
Na snímku Petra Soukupa z vernisáže výstavy „Papírový svět“, která se konala 22. 1. 2009 
v Domě historie Přešticka, křtí starosta města Přeštice Mgr.  Petr Fornouz papírovou vystřiho-
vánku naší národní kulturní památky. Místo šampaňského symbolicky posloužilo lepidlo Her-
kules. Vlevo stavitel modelu přeštického kostela Michal Kavalier, člen CPM, o. s. a uprostřed 
jednatel CPM, o. s. Josef Kropáček. Více na str. 6.
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Vážení spoluobčané,
konec února byl termínem pro zaplace-

ní poplatku za svoz komunálního odpadu 
a odpadu ze zahrad. Tímto bych chtěl upo-
zornit případné zapomnětlivce na zaplacení 
tohoto poplatku. 

18. března se v tomto roce sejde na svém 
prvním zasedání Zastupitelstvo města. 
Na programu jednání je mimo jiné rozdě-
lování příspěvků neziskovým organizacím 
působícím na území města. Město Přeštice 
se příspěvkem snaží podpořit činnost jed-
notlivých organizací a spolků, neboť jejich 
činnost je pro společenský a kulturní život 
ve městě významným přínosem. 

V březnu budou vrcholit přípravy na podá-
ní žádostí na investiční akce. Jedná se pře-
devším o dotaci na úpravu náměstí včetně 
barokní kašny, kompletní rekonstruk-
ci Komenského ulice, opravu komunikace 
Na Pajzovně ve Skočicích a další. Zároveň 
bude podána i žádost na získání finanč-
ních prostředků na výstavbu bazénu včetně 
odpočinkových ploch. 

K rekonstrukci parku „Pod kaštany“, 
o níž jsem se zmiňoval v předchozím čísle 
PN. V současné době již byly vybrány firmy 
na pokácení nevhodných a nemocných stro-
mů a na celkovou přípravu území pro znovu-
osázení vhodnými dřevinami. V návrhu jsou 
opět jírovce, které jsou odolnější proti klí-
něnce. Park by se měl stát příjemným odpo-
činkovým místem na křižovatce cyklostezek. 

Od poloviny února zahájila svoji činnost 
Městská policie Přeštice. Od března by již 
měla probíhat činnost v pravidelných služ-
bách jak v týdnu, tak i o víkendech. Věřím, 
že činností MP se zlepší veřejný pořádek 
ve městě, především v problematických mís-
tech a ve večerních hodinách o víkendech. 

 Mgr. PETR FORNOUZ, starosta

PŘIHLÁŠKY NA GYMNÁZIUM 
PŘEŠTICE

I v letošním roce se budou přijímat přihláš-
ky na šestileté studium na pobočce Gymná-
zia Plzeň v Přešticích. Gymnázium nabízí 
zájemcům plnohodnotné studium dle učeb-
ních plánů Gymnázia Plzeň v areálu školy 
Na Jordáně. 

Město Přeštice se dlouhodobě snažilo 
o vytvoření možnosti středoškolského studia 
pro žáky celé spádové oblasti. Tato možnost 
se poprvé objevila v loňském roce a letos 
bude pokračovat. 

Chtěl bych tímto apelovat na rodiče dětí, 
které jsou v 7. ročníku, aby dobře zvážili 
možnost studia na gymnáziu a této možnos-
ti využili. Jde o to, že svým dětem umožní-
te rozšířit své vědomosti v místě, které dobře 
znají, které má výbornou dopravní dostup-
nost a moderně vybavenou školu, se zkuše-
ným pedagogickým sborem. 

Přihlášky je nutno podat nejdéle do 15. 
března přímo na ředitelství školy v Plzni, 
Mikulášské náměstí. Více informací nalez-
nete na http://www. mikulasske. cz . Využijte 
možnosti, která se Vám pro Vaše dítě naský-
tá.   Mgr.  PETR FORNOUZ, starosta

UPOZORNĚNÍ DLUŽNÍKŮM MĚSTA
Během měsíců ledna a února byla rozeslá-

na upozornění občanům, kteří jsou dlužní-
ky vůči Městu především v oblasti poplatků 
za komunální odpad. Dlužné částky je mož-
no uhradit na pokladnách Města v Husově 
ulici či na radnici na Masarykovo náměs-
tí. V případě jejich neuhrazení bude zaslán 
platební příkaz, a pokud ani poté nedojde 
k zaplacení, bude dlužná částka vymáhána 
soudně. Tímto samozřejmě narostou nákla-
dy o soudní výlohy, případně i o výlohy 
na exekutora, které zaplatí dlužník. 

