Za krátký 
čas to dopadlo tak, že pose-
zení odcizil neznámý pacha-
tel, zmizela i „parkovací“ 
kláda a o několik dnů později 
byla zcizená i mapa. Mapový 
stojan se podařilo zachránit 
a prozatím uschovat. Obec 
nechala instalovat na stejném 
místě (odpočívadle pro turisty) 
stolek a lavice na betonových 
podnožích s dřevěnými latěmi. 
Návštěvník tohoto místa se 
po dvou letech nestačí divit!!! 
Devastace!!! (Že by to udělaly 
babičky s hůlkami, když jsou 
na vycházce a chtějí si odpo-
činout? Taková myšlenka pře-
ce nepřipadá vůbec v úvahu!) 
Tolik ve stručnosti k místopis-
né faktografii z okolí Horšic, 
jako úvod pro položení otáz-
ky, který nyní doplním jiným 
důkazem z okolí Lužan. Břez-
nové vydání Přeštických novin 
(3/2015) na str. č. 5 obohatil 
písemný a fotografický příspě-
vek Cyklistického oddílu Přeš-

tice (COPR) o jeho činnosti 
v zimním období. Fotografie 
zachycuje řezbářskou prá-
ci – Čerta a Káču – na vrchu 
Taneček u Lužan, ovšem 
„jaksi osedlanou“ účastníky 
vycházky.  Dobrá dokumenta-
ce toho, jak si děti pod dohle-
dem vedoucího výpravy váží 
práce onoho řezbáře nebo jak 
pohrdají snahami obce Lužany 
o zvelebení místa na návrší, 
které bylo mj. podnětem pro 
hudebního skladatele Antoní-
na Dvořáka k vytvoření zná-
mého díla. Obávám se, zda to 
není první krok k tomu, aby 
docházelo k dalšímu beztrest-
nému poškozování upravené-
ho místa, popřípadě následné 
devastaci – a nejlépe – pod 
dozorem nějakého instrukto-
ra, popřípadě fotografa, aby se 
mohl pochlubit tím, jak mládež 
„dobře“ vede. Zkrátka se mu 
to tentokráte vymklo! Příště 
by své svěřence mohl vyfoto-
grafovat, jak lezou přes plot do 
jeho zahrady – pardon – to ne! 
– raději u souseda – ve smys-
lu starého pořekadla „Z cizí-
ho krev neteče!“  Jinak práci 
„COPRu“ hodnotím kladně. 
Ostatně v Horšicích se má 
opět v letošním roce uskuteč-
nit časovka nadějných cyklis-
tů a obecní zastupitelstvo tuto 
aktivitu přivítalo. Ale před-
stava, že by se účastníci měli 
podílet na zneuctění výsledků 
našeho činění a snažení, anebo 
by projevili pohrdání nad ně-
kterou z našich památek nebo 
místních symbolů obdob-
ným způsobem, jako to před-
vedli na Tanečku, byl bych 
nucen zaujmout k závodům 
jiný postoj, než ten dosavad-
ní, který je v zásadě vstřícný. 
Proto předkládám tuto otázku 
k zamyšlení nejen čtenářům 
a starostům obcí a jejich zastu-
pitelstvům, ale také funkcio-
nářům všech nejmenovaných 
spolků, jejichž činovníci by 
měli vést mládež  – podle 
mého názoru – poněkud jiným, 
ale především kultivovanějším 
směrem.          

Miroslav Čepický, starosta 
obce Horšice a dlouholetý 
funkcionář Mikroregionu 
Přešticko a MAS Aktivios

Otázka k zamyšlení

Parčík slaví
60. narozeniny 

V dubnu roku 1955 byl na 
polovině tehdejšího Gottwaldo-
va, nyní Masarykova náměstí, 
vybudován parčík, který slouží 
přeštické veřejnosti dodnes. 
Náklady na jeho zřízení dosáh-
ly celkové výše 56 789,75 Kčs, 
příspěvek kraje na sadové úpra-
vy činil 28 640 Kčs. Při výstav-
bě bylo odpracováno celkem 
4000 bezplatných brigádnic-
kých hodin a z nedostatku 
dalších dobrovolníků také 776 
hodin placených. Při úpravách 
byla zachována lipová alej ve 
středu náměstí a dvě velké lípy 
u Božích muk. V parku byly 
kromě jiného vysazeny okrasná 
magnólie, stříbrná jedle, která 
měla sloužit jako trvalý vánoč-
ní strom, a na východní straně 
řada lip jako zvuková a pracho-
vá clona hlavní silnice. 

Kopie původního nákresu 
parčíku a dalších historických 
dokumentů jsou vystaveny 
v průjezdu radnice. 

Eva Česáková 
tajemnice MěÚ Přeštice

Oči dispečerů

Tunel Valík patří Přešticím DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Dům historie Přešticka zve od 22. dubna 2015 na výstavu  
unikátních fotografií z osvobození Přeštic U. S. Army 
6. 5. 1946 a pobytu amerických vojáků v Přešticích. 
Součástí výstavy budou také modely bojové techniky a docho-
vaná výzbroj a výstroj. Připraveny jsou i dvě komentované pro-
hlídky výstavy. 

První provede v sobotu 25. dubna od 14.00 do 17.00 hodin 
Ing. Jiří Běl. Druhá komentovaná prohlídka, zaměřená na 
popis výstroje a výzbroje americké armády, se usku-
teční v sobotu 9. května s Mgr. Karlem Foudem.

Dokončení ze str. 1
Dalším z populárních 

témat je zcela určitě rekon-
strukce restaurace Peklo na 
náměstí. Je to naše Achillova 
pata, i mně vadí, že se tam 
zdánlivě nic neděje. Mohu Vás 
ujistit, že hledáme zájemce, 
s mnohými jednáme a vysvět-
lujeme jim, co od nich chce-
me. Hledáme společnost, která 
si prostory, na které už máme 
zpracované výkresy stávající-
ho stavu, pronajme dlouhodo-
bě.  Musíme se ale se zájemci 
shodnout. Radši budeme jed-

nat déle, než abychom pro-
najali narychlo a pak zplakali 
nad výdělkem. 

Dovolím si ještě s potěšením 
vyzdvihnout významnou udá-
lost března a to Reprezentační 
ples města Přeštice. Ten kro-
mě pestrého programu, skvělé 
hudby a bohaté tomboly přine-
sl také výtěžek pro TJ Sokol ve 
výši deset tisíc korun. Věřím, 
že to naše partnery povzbudí 
k další spolupráci na podobné 
akci třeba hned příští rok.

Mgr. Karel Naxera
starosta

SLOVO STAROSTY Vítej jaro mezi námi...
Jen několik dnů, co začalo 

platit datum astronomického 
jara, se jeho příchod rozhod-
ly podpořit děti z přeštických 
mateřských škol a školní druži-
ny. Společně se za mohutného 
rachání několika desítek řeh-
taček sešly na náměstí, odkud 
vyrazily k jezu. V čele nesly 
Morenu – Zimu, jejímž utope-
ním chtěly ukončit její letošní 
existenci. Obě odplavaly od 
jezu dále po proudu a děti jarní-
mi básničkami dále přivolávaly 
jaro. A to jakoby je vyslyšelo, 
svítilo sluníčko, modrá oblo-
ha, prostě nádherný jarní den. 