Město Přeštice je k tomuto kroku nuceno 
přistoupit, neboť dlužná částka se vyšplha-
la téměř k půl milionu korun. V této část-
ce nejsou započítány poplatky za letošní rok 
a je předpoklad, že se suma ještě zvýší. 

Chtěl bych proto apelovat na ty, kterých 
se to týká, aby nepodceňovali tento problém 
a včasným dorovnáním dlužné částky si 
ušetřili podstatně větší výdaje v budoucnu. 

Mgr. PETR FORNOUZ, starosta

ODPOVĚĎ NA REAKCI K ČLÁNKU 
„ÚSPĚCH ZDRAVÉHO MĚSTA“

V únorovém čísle byla otištěna reak-
ce na článek k úspěchům Zdravého města. 
S mnohými názory čtenáře souhlasím, ale 
přesto bych chtěl podat ještě několik dopl-
ňujících informací. 

Řešení obchvatu města je jednou z priorit. 
Vlastní obchvat by měl být začat budován 
po dokončení přivaděče od Plzně na křižo-
vatku na Dnešice a Dolní Lukavici v roce 
2014 s dobou výstavby cca 3 roky. Souhla-
sím s tím, že je to za dost dlouhou dobu, ale 
jelikož se jedná o státní investici, k urychle-
ní může vést pouze neustálý tlak na včasnou 
realizaci. A o to se snaží nejenom vedení 
města, ale i poslanci za náš kraj. 

Navrhované dočasné dopravní řešení je 
víceméně téměř nereálné. Jen projednání 
zjednosměrnění komunikací I. třídy ( Hláv-
kova, Rybova ) a II. třídy ( Husova ) je velmi 
dlouhodobým procesem, a v žádném pří-
padě to nelze udělat na zkoušku na jeden 
či dva měsíce. Finanční prostředky vynalo-
žené na dopravní značení, změny tras auto-
busových linek, přeznačení vodorovného 
značení, včetně následného zadání studie 
využitelnosti by byly neúměrné. 

Nevím, jakou trasu měl pisatel na mys-
li, ale pokud uvažoval o vedení provozu 
po komunikaci 5. května směrem na Pohoř-
ko, ta není vhodná pro stálý provoz náklad-
ní dopravy především z hlediska členitosti 
a nevhodných poloměrů zatáček. 

Město Přeštice v rámci Národní sítě Zdra-
vých měst se snaží o zlepšení podmínek 
pro život ve městě. Doprava samozřejmě 
do toho patří, ale je to jen jeden z problémů 
života ve městě. Automobilový provoz není 
pouze problémem našeho města, ale všech 
měst, kterými prochází důležité komuni-

kace. Bohužel řešení jednoduchá a rychlá, 
která by přinesla okamžitý efekt, neexistují. 
Možná jedno je, ale - dáváte osobně před-
nost vlastnímu automobilu, nebo spíše vyu-
žíváte hromadnou dopravu? To bychom se 
však dostali do jiné roviny a to není cílem 
tohoto článku. 

Mgr.  PETR FORNOUZ, starosta

ROZLOUČENÍ
 Tímto vydáním Přeštických novin 

bych se jako jejich dlouholetá zodpo-
vědná redaktorka chtěla rozloučit jed-
nak se širokou čtenářskou obcí a jednak 
pak poděkovat všem, kteří mi toto 
místní periodikum pomáhali svými 
písemnými a fotografickými příspěvky, 
případně radami spoluvytvářet. Po celou 
dobu jsem se snažila, aby všech těch 134 
dosavadních vydání PN (vč. několika 
mimořádných) bylo živou kronikou měs-
ta a poslem spíše dobrých zpráv. Vždy 
mne hodně mrzelo, když se vloudila neú-
myslná chybička a hlavně to, že vzhledem 
k své pracovní vytíženosti jsem nemohla 
za aktualitami vyrážet do terénu tak čas-
to, jak bych si byla představovala. V tom-
to přeji při předávání pomyslné štafety 
své nástupkyni více příležitostí a setrva-
lou čtenářskou přízeň. 