Cestou zpět se všichni zastavili 
u kašny, do které letos popr-
vé symbolicky na uvítání jara 
vytryskla voda.                  (šat)

Snahy dětí o přivolání jara 
podpořili místostarosta Marek 
Krivda a ředitel školy Petr For-
nouz, kteří „poslali“ Moreny 
daleko do proudu, aby zima již 
doopravdy odešla.



1. Situace 
kolem výstav-
by CTPar-
ku je podle 
mého názo-
ru zbytečně 
dramatizova-

ná. Řízení o povolení stavby 
dosud probíhalo standardně, 
občané se měli možnost se 
záměrem investora sezná-
mit na mimořádném jednání 
zastupitelstva, někteří dokonce 
využili možnost záměr připo-
mínkovat u dotčených orgánů 
státní správy. Ze závěru zjišťo-
vacího řízení vyhotoveného 
v prosinci 2014 Ministerstvem 
životního prostředí vyplývá, 
že záměr nemá významný vliv 
na životní prostředí a nebude 
tedy posuzován podle speciál-
ního zákona. Umístění stavby 
je v souladu s platným územ-
ním plánem, který mimocho-
dem připouští umístění těžké-
ho průmyslu. Chápu obavy 
bydlících v ulici Dukelská 
a K Cihelně z možného ná-
růstu dopravy, ale dnes je již 
zřejmé, že projektant směřu-
je veškerou dopravu do ulice 
Průmyslové. Už z názvu této 
ulice vyplývá, k čemu je tato 
zóna určena a také léta využí-
vána. 

Pokračování na str. 13

1. V části 
areálu bývalé 
Prefy, který 
nikdy měs-
to Přeštice 
nevlastnilo, 
vyroste opět 

po mnoha letech nový prů-
myslový podnik. Desítky let 
průmyslově využívané území, 
v souladu s platným územním 
plánem. Potud spokojen jsem. 
Přitom jsem si vědom toho, 
že na podzim minulého roku- 
právě v souvislosti s urychle-
nou přípravou výstavby nové-
ho závodu, zazněl z veřejnosti 
podnět k přehodnocení způso-
bu využití části území bývalé 
Prefy pro jiný účel bližší cha-
rakteru intravilánu města – 
bydlení, služby, rekreace. Poz-
dě především proto, že zazněl 
téměř na konci několikaletého 
procesu projednávání a schva-
lování nového úz emního plá-
nu, po jeho veřejném připo-
mínkování. Nejsem spokojen 
s tím, že stavba byla započata 
bez stavebního povolení, na 
což upozornili občané. Věřím, 
že přeštický stavební úřad jako 
orgán státní správy, dosavad-
ní postup stavebníka řádně 
vyřeší a nadále ho bude prů-
běžně a důsledně kontrolovat. 
Veškeré dění kolem výstavby 
CT Parku v Přešticích nechci 
zhodnotit krátce.  

2. Říkám, že ten, kdo takto 
sugestivní aprílovou otázku 
pokládá, neví mnoho o vzniku 
a několikaletém průběhu nyní 
již uskutečňovaného projektu 
rekonstrukce sportovně rekre-
ačního areálu KČT a odpovídá 
si sám.

1. Nejprve 
rekapitulace. 
Když mi před 
čtyřmi měsíci 
pan místosta-
rosta  Marek 
Krivda ozná-

mil, že „drtivá většina občanů 
i zastupitelů vítá stavbu nové-
ho provozu IACG,“ tak jsem  

1. Výstavbu 
továrny pod-
poruji. Kon-
trolu stavby 
musí dělat 
z o d p o v ě d -
ní úředníci. 

Nikdo jiný nemá kompetence. 
2. Mám pocit, že tato otázka 

obsahuje zlý úmysl manipulo-
vat veřejnost nepravdami. Rád 
bych se mýlil, ale obávám se, 
že i naznačuje, k čemu budou 
občas sloužit Přeštické noviny 
a redakční rada ovládaná  „medi-
álními experty“ za TOP 09. 

Aktuálně eviduji 7 návrhů 
na různá řešení bazénu v Přeš-
ticích. Ano, jednou z variant 
je i bazén u KČT, na druhé 
straně řeky pod kostelem, 
s lávkou k bazénu přes řeku 
z KČT. S návrhem přišel rea-
lizační tým 8 lidí, kteří pracují 
na rekonstrukci KČT. Vychází 
z toho, že když město nainves-
tuje do opravy KČT více než 
10 milionů Kč, mohl by areál 
sloužit jako výborné zázemí 
venkovního bazénu. Na KČT 
je plánováno vybudovat chod-
níčky ze zámkové dlažby, trav-
natá sportoviště, cvičební kou-
tek s nářadím, dětský koutek 
na hraní, kiosek s občerstve-
ním, sprchy a WC. Nemuselo 
by se to stavět jinde u bazénu 
a sloužilo by to navíc občanům 
celoročně, ne jen v létě.

Minulá rada města se roz-
hodla, že zadá externí projekč-
ní firmě vypracování studie, 
jestli by tam bazén bylo mož-
né postavit a kolik by to stálo. 
Studie odpověděla, že by tam 
bazén šel postavit a že by to 
stálo cca 45 milionů Kč.

Rada poté rozhodla, že tuto 
otázku nechá na rozhodnutí 
novým zastupitelům zvole-
ným ve volbách v 10/2014, ať 
zváží všechny doposud známé 
varianty, všechna pro a proti 
a rozhodnou. Více se o tom 
nejednalo! Já jsem nebyl čle-
nem rady, takže jsem neměl 
právo o tom rozhodovat. Nově 
zvolené zastupitelstvo o bazé-
nu zatím nejednalo. Současné 
vedení města nepřišlo zatím 
se žádným návrhem! Pozoruji 
přetrvávající tendenci kritizo-
vat to, co bylo vykonáno dopo-
sud. Program rozvoje města je 
však o něčem jiném. 

Pokud se týká jednání minu-
lé rady, musím se jich zastat, 
komunikovali o tom a měli 
snahu otázku bazénu řešit 
a někam dále to posunout. 
Není to jednoduché, je to hod-
ně peněz, které město nemá.
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1. Na dvou hektarech mezi bytovkami a hřištěm vyroste v Přešticích továrna na zpracování plastů. Deve-
loper společnost CTP slibuje, že výrobní hala zaměstná pět stovek lidí. Nizozemská firma ale začala sta-
vět bez stavebního povolení. Jak tedy hodnotíte veškeré dění kolem výstavby CTP parku v Přešticích? 
Jste s tím spokojen(a)? 2. „Aprílová“ – Co říkáte na návrh jednoho ze zastupitelů, aby se z KČT (loděnice) 
postavil pontonový most přes řeku a za ním vyhloubil ve stráni bazén?

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

1. I když 
máme v pl-
z e ň s k é m 
kraji jednu 
z nejmen-
ších neza-
městnaností 

v republice, bylo by špatné, 
kdybychom se vytvářením  
pracovních  míst  pro budouc-
nost našeho města nezabývali. 
Každý zaměstnavatel, který 
má zájem investovat v našem 
městě je určitě vítán a je ho 
potřeba ze strany města pod-
pořit. Někdy to má bohužel 
i své stinné stránky. Zákony, 
a ne jenom ty stavební, platí 
pro každého. Dle informa-
cí investor obdržel stavební 
povolení na  vyměření a zemní 
práce. Tyto dokončil, počasí 
přálo a tak začal hloubit výko-
py  na betonové patky budoucí 
výrobní haly. To již přísluš-
ný stavební úřad neposvětil, 
i když logicky by takto stavba 
dle projektu měla pokračovat. 
Stavebník tímto porušil zákon 
a následuje sankce. Obhajovat 
stavebníka nechci, ale dovolte, 
abych  na závěr vyslovil názor 
ze své vlastní zkušenosti se 
stavebním úřadem, že někteří 
úředníci dokáží ze své pra-
vomoci házet opravdu velké 
klacky pod nohy...

2. Celkem se ztotožňuji 
s názorem jednoho mého kole-
gy, který se vyjádřil k vybu-
dování bazénu pod kostelem 
zhruba takto: „Minulý režim 
se dlouhá léta snažil o to, aby 
veškeré církevní stavby pokud 
možno upadly v zapomnění 
nebo nejlépe bez údržby zchát-
raly a spadly. V Přešticích by 
se to konečně mohlo podařit 
a ten náš kostel by se zřítil do 
řeky“.

1. Otázka 
je položena 
trošku zavá-
dějícím způ-
sobem. Spíše 
by měla být 
p o l o ž e n a 

„v průmyslové zóně po bývalé 
Prefě bude vystavěna...“. Zapo-
četí stavby v době, kdy nebyly 
vyřízeny veškeré povolení jistě 
není nejvhodnější reklamou. 
Je třeba říci, že byla zahájena 
příprava a betonování patek 
pro vlastní halu, terénní úpravy 
byly povoleny. Veškerá povo-
lení v současné době nabývají 
postupně na platnosti či jsou 
v běhu. Firma IAC Group, 
jejíž jedna z divizí bude nájem-
cem a provozovatelem, tudíž 
i zaměstnavatelem, je v Přešti-
cích dlouhodobě a zaměstnává 
velké množství lidí z Přeštic 
a okolí. S výstavbou souhlasím, 
neboť přinese možnost zaměst-
nání pro široké okolí. Děním 
okolo výstavby jsem dost 
rozčarován. Tzv. petice obča-
nů, jinak to bohužel nemohu 
nazvat, neboť dle mých infor-
mací, nebyly splněny podmínky 
petičního zákona, byla vyvolá-
na neznalostí problému, podá-
ny zavádějící informace apod. 
Město společně s firmou IAC 
Group svolala k „petici“ jedná-
ní, kdy se k problému nevyjádřil 
nikdo z petičního výboru (jestli 
vůbec existuje), na nabídku náv-
štěvy firmy nikdo nereagoval. 
Obdobně je to i s komunikací 
s vedením města. Je to asi novo-
dobý trend, stěžovat si všude 
a na všechno, případně k tomu 

založit hnutí či sdružení (podle 
NOZ spolek) a obeslat všechna 
média lačnoucí po jakémkoli 
problému. Spojeno s tím, že se 
stěžovatelé neobtěžují zjistit 
podrobnosti a správné informa-
ce a na veškeré argumenty stej-
ně nereagují. Osobně bych byl 
důrazně proti, aby v Přešticích 
vznikl provoz ohrožující životní 
prostředí. Ale výstavba nové-
ho závodu v průmyslové zóny 
bývalé Prefy mezi tyto případy 
rozhodně nepatří.

2. Je trošku smutné, že se 
stejným „odporem“ jako otáz-
ka se nesetkal celý nesmyslný 
projekt, který byl řízen pouze 
několika lidmi, aniž by s ním 
bylo seznámeno zastupitelstvo. 
Takový pěkný apríl, který stál 
město neaprílové peníze.

1. Veškeré 
dění kolem 
v ý s t a v b y 
C T P a r k u 
v Přešticích 
hodnotím od 
počátku jako 

nestandardně uspěchané, a tím 
budící více či méně opráv-
něné pochybnosti. 8. 9. 2014 
Rada města poprvé projednala 
žádost české regionální poboč-
ky holandské developerské 
společnosti CTP Invest spol. 
s r. o. o prodej části městského 
pozemku v areálu bývalé Prefy. 
Zastupitelstvo města dne 9. 10. 
(den před komunálními volba-
mi) přijalo usnesení, že souhlasí 
s umístěním staveb souvisejících 
se záměrem realizace tohoto 
projektu na městském pozemku  
p. č. 256/23 k. ú. Přeštice.

Proč jsem hlasovala proti 
tomuto usnesení? Protože dle 
mého názoru stavby tohoto 
typu s třísměnným provozem 
vázaným na intenzivní kami-
onovou dopravu mají výraz-
ný dopad na životní prostředí 
a kvalitu života obyvatel a měly 
by být situovány v průmyslo-
vých zónách na periferiích měst 
s vazbou na kapacitní doprav-
ní komunikace (obchvat), ne 
v sousedství obytné zástavby 
v intravilánu obce, kde nega-
tivní dopady z přetížené Tř. 1. 
máje jsou už nyní na hranici 
únosnosti.   A že firma začala 
stavět bez potřebných povo-
lení? Vždyť spuštění provozu 
haly má začít už v  červnu 2015! 
A jak pronesl generální ředitel 
CTP Invest pan Remon Vos  
13. 3. 2015 v reportáži ČT: 
„Ne všichni úředníci se vyzna-
jí v legislativě. Když požádám 
o stavební povolení nebo kolau-
dační souhlas v sousední zemi, 
v Německu nebo v Polsku, pro-
ces je rychlejší než v Česku.“ 
Nyní je tedy na našem odboru 
výstavby a ÚP, aby dokázal, že 
legislativu a sankce za porušení 
stavebního zákona ovládá.

2. Druhá otázka mi připomíná 
tzv. Radio Jerevan:
– nebyl to návrh jednoho ze 
zastupitelů, ale návrh, kte-
rý vznikl v realizačním týmu 
rekonstrukce KČT a byl vede-
ný snahou alespoň částečně 
řešit koupání pro občany Přeš-
tic, i když forma koupaliště 
zaříznutého ve svahu nad řekou 
nebyla šťastná z mnoha důvodů
– nejednalo se o pontonový 
most, ale lávku pro pěší, která 
měla spojit zázemí KČT s tímto 
bazénem. Někdo si plete dojmy 
s pojmy. 