VĚRA KOKOŠKOVÁ

OCENĚNÍ PRO MĚÚ PŘEŠTICE 
Ministerstvo vnitra již pět let oceňuje orgá-

ny veřejné správy cenami za kvalitu. Od roku 
2008 je jedním z uznaných kritérií pro zvyšo-
vání kvality ve veřejné správě i postup v Místní 
agendě 21. Protože město Přeštice v loňském 
roce mělo v rámci projektu „Zdravé město 
Přeštice“ za cíl postup do kategorie „C“ Místní 
agendy 21, mohlo se ucházet o bronzový stu-
peň ocenění ministerstva vnitra za kvalitu. 

Bronzová cena „Organizace zvyšující kvali-
tu ve veřejné správě“ byla Městskému úřadu 
Přeštice udělena rozhodnutím ministra vnitra 
ze dne 11. prosince 2008. Ocenění si osobně 
převzal starosta města Mgr.  Petr Fornouz při 
slavnostním ceremoniálu v rámci 5. národ-
ní konference kvality ve veřejné správě, která 
se konala ve dnech 4. – 6. února 2009 v Olo-
mouci. 

Městský úřad Přeštice je z Plzeňského kraje 
jediným oceněným obecním úřadem, naštěs-
tí nikoli jediným oceněným orgánem veřejné 
správy. Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel 
za rok 2008 cenu za inovaci ve veřejné správě, 
cenu přebírala hejtmanka kraje MUDr.  Mila-
da Emmerová. 

Ocenění ministerstva vnitra pro přeštický 
městský úřad je určitou formou poděkování 
za práci odvedenou v projektu „Zdravé měs-
to Přeštice“ i v dalších souvisejících aktivitách, 
jako je například komunitní plánování soci-
álních služeb. Patří stejnou měrou zaměst-
nancům městského úřadu i všem aktivním 
občanům, kteří se v roce 2008 na aktivitách 
projektu „Zdravé město Přeštice“ podíle-
li. Na druhé straně nás všechny zavazuje 
k pokračování, k dalšímu přemýšlení o mož-
nostech, jak trvale zlepšovat služby úřadu kli-
entům i komunikaci mezi úřadem a  občany, 
neziskovými organizacemi i podnikateli půso-
bícími v našem městě. 

Proto opět po roce zveme všechny aktivní 
lidi na veřejné fórum Zdravého města, které se 
bude konat v úterý po Velikonocích 14. dub-
na 2009 od 16 hodin ve velkém sále Kulturní-
ho a komunitního centra v Přešticích. Přijďte 
společně tvořit budoucnost našeho města!

EVA ČESÁKOVÁ, tajemnice MěÚ 
a koordinátorka projektu „Zdravé město Pce“

POZVÁNKA
 Zveme všechny občany Přeštic a při-

lehlých částí města na 16. veřejné zase-
dání Zastupitelstva města, které se koná 
ve středu 18. března 2009 od 19 hodin 
ve velkém sále Kulturního a komunitního 
centra Přeštice, Masarykovo nám. 311. 



VIRTUOS V PŘEŠTICÍCH

K OZNÁMENÍ A ŠETŘENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

2 TÉMA MĚSÍCE: „VYUŽÍVÁTE AUTOBUS MHD PŘEŠTICE ALESPOŇ 1 x TÝDNĚ?“

Informace Městského úřadu

Na otázku „Kdo je to virtuos?“ bychom 
dovedli odpovědět snadno, i když bychom 
zřejmě uváděli různá jména našich oblíbe-
ných hudebníků. Ale otázka zní: „Co je to 
VIRTUOS?“ Je to informační systém Kraj-
ského úřadu Plzeňského kraje, který for-
mou stavebnice může použít každá obec pro 
zjednodušení komunikace občanů s úřadem. 
Nabízí občanům možnost vyřídit řadu věcí 
jednoduchým způsobem prostřednictvím 
internetu. 