Slova o pontonovém mostu 
vedle mostu v Brance padla na 
pracovním zastupitelstvu, když 

firma provádějící rekonstruk-
ci KČT ospravedlňovala skluz 
prací rozbahněnou polní ces-
tou a hledala se všechna možná 
řešení, aby práce mohly pokra-
čovat. Od toho pracovní zastu-
pitelstva jsou, aby se na nich 
formou brainstormingu hledala 
nejrůznější možná řešení. Nevi-
dím důvod, proč z toho dělat 
aprílový žert.

pochyboval o tomto tvrzení, 
neboť v referendu se občané 
vyjádřit nemohli a nové zastu-
pitelstvo o tom vůbec nejed-
nalo. Upozornili jsme spolu 
s MUDr. Froňkovou, že podle 
rozptylové studie se mimo jiné 
„nepředpokládá významné 
ovlivnění stávající imisní zátěže 
území benzenem.“ Předpokládá  
ovlivnění částečné... Byl jsem 
také poučen panem místosta-
rostou, že budu „čelit právním 
krokům pana ředitele IACG 
Faita, pokud budu tvrdit, že 
jejich společnost vypouští ben-
zen do ovzduší.“ 

V říjnu 2014 činila průměr-
ná nezaměstnanost v ČR 7,1 
% a měla sestupnou tendenci. 
V Přešticích bylo 241 registro-
vaných nezaměstnaných, podíl 
nezaměstnaných nedosahoval 
ani 5 %. Argumentace údaj-
ným zvýšením zaměstnanosti 
je pokus najít alespoň jeden 
důvod, proč stavbu prosadit. 
Pokud tedy neexistuje jiný 
důvod, musím se zeptat: Cui 
bono? (Komu ku prospěchu?) 
Kdo si myslí, že lobby 241 
přeštických nezaměstnaných 
dokázala přesvědčit drtivou 
většinu občanů a zastupitelů? 

Nakonec mi pan místostarosta 
napsal: „Dovolím si tedy vyzvat 
MUDr. Froňkovou a MUDr. 
Hájka, aby nám poodhalili 
zdroj svých obav. Tento zdroj 
se totiž (věříme-li vyjádření 
IACG) buď velmi mýlí, nebo má 
postranní úmysly, které by nás 
věchny jistě zajímaly.“ 

Zde je moje odpověď: „Pokud 
Vás to všechny tak zajímá, zdroj 
svých obav jsem tedy obdržel 
od Vás, pane místostarosto: 
dne 19. 11. 2014 v 17.32.01 
jste e-mailem Vy sám rozeslal 
všem zastupitelům, tedy i mně, 
Rozptylovou studii  C 1647-14-
0/Z02, kterou objednal CTP 
invest, spol. s r.o. u firmy Amec 
s.r.o. Po přečtení této studie 
jsem zjistil, že v odstavci 6.4 na 
straně 22 je speciální kapitola 
o benzenu. V závěru této studie 
na str. 23 je šestý odstavec, kte-
rý jsem si Vám dovolil již jed-
nou ve svém posledním sdělení 
ocitovat. Protože nemám žádné 
postranní úmyly, udělám to 
tedy ještě jednou.“ 

Rada města si vyžádala novou 
studii týkající se vlivu na život-
ní prostředí. Od té doby proběh-
la další jednání. S děním kolem 
CT parku jsem hrubě nespoko-
jen. Firma nerespektuje platné 
předpisy. Docela se těším na 
reakci stavebního úřadu...

1. Nevím, 
co si před-
s t a v u j e t e 
pod pojmem 
„dění“, tudíž 
ani nemohu 
hodnotit svůj 

vztah k němu. Podstatné jsou 
v této záležitosti tyto věci: 
kvalita (či nekvalita) předklá-
daného záměru, jeho vhodnost 
(či nevhodnost) pro Přešti-
ce, jeho soulad (či nesoulad) 
s územním plánem, jeho legi-
timita apod. Myslím si však, 
že případná diskuse k nim již 
měla proběhnout, nyní je na 
ni (pokud již stavba začala) 
pozdě! Máte-li informaci, že 
stavba probíhá bez stavební-
ho povolení, pak byste se měli 
zachovat jako „investigativní 
měsíčník“ a činit odpovídající 
kroky!

2. Jste si jisti, že jde o aprí-
lovou otázku?  Obávám se, že 
vyvolá spíše vlnu averze než 
legrace, a proto na ni neodpo-
vídám!

1. To, že 
tady bude 
stát provoz, 
který výrazně 
zlepší skóre 
z a m ě s t n a -
nosti v okolí, 

vnímám jednoznačně pozi-
tivně. Podle všeho, co dosud 
vím, jsem přesvědčen, že ten-
to provoz nebude pro Přeš-
tice významným ohrožením 
kvality života. Výstavba je 
bohužel zatížena nedostatkem 
času (díky zakázkám nasmlou-
vaným s automobilkami), což 
bylo známo od začátku. Vzhle-
dem k tomu, že stavba probí-
há v zásadě s našim souhla-
sem, vnímám výstavbu, která 
proběhla bez povolení, jako 
nepříliš významný poklesek. 
Nemůžeme tento fakt samo-
zřejmě ignorovat, takže jsme 
(samospráva) vyzvali Odbor 
výstavby… (státní správa), 
aby situaci řešil v souladu 
s platnou legislativou.

2. To je samozřejmě smělý 
plán. Nicméně abychom se 
zapsali do dějin v širším měřít-
ku, nebude to stačit. Navrhuji 
nedržet se při zdi a most posta-
vit visutý. Dále je logické, že 
od bazénu k faře bude nezbytná 
lanovka. Vezmeme-li v potaz 
demografický vývoj, bude se 
nám náramně hodit, až nás na 
poslední výspě obklíčí hordy 
v turbanech. Prchneme suchou 
nohou směrem k Ticholovci 
a pak dál na východ. Pak už 
jen k velikému přivinouti tam 
tomu se dubisku, jenž vzdoru-
je zhoubným až dosaváde ča-
sům. A máme to!

1. Už sa-
motný fakt, 
že v bezpro-
střední blíz-
kosti byto-
vé zástavby 
vyroste tako-

vá masivní stavba s 24hodi-
novým provozem, mně 
osobně vadí. Bohužel město 
nemůže výstavbě zabránit, 
protože dosud nemá schvále-
ný nový územní plán, který 
by výstavbu takového objektu 
neumožnil.

Jestliže investor začíná bez 
předchozí přípravy zahajovat 
proces vedoucí k získání pří-
slušných povolení v prosinci 
2014 a ukončení stavby naplá-
nuje na červen 2015, je zřejmé, 
že od počátku počítá s tím, že 
bude část stavby provádět bez 
příslušných povolení pod rizi-
kem pokuty. 

Jedná se o naprosté pohrdá-
ní platnými předpisy a zákony 
a doufám, že tento „plánovaný 
postup“ najde odpovídající 
odezvu u stavebního úřadu, 
který má pravomoc rozhodo-
vat o udělení pokuty.

2. Otázka je mířena osobně 
a tím, byť je s aprílovým pod-
textem, ji považuji za hloupou. 
Nic na tom nemění fakt, že 
výstavba bazénu ve stráni pod 
kostelem je pro mě nepřijatel-
ná. Osobně to pro mě zname-
ná obnovení jednání o perso-
nálním složení redakční rady 
Přeštických novin.

Ing. Jiří Lucák
E m i g r o -

val na Kubu, 
tudíž v měsíci 
dubnu neod-
povídá.
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Nevěsty na zámku – 3. ročník 
soutěže o nejkrásnější svatební šaty

Modelingová agentura  
JM-models Klatovy připravuje 
již 3. ročník soutěže Nevěsty 
na zámku – Lužany u Přeštic 
na 16. 5. 2015 od 14.00 hod. 
Jedná se především o přehlíd-
ku svatebních šatů ze 4 sva-
tebních salónů. Soutěžit budou 
svatební salóny z Přeštic, Pís-
ku, Plzně a Tachova. Kromě 
svatebních šatů pro nevěsty 
budou k vidění pánské obleky 
a šatičky pro malé družičky. 
První nevěsta z každého saló-
nu netradičně přijede za svým 
ženichem. Buď na koni, na 
traktoru či v luxusním voze, 
ale také nám jednu z nevěst 

ženich poveze v kolečku. 
Akce bude plná humoru, který 
se bude mísit s krásou mode-
lek, modelů, luxusních vozů, 
ochutnávkou vín a svatebních 
dortíčků či koláčků. K vidění 
budou i svatební dorty. A aby 
celé odpoledne bylo opravdu 
nádherné a hřála nás láska, při-
jede nám zazpívat o lásce zpě-
vák Jakub Smolík. Samozřej-
mě každý z návštěvníků může 
označit svůj tip – které šaty ho 
nejvíce uchvátily – na hlasova-
cí lístek. Pro výherní salón jsou 
kromě uznání a ručně broušené 
číše připraveny zajímavé ceny. 
Tato akce je na podporu Nadace 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových.                    (red)

Zdařilá zimní sezóna lyžařského oddílu
Dobré sněhové podmín-

ky jsou základem úspěšnosti 
lyžařské sezóny. Po loňské, 
téměř bezsněhové, a v závěru 
i nešťastné zimní sezóně, jsme 
očekávali, jak se k nám zima 
zachová letos. A naše přání 
se splnila. Vhodné sněhové 
podmínky v lyžařském areálu 
Ski Belveder a následně i na 
Hohenbogenu nám umožni-
ly plně využít letošní zimy. 
I zájemců o lyžování se našlo 
dostatek a každou neděli se na 

hory vydalo téměř 100 malých 
i větších lyžařů. Po šesti výu-
kových lekcích přišel vrchol 
sezóny, a to závěrečné oddí-
lové závody a všemi oblíbe-
ný maškarní rej. Napětí před 
závody bylo veliké a jako při 
každé sportovní činnosti bylo 
vítězů, ale i těch, kteří se svým 
výsledkem příliš nebyli spo-
kojeni. Přesto si dovolím říci, 
že zvítězili všichni, neboť na 
počátku sezóny bylo téměř 30 
úplných začátečníků ve věku 

od 3,5 roku po 8 let, a právě při 
závodech ukázali, že zvládli 
základní lyžařské dovednosti. 
A asi to nejhlavnější – objevili 
radost z lyžování a krásu toho-
to zimního sportu.

Poděkování  za zdařilou se-
zónu patří provozovateli Ski 
areálu Belveder p. Maxovi,  
p. Černému z hotelu Engadin 
za výborné jídlo a ČSAD Přeš-
tice za bezproblémové zajiště-
ní dopravy. Se všemi našimi 
příznivci a podporovateli se 
těším na spolupráci při další 
sezóně, která bude snad ale-
spoň stejně úspěšná, jako ta 
letošní. Skol.

Mgr. Petr Fornouz
Předseda Lyžařského oddílu

TJ Přeštice

Foto M. Lautner

inzerce
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TJ Přeštice – oddíl národní házené 
zveřejňuje domácí jarní utkání dospělých
1. liga mužů
TJ Přeštice - Sokol Nezvěstice  neděle 26. 4. 2015 11.00 hod.
TJ Přeštice - SK Studénka   neděle 17. 5. 2015 11.00 hod.
TJ Přeštice - TJ Plzeň-Újezd  neděle 24. 5. 2015 11.00 hod.

Po ukončení základní části 31. 5. bude hrát prvních 6 celků play-off. První a druhý postupuje 
přímo do semifinále. Třetí až šestý celek bude hrát čtvrtfinále a vítězové postoupí do semifinále.
1. liga žen
TJ Přeštice A - HK Hlinsko  sobota 18. 4. 2015 16.00 hod.
TJ Přeštice A - SK Chomutov NH  neděle 19. 4. 2015 11.00 hod.

Po ukončení základní části 3. 5. se bude hrát nadstavbová část, kdy první až páté družstvo bude 
hrát o medaile a šesté až desáté družstvo o sestup. Body ze základní části si družstva přenáší do 
nadstavby, kde se střetne každý s každým doma a venku.
2. liga žen
TJ Přeštice B - TJ Plzeň-Újezd   neděle 12. 4. 2015 11.00 hod.
TJ Přeštice B - TJ Jiskra Raspenava  sobota 18. 4. 2015 14.30 hod.
TJ Přeštice B - SK Chomutov NH   neděle 19. 4. 2015   9.30 hod.
TJ Přeštice B - Sokol Bakov   neděle   7. 6. 2015   11.00 hod.
TJ Přeštice B - TJ Šroubárna Žatec  sobota 13. 6. 2015 11.00 hod.

Výsledné pořadí 10 P z veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice v roce 2015

Veřejné fórum 
Zdravého města 2015

Letošní veřejné fórum Zdra-
vého města Přeštice se konalo 
v úterý 17. března odpoledne. 
Ve velkém sále Kulturního 
a komunitního centra se sešlo 
56 účastníků, kteří společně 
debatovali o budoucnosti měs-
ta. Na pracovních listech se 
objevovaly náměty na odstra-
nění některých problémů, kte-
ré lidem komplikují život ve 
městě, jako například nedosta-
tečný počet parkovacích míst 
nebo chybějící dům seniorů, 

ale i nápady na zlepšení mož-
ností pro volnočasové aktivity, 
třeba výstavba cyklostezek, 
naučných stezek nebo výstav-
ba či rekonstrukce kulturního 
domu. Pořadí naléhavosti jed-
notlivých témat vyplynulo ze 
závěrečného hlasování účast-
níků fóra a je uvedeno v tabul-
ce zveřejněné úpd tímto člán-
kem. Ta nyní bude předmětem 
ověřování ve veřejné anketě, 
která poběží od 1. do 15. dub-
na 2015.