VIRTUOS obsahuje elektronickou podatel-
nu, elektronickou úřední desku, popisy život-
ních situací (tedy odpovědi na otázky, co 
mám dělat, když . . . . si chci nechat vystavit 
pas, potřebuji přihlásit auto, porazit strom 
nebo třeba zařídit svatební obřad) i elektro-
nickou spisovou službu. Bude mít propoje-
ní na systém datových schránek, tj. systém 
elektronického doručování mezi orgány 
státní správy a právnickými osobami zapsa-
nými do obchodního rejstříku, který bude 
od 1. července letošního roku pro tyto orgá-
ny a organizace povinný a k němuž může 
dobrovolně přistoupit kdokoli další. Pokud si 
ovšem nechá od ministerstva vnitra datovou 
schránku zřídit. 

Kromě toho, že VIRTUOS obsáhne splně-
ní zákonných povinností obce v oblasti elek-
tronizace veřejné správy, obsahuje zajímavou 
možnost pro ty klienty úřadu, kteří jsou 
zvyklí si svůj čas plánovat nebo prostě jen 

nechtějí čekat: možnost rezervace času úřed-
níka přes internet. Takto objednaný klient 
má samozřejmě ve sjednaném čase přednost, 
musí však počítat s tím, že má čas vyměře-
ný podle své objednávky a jednání je potřeba 
v rezervovaném čase stihnout. 

Město Přeštice uzavřelo na základě roz-
hodnutí Rady města smlouvu o využívání 
systému VIRTUOS v závěru minulého roku. 
Od ledna do února probíhaly přípravné prá-
ce a školení úředníků. Od počátku března 
najdete na webu úřadu odkaz „VIRTUOS“, 
kde jsou uloženy popisy životních situací, 
elektronické formuláře ke stažení pro nejrůz-
nější žádosti a podání městskému úřadu. Je 
zde i kalendář, kde si můžete rezervovat čas 
úředníka konkrétní agendy, kde potřebujete 
osobní projednání. Uživatel se musí do sys-
tému zaregistrovat, systém ho sám nave-
de. Potom má k dispozici svoji informační 
schránku. A až se nám povede zprovoznit 
plnou funkčnost a formuláře bude možno 
na úřad i elektronicky podat, bude mít každý 
klient systému VIRTUOS všechny dokumen-
ty podané úřadu přehledně uložené v této 
informační schránce. To samozřejmě mohou 
již teď učinit osoby, které mají elektronic-
ký podpis, ale s datovou schránkou to půjde 
i bez něj. O možnostech datových schránek 
budeme čtenáře Přeštických novin informo-
vat v některém z následujících vydání. 

EVA ČESÁKOVÁ,  tajemnice MěÚ Přeštice 

Vážení občané,
chtěli bychom vás touto cestou informovat 

o změnách, které s sebou přinesl nový rok 
v souvislosti ve způsobu oznámení a šetře-
ní dopravních nehod. Problematiku doprav-
ních nehod v tomto smyslu upravuje zákon 
č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpi-
sů a novel. 

Kdy nemusíte oznámit policii dopravní 
nehodu?

Dle novelizované právní úpravy již nemu-
sí řidiči oznámit policii takovou dopravní 
nehodu, při které vznikne jen hmotná škoda 
na některém ze zúčastněných vozidel včet-
ně přepravovaných věcí, která nepřevyšuje 
částku ve výši 100 000 Kč. 

Kdy však musíte oznámit dopravní 
nehodu Policii České republiky?

Povinností řidiče je oznámit policii tako-
vou dopravní nehodu, při které dojde: 
k usmrcení nebo zranění osoby, k hmotné 
škodě, převyšující zřejmě na některém ze 
zúčastněných vozidel včetně přepravova-
ných věcí částku 100 000,- Kč, k poškození 
pozemní komunikace, ke škodě na obecně 
prospěšném zařízení, životním prostředí, 
nebo k hmotné škodě na majetku třetí oso-
by, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič 
má účast na dopravní nehodě (v tomto pří-
padě již tedy není rozhodující, zda je vlastní-
kem vozidla řidič či jiná fyzická či právnická 
osoba – leasingová společnost, zaměstnava-
tel apod.), pokud účastníci dopravní nehody 
nemohou sami bez vynaložení nepřiměře-
ného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích

Nezapomeňte, že o události, která nebu-
de splňovat zákonné podmínky pro ozná-
mení policii, jste povinni vždy sepsat 

společný záznam o dopravní nehodě dle 
předepsaných kolonek. Tento záznam 
musíte podepsat a následně neprodleně 
odevzdat pojistiteli. (Tiskopis můžete zís-
kat u příslušné pojišťovny či si jej můžete 
stáhnout na internetové adrese http://www. 
mdcr. cz/). Abyste předešli případným kom-
plikacím, vozte tento záznam ve vozidle 
s sebou. Povinnost sepsat tento záznam je 
dána zákonem. 