Anketní dotazník je možné si vyzvednout 
i odevzdat na těchto místech:
1. Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. 107 a Husova 465
2. Kulturní a komunitní centrum Přeštice, informační centrum,
    Masarykovo nám. 311
3. Městská knihovna Přeštice, Husova 1079
4. Dům historie Přešticka, Třebízského 24
5. Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556
6. Úřad práce Plzeň-jih, pobočka Přeštice, Palackého 460
7. Základní škola Přeštice, Na Jordáně 1146
8. Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959
9. Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202

Anketní dotazník lze také od 1. 4. 2015 stáhnout na stránkách 
www.prestice-mesto.cz v části Samospráva / Aktuální 
informace / Aktuality a zaslat e-mailem na adresu:
podatelna@prestice-mesto.cz případně je možné hlaso-
vat on-line na webu města a i na webu Kulturního a komunitního 
centra  www.kzprestice.cz

Veřejnosti budou výsledky ankety k dispozici v květnovém 
vydání Přeštických novin a na internetových webových strán-
kách města www.prestice-mesto.cz v závěru dubna 2014.

Eva Česáková
 koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Mgr. Karel 
Naxera

P a m a t u j i 
si ještě hluk 
z nočního pro-
vozu jeřábů 
bývalé Prefy 
a množství 
k a m i ó n ů 

a těžké techniky do ulice 
K Cihelně z území za tratí, kde 
sídlila cihelna a provozovna 
Agro. 

Co se týče zahájení prací 
bez stavebního povolení, to je 
samozřejmě špatné a nepřispěje 
to ani trochu k ukli dnění mezi 
občany. Můžeme pak pouze 
polemizovat, zda jsou naše 
zákony (hlavně nový stavební 
zákon) tak „nepříznivé“ vůči 
investorům a stavebníkům, že 
je musí na rozdíl od jiných států 
EÚ obcházet a porušovat, nebo 
je to v přístupu našich úřední-
ků (připomenu např. lamenta-
ci našeho pana prezidenta při 
poslední návštěvě v Přešticích 
ve věci povolení výstavby 
garáže). Jinak si myslím, že 
výstavba nového závodu bude 
pro město a blízké okolí příno-
sem a to nejenom kvůli vyšší 
nabídce pracovních příležitostí. 
Zatím se musíme bohužel smí-
řit s takovým zaměřením výro-
by, možná až naše společnost 
jednou pochopí jak je důležitá 
kvalita vzdělání, přijdou inves-
toři s nabídkou výroby jiného 
zaměření.

2. Já myslím, že lepší místo 
v Přešticích nenajdeme. Zís-
kali bychom další raritu – ven-
kovní bazén bez možnosti pří-
jezdu a parkování, ve svahu 
s odpoledním zastíněním a no-
vým přemostěním řeky Úhla-
vy. Zcela určitě by náklady 
na založení stavby byly nižší 
než na rovném pozemku situ-
ovaném v části podle platného 
územního plánu. Naštěstí se 
jedná jen o aprílovou otázku, 
takže dále neřeším.    

Jaroslav Majer

1. O přínosu 
nového závo-
dě v Přeš-
ticích bylo 
řečeno i na-
psáno mnohé. 

Řadím se k těm, kteří tuto inves-
tici vítají. K celé záležitosti se 
snažíme přistupovat s patřičnou 
zodpovědností a mrzí mě, že ze 
strany našeho partnera nepro-
bíhá vše podle dohodnutých 
a předepsaných pravidel. Před-
pokládám ale, že se CTP posta-
ví problému a pochybení čelem 
a ponese patřičné následky. 
Přeji stavebníkovi co nejméně 
komplikací, lidem v okolí stav-
by co nejdříve klid a stavební-
mu úřadu dostatek podkladů pro 
jasné a rázné rozhodnutí.

2. Přiznám se, že bazén ve 
stráni pod kostelem jsem vnímal 
pouze jako informaci o možnos-
ti, kterou město má. Projekt sám 
považuji za poměrně krkolom-
ný a nejsou-li Přeštice položeny 
v horském masivu, máme zde 
i další vhodnější lokality. Na 
pontonový most bych se ale 
určitě velice rád podíval, protože 
jsem ho jako nevoják neviděl 
nikdy na vlastní oči a obdivo-
val jsem práci ženistů pouze při 
sledování černobílé obrazovky 
s pořadem Vlaštovka.

1. Nemůžu 
být spokojen, 
pokud dochá-
zí ke stavbě 
bez patřičné-
ho stavební-

ho povolení. Pevně věřím, že 
stavební úřad má prostředky 
pro řešení takovýchto situací. 
Výstavba haly CTP se odehrá-
vá v lokalitě, kde se i v minu-
losti nacházela průmyslová 
výroba. Nabídku nových pra-
covních míst vítám.

2. Skvělý nápad. Zejména 
občané motoristé získají více 
možností, jak trávit u řeky 
nejen aprílové víkendy ☺  

1. Faktem je, 
že celá léta na 
témže pozem-
ku sídlila fy 
Prefa, která 
se zabýva-

la     výrobou panelů. Možná 
zde v té době  byla vyšší hluč-
nost, ale na druhou stranu bez 
jakýchkoli škodlivých látek, 
které by se výrobou tvořily 
a unikaly do ovzduší. Ani se 
obyvatelům v těsné blízkosti 
nedivím, že mají jisté obavy. 
Poměrná část obyvatel dob-
ře ví, že již v minulosti byla 
sepsána „Petice“ ohledně uchá-
zejícího  štiplavého zápachu 
z fy IACG, která sídlí směrem 
na Skočice. Hodně lidí za pra-
cí dojíždí, takže pro mnohé 
též dobrá zpráva, že budou 
mít možnost pracovat v místě 
bydliště. Postup nizozemské 
firmy je určitě nestandardní. 
Ale zřejmě si hlavu nelámou  
s nějakým povolením a konají 
tak nejen v Čechách, ale i jinde 
ve světě.

2. Výstavba bazénu pod kos-
telem má jistě své silné strán-
ky, ale i své slabiny. Možná 
má mnoho příznivců, ale urči-
tě i odpůrců. Určitě se najde 
více míst, kde by se s výstav-
bou bazénu mohlo začít. Je 
třeba zvážit všechny možnosti. 
Dala bych příležitost obyvate-
lům města se k tomuto tématu 
vyjádřit třeba formou ankety.

1. Pokud 
někdo sleduje 
média před-
pokládám, že 
také zaregis-
troval:

CT Park a jeho stavba v Přeš-
ticích je velice podobná stavbě 
CT Parku u Hradce Králové. 
Ani ne tak rozlohou, ale stejně 
spojeným problémem – stavby 
jsou zahájeny bez stavební-
ho povolení. Tyto informace 
je možné získat mj. ohled-
ně Přeštic na http://zpravy.
hradeckralove.cz/cerna-stav-
ba-ct-parku-dostala-nejvy-
ssi-pokutu-v-historii-29380/  
a ohledně Hradce Králové 
mimo jiné zde: http://www.
ceskatelevize.cz/ct24/regio-
ny/304721-firma-ctp-invest-
stavi-znovu-bez-povoleni-ted-
v-presticich/ 

Otázka by asi spíše měla znít: 
Dovolila by si firma obdobné 
jednání ve své zemi v Holand-
sku? Asi je na to jednoduchá 
odpověď. Rozhodně by ctila 
zákony, které zde platí, bez 
jakýchkoliv výmluv na efek-
tivitu úředníků nebo poma-
lost legislativy. V jaké zemi 
podnikám, tak zákony té země 
se musí dodržovat. To musí 
pochopit každý. A pokud jsou 
s tím spojeny problémy, pak 
mnohdy dochází na sankce.

Ohledně Přeštic se bohužel 
už všeobecně ví, že stavba je 
zahájena bez stavebního povo-
lení a navíc stavební práce 
probíhají v sobotu i v neděli.

Rozhodně legislativní pra-
vomoc s tím něco udělat má 
stavební úřad. A to ne malou. 
V případě potřeby se může 
inspirovat postupem stavební-
ho úřadu Hradce Králové. 

V neposlední řadě by měl 
i Městský úřad Přeštice dát 
najevo, že stavba pokračuje 
minimálně v režimu, který je 
neakceptovatelný i pro obča-
ny města. Vhodné by bylo asi 
podat například podnět na sta-
vební úřad v souladu se správ-
ním řízením.

Předpoklad naplnění 500 
pracovních míst se může stát 
skutečností. Ovšem rozhodně 
to neznamená, že se bude jed-
nat o lidi z Přeštic nebo z nej-
bližšího okolí. Kritéria výběru 
zaměstnanců takto rozhodně 
nastavena nebudou. Ale to se 
dozvíme za chvíli.

2. Pokud jde o mě, byl bych 
pro návrh podvodního kori-
doru. Jaká by to bylo nádhera 
vidět podvodní faunu a flóru 
řeky Úhlavy. Už vidím zástupy 
studentů a vyučujících včetně 
turistů s nadšením vcházejí-
cích do atrakce. Nepochybuji, 
že by bylo možné obdržet pří-
spěvek z evropské unie. Neob-
vyklé a novátorské projekty je 
třeba podporovat. Rozhodně 
bych tímto stavebním počinem 
v této lokalitě nekončil. 

Navrhuji dále zde postavit 
KOSMODROM. Hned bych 
hlasoval, aby se první ves-
mírné mise účastnilo sousoší 
přeštických pašíků, které by se 
následně vypustilo do volné-
ho kosmického prostoru. Jaké 
město se může pochlubit trva-
lým působením svých zástup-
ců v kosmu. Zároveň by se tím 
vyřešil i problém s jejich pře-
místěním na důstojnější místo. 
Krteček, až by se tuto zprávu 
dozvěděl, jistě by uronil slzu. 
Ba možná i plakal a tiše závi-
děl, neboť on se musel vrátit 
z orbitu. Kosmodrom by byl 
rozhodně přínosem i pro Čes-
kou republiku. Mimo jiné by 
se tím podtrhl význam České 
republiky na poli dobývání 
kosmu.

A co víc. Teplo unikající 
z raketových motorů dopo-
ručuji kumulovat do velkých 
výměníků a zásobníků tepla. 
To by se následně mohlo jed-
nak využít pro vyhřívání ve 
stráni vybudovaného bazénu. 
Už jen ta představa, jak ta 
voda bude krásně teplá, dokáže 
navodit pocit blaha a touhy se 
do vody ponořit. Bazén bych 
doporučil i z důvodu archi-
tektonického vzhledu částeč-
ně zapustit do vybudovaného 
jeskyního komplexu. Byl by 
to vlastně podzemní aquapark 
se všemi atrakcemi, které si 
umíme představit. Kdo se tím 
může pochlubit. Dále bych 
teplo využíval i pro vytápění 
nejen obecních bytů. Servisní 
organizace B+T Přeštice s.r.o. 
by v podstatě měla neomezený 

přísun tepla, čímž by se radi-
kálně snížily náklady na pro-
voz tepelného hospodářství. 
Tato společnost by se stala pro 
město Přeštice silně výděleč-
nou firmou. Kam se „hrabou“ 
problémy s Komtermem.

Je třeba přistupovat k pro-
blémům otevřeně, novátorsky 
a neotřele. Dalo by se říci sko-
ro až iracionálně. Jedině takhle 
se můžeme dostat do podvě-
domí světa. V neposlední řadě 
podpoříme cestovní ruch a to 
nejenom lety turistů do kosmu 
ale i regionálně. Turista, který 
nenavštíví Přeštice, jakoby ve 
světě turismu nic neznamenal. 

To by ovšem znamenalo 
vybudovat i letiště. Sice nej-
větší starostí by asi bylo, jak by 
se jmenovalo. Pojmenování se 
snad do jeho dokončení podaří 
vybrat. Dále by bylo vhodné 
vybudovat v Přešticích nové 
nádraží s napojením na vyso-
korychlostní železnici vedoucí 
z Německa přes letiště v Přeš-
ticích do Prahy. Napojením 
letiště na vysokorychlostní trať 
dokonce přeběhneme i Prahu. 
Snad nám to Praha promine.

Doporučuji také vytvořit 
další komise. Neměla by jis-
tě chybět komise s názvem 
„Dobývání vesmíru a rozvoj 
turistiky“. Dále doporuču-
ji vytvoření uvítací komise 
pro návštěvníky z vesmíru 
– už název komise by měl 
být honosný. Nejvhodnější by 
bylo, aby název vzešel z vše-
obecného referenda. Na první 
pohled musí být jasné, čím se 
komise bude zabývat. Doufám 
jen, že se nestrhne bitka o to, 
kdo bude předsedou. Význam 
této komise bude jistě nedo-
zírný, alespoň mezi nadšenci 
UFO a těch také není rozhod-
ně málo.

A kdy začít stavět? Nejlépe 
ihned. Sice stavební povolení 
ještě není, ale chodit pro inspi-
raci se zahájením obdobných 
projektů naštěstí nemusíme 
daleko. Hlavně neotálet. Svět 
nečeká. Jen bych poprosil, aby 
podklady do květnového, nebo 
ještě lépe už do dubnového 
zastupitelstva, byly včas při-
praveny.

Snad jsem nezapomněl na 
ty nejdůležitější souvislosti, 
které je nutné vyřešit s myš-
lenkou pontonového mostu na 
cestě do Příchovic a bazénu ve 
stráni. 

Přese vše napsané si mys-
lím, že jsou daleko důležitější 
problémy než ty, které jsou 
položeny v otázce. A pokud 
by tomu tak nemělo být: „AŤ 
ŽIJE KOSMODROM“. 

Přeji všem krásného 1. apríla.
(Neprošlo korekturou)

Dokončení ze str. 11
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Zleva: Krouparová E., Jabbourová A., Bradová A., Červená N., Vizingrová K., Vizingrová E., 
Červená P., Kačírková L., Zadražilová S., Kubátová M., Moravcová A., trenér m.n.h. Zadražil S.