V této souvislosti jsou účastníci povinni 
prokázat si navzájem totožnost a sdělit si 
informace o vozidle. Porušení takové povin-
nosti je, stejně jako ujetí z místa dopravní 
nehody, přestupkem podle zákona o pře-
stupcích. 

Řidiči, nezapomínejte i na své další povin-
nosti: neprodleně zastavte vozidlo, zdrž-
te se požití alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek po dobu, kdy by to bylo 
na újmu zjištění, zda jste před či během jíz-
dy požil alkohol či návykové látky; vždy však 
do příjezdu policie, pokud ji musíte doprav-
ní nehodu oznámit, učiňte taková opatření, 
aby došlo k zabránění vzniku škody osobám 
či věcem, spolupracujte při zjišťování skut-
kového stavu. 

Účastníci dopravní nehody jsou mimo 
jiné povinni: učinit taková opatření, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost silničního pro-
vozu v místě dopravní nehody, poskytnout 
první pomoc zraněným osobám a přivolat 
zdravotnickou záchrannou službu, označit 
místo dopravní nehody, umožnit obnovení 
provozu na pozemních komunikacích, a to 
zejména vozidlům hromadné dopravy. 

Přejeme vám mnoho najetých kilometrů 
bez dopravních nehod! 

por.  Mgr.  PAVLA SOUKUPOVÁ, 
tisková mluvčí PČR územní odbory PJ

WEbOVÉ STRÁNKY ŠKOL – ORP PŘEŠTICE
Základní škola a Mateřská škola Horšice
www. skolahorsice. cz

Základní škola Chlumčany
www. zschlumcany. cz 

Základní škola Merklín
www. zsmerklin. cz 

Základní škola Štěnovice
www. zsstenovice. cz 

Základní škola Přeštice 
www. zsprestice. cz
 
Základní umělecká škola Přeštice
www. zusprestice. cz

Mateřská škola Štěnovice
www. skolkastenovice. com 

Základní škola Řenče
www. zsrence. cz

ZŠ a mateřská škola Dolní Lukavice
www. dolni-lukavice. cz/zakladni-skola/ 
www. dolni-lukavice. cz/materska-skola/ 

Základní škola a mateřská škola Lužany
www. zsluzany. info

Mateřská škola Příchovice
www. prichovice. cz/materska-skola-
prichovice/

Mateřská škola Merklín
www. msmerklin. w1. cz 

Základní škola a mateřská škola Skočice
www. zsskocice. maleskoly. info/

Mgr.  Dana Hanušová
vedoucí OŠKPP

DOSTAVENÍČKO S DECHOVKOU
Dne 12. 2. 2009 se v KKC v Přešticích 

konal v rámci „ Dostaveníčka s dechovkou“ 
koncert malé dechové hudby Doubravanka 
z jižních Čech. Podle ohlasu vyprodaného 
hlediště sklidili muzikanti obrovský úspěch, 
v sále se i zpívalo a v samotném závěru kon-
certu musela Doubravanka několikrát „při-
dávat“. 23. 4. 2009 od 18 hod se všichni 
mohou těšit na jihočeské Babouky. 

ROZJEZDY PRO DĚTSKÉ HVĚZDY
Dne 18. 2. 2009 proběhlo ve velkém sále 

KKC Přeštice základní vyřazovací kolo sou-
těže „Rozjezdy pro dětské hvězdy“. Do boje 
zasáhlo více než 65 účinkujících, kteří soutě-
žili ve třech oborech – zpěv, recitace, tanec. 
Akce se zúčastnily děti ze ZŠ Přeštice, ZŠ 
Merklín, ZŠ Řenče a ZŠ Horšice. Odborná 
porota ve složení Mgr.  Vlasta Šafratová (ZŠ 
Přeštice), Terezie Jírovcová (ZUŠ Přeštice) 
a Hana Civišová (pracovnice KKC Přeštice) 
měla velmi složitou úlohu vybrat ty nejlep-
ší, kteří se zúčastní velkého finálového veče-
ra, který proběhne 10. 6. 2009 od 17 hodin 
ve velkém sále KKC Přeštice. Hostem veče-
ra bude taneční a hudební skupina 5angels 
a sourozenci Matyáš a Anna-Marie Valen-
tovi (známé dětské osobnosti z televizní 
obrazovky). 