Ženy Přeštic zvítězily na turnaji v Mostě
Prvoligové ženy Přeštic se 

zúčastnily v neděli 8. 3. 2015 
turnaje v krásné sportovní hale 
v Mostě. Turnaje se kromě 
Přeštic zúčastnily prvoligové 
celky Tymákova a SK Cho-
mutov a doplnil je domácí 
celek Baníku Most, který hraje 
oblastní přebor.  

Výsledky žen Přeštic:  
- Tymákov 12:11 (7:4), - SK 
Chomutov 25:9 (12:4), - Most 
20:9 (10:3)

Sestava Přeštic:
Moravcová A., Zadražilová S. 

- Vizingrová K., Vizingrová 
E., Červená P., Kubátová M., 
Jabbourová A. - Krouparová 
E. (9), Červená N. (27), Kačír-
ková L. (9), Bradová A. (8)

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice 57:19 – 6 b., 
2. Tymákov 47:33 – 4 b., 
3. Baník Most NH 36:50  
– 2 body, 4. SK Chomutov NH 
32:59 – 0 b.

Hodnocení akce trenérem 
m.n.h. Stanislavem Zad-
ražilem: „Na turnaj jsme 
nejeli kompletní. Byla to akce 

hlavně pro děvčata, která se 
v důležitých utkáních nedosta-
nou tolik do hry a aby před finá-
le ČP získala větší herní jistotu. 
Ten záměr se vydařil a všichni 
jsme si užívali prostředí krásné 
velké haly. Celý turnaj odchyta-
la velice dobře Adéla Moravco-
vá za kompaktní obranou, kde 
dostala příležitost dorostenka 
Aneta Jabbourová a odehrála 
dobré úseky .“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice   

Galapředstavení přeštických žen
Finále Českého poháru 

národní házené dospělých 
hostila koncem března plzeň-
ská sportovní hala na Slo-
vanech. Velkým úspěchem 
pro Přeštice bylo již složení 
finálových „čtyřek“. Do boje 
o pohár se probovali jak muži, 
tak i přeštické ženy. Muži 
měli za soupeře ligového mis-
tra z Plzně-Újezda, Vítkovice  
a 1. NH Brno. Také proti ženám 
stál přeborník, celek Dobruš-
ky, dále sousedky z Příchovic 
a Rokytnice. Dvoudenní klání 
se vydařilo, když oba skončily 
„na bedně“.

Muži nejprve prohráli  
s 1. NH Brno 18:21, dále s mis-
trovským Újezdem 17:20, aby 
výhrou nad Vítkovicemi 18:13 
vybojovali bronzovou příč-
ku. Pořadí: 1. Plzeň-Újezd,  
2. 1. NH Brno, 3. Přeštice, 
4.Vítkovice.

Ještě více se dařilo ženám. 
Základ úspěchu si utvoři-
ly vítězstvím nad Rokytnicí 
26:22. Derby s Příchovicemi 
vyhrály o šest branek (21:15). 
Rozhodující utkání s Dobruš-
kou dokázaly z nepříznivého 
stavu zvrátit, nakonec vyhrát 
o „dvě“ (26:24) a tím bez 
ztráty bodu vyhrát 41. ročník 
Českého poháru. Druhá skon-
čila Dobruška, třetí Příchovice 
a čtvrtá Rokytnice. 

Součástí závěrečného vy-
hodnocení bylo i ocenění 
nejlepších jednotlivců. Zisk 
poháru ženy ještě podtrhly 
třemi individuálními cenami, 
do Přeštic putovala cena pro 
nejlepší brankářku – Soňu 
Zadražilovou, nejlepší obrán-
kyní byla vyhodnocena Eliš-
ka Vizingrová a útočnicí Jitka 
Kalčíková. K tomu nejlepším 
obráncem finálového turna-
je byl vyhodnocen přeštický 
Matěj Gruszka. 

Ještě plný euforie po skon-
čení slavnostního vyhlášení 
turnaj hodnotil trenér žen 
Stanislav Zadražil: „Po dob-
rých výsledcích čtvrtfinále 
a semifinále jsem děvčatům 
věřil a čekal, že úspěch může 
přijít. Základem byl úspěch 
s Rokytnicí, to bylo takové 
uklidnění. S Příchovicemi 
jsme si vybrali slabší chvilku 
na začátku druhého poloča-
su, ale děvčata se opět doká-
zala zkoncentrovat a vyhrát. 
S Dobruškou to bylo o vše. 
Špatně jsme začali a celý 
poločas dotahovali. V tom 
druhém jsme postupně měnili 
styl hry na obraně, vycháze-
lo střídání brankářek. Opět 
oboustranně vládly útoky, 
ale přece jen jsme soupeřky 
ubránili vícekrát a z toho se 
odvíjel závěr zápasu, naše 

dvoubrankové vedení, které 
jsme si již nenechali vzít. Asi 
jsme doopravdy hráli nejlep-
ší házenou, když ostatní tre-
néři vybrali naše hráčky jako 
nejlepší.“

Více střízlivě zápasy hod-
notil trenér mužů Petr Mora-
vec: „Zklamán jsem byl po 
zápase s Brnem. Tady to 
nevyšlo brankářům a také 
jsme neproměňovali šance. 
S Újezdem nám chybělo štěs-
tí, jinak jsme držiteli poháru 
byli nejvyrovnanějším sou-
peřem. Utkání s Vítkovicemi, 
tam chyběla krása ze hry, co 
bylo potřeba jsme spíše ubo-
jovali. Jsme třetí, ale jsem 
trochu zklamán, na druhé 
místo jsme měli.“

Sestava vítězek Českého poháru 2015 – TJ Přeštice
Spodní řada zleva: Veronika Voláková, Lucie Kačírková, Petra Bošková, vedoucí družstva Hana 

Horáková, Adéla Bradová, Eliška Vizingrová, Michaela Kubátová. Horní řada zleva: asistent tre-
néra Petr Šatra, Adéla Moravcová, Eva Krouparová, Jitka Kalčíková, Patricie Červená, Kristýna 
Vizingrová, Nikol Červená, Soňa Zadražilová, trenér m.n.h. Stanislav Zadražil.

Foto Milan Janoch

Muži TJ Přeštice – 3. místo Český pohár 2015
Dole zleva: Gabriel Kováč, Matěj Gruszka, Tomáš Hajžman, Jaroslav Hájek, Filip Albl, Tomáš 

Chmelík. Nahoře zleva: vedoucí družstva Martin Chmelík, Marek  Brada, Karel Zeman, Jan Míka, 
Kamil Šelep, Rudolf Lang, Tomáš Mrskoš, trenér Petr Moravec.

Tři nejlepší jednotlivkyně 
– odleva nejlepší obránkyně 
Eliška Vizingrová, brankářka 
Soňa Zadražilová, útočnice 
Jitka Kalčíková – TJ Přeštice.

                     Foto Petr Šatra

Obě úspěšná přeštická družstva se všemi získanými poháry včetně ocenění jednotlivců.                                                               