Pochvala patří všem soutěžícím za krásné 
výkony, skvělou choreografii, kostýmy. Vel-
ké poděkování patří i pedagogům a rodi-
čům, že na soutěž děti pomohli připravit. 

Do finále byli vybráni: zpěv – K. Voráč-
ková, N. Císařová, J. Písař, P.  Němcová, A. 
Trachtová (ZŠ Přeštice), N. Langová, K. 
Kaslová (ZŠ Řenče), J. Hájková, P.  Wenigo-
vá (ZŠ Merklín), recitace – P.  Vacek, J. Písař 
(ZŠ Přeštice), S. Valenzová, H. Červená, K. 
Bláhová (ZŠ Merklín), tanec – Merklíňá-
ček (ŠD při ZŠ Merklín), Š. Voráčková, A. 
Kvíderová, P.  Vlachová, N. Sajková, skupi-

NA SV. VALENTÝNA 
NENÍ ŠANCE ZŮSTAT LÍNÁ

Do valentýnské soboty nás probudily slu-
neční paprsky, sníh se třpytil a vše láka-
lo k návštěvě přírody, přesto mnohé ženy 
a dívky nelenily a přišly si zacvičit v rámci 
sportovní akce „A je to tu ! Aerobik i v sobo-
tu III“ do přeštické haly s cvičitelkou aero-
biku Lenkou Hajšmanovou. Svižná aerobní 
sestava nás rozehřála a roztančila, bodyfor-
ming pomohl ke zpevnění postavy. Během 
přestávky se cvičenky mohly občerstvit 
a osvěžit vitamínovou bombou z čerstvého 
ovoce nebo nakoupit sportovní “šik“ obleč-
ky (EMO Přeštice). Abychom se příliš „neu-
navily“ pro romantický valentýnský večer, 
zvolila Lenka pro druhý blok novou formu 
z body-mind světa, tzv. chi-tonning. Mno-
hé z nás kouzlo chi-tonningu okusily popr-
vé a druhý den možná stejně jako já pocítily 
účinky tohoto pomalého, zato intenzivního 
cvičení. 

Kdo neholduje pomalejším formám, mohl 
využít nabídky a jít propotit tričko při lek-
ci indoor-cyclingu s Tomášem Bauerem. 
Na závěr všechny potěšila pěkná tombola. 
Spokojené úsměvy na tvářích byly pro nás, 
organizátory, pohlazením a díkem za při-
pravené aktivní dopoledne. A též impulsem, 
že příští Aerobik v sobotu na sebe nenechá 
dlouho čekat. 

 Poděkování patří opět všem sponzorům 
této akce: Trial Přeštice (p.  Strejc), Obstav 
Profi (Potraviny p.  Aulík), EMO Přeštice, 
American Way, Oriflame. 

Za TJ ASPV Přeštice 
Mgr.  MARTINA HANZLÍKOVÁ

na Country tance, Skupina „4“, K. Kalčíková, 
K. Lorenzová, Z. Loudová, P.  Schlucková, 
K. Vlachová (ZŠ Přeštice), I. Menšíková (ZŠ 
Horšice). 

Mgr.  MARTINA MÍŠKOVÁ, 
ředitelka KKC Přeštice

ZEDNICTVÍ 
Josef Vránek

- Frézování komínů
-  Vložkování 

komínů
-  Veškeré zednické 

práce
- Výstavba a oprava komínů

   a kouřovodů

☎ 720 552 504
☎ 722 139 955

INFORMACE MAJITELŮM 
NEMOVITÝCH KULTURNÍCH 

PAMÁTEK
 Město Přeštice se letos znovu zapojilo 

do dotačního programu MK ČR  „Podpo-
ra obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností“. V rámci 
správního obvodu je letos  k dispozici cel-
kem 475 000 Kč. Žádosti včetně všech povin-
ných příloh mohou vlastníci kulturních 
památek podávat nejpozději do 30. 4. 2009 
na odbor školství, kultury a památkové péče  
MěÚ Přeštice. Zde mohou žadatelé obdržet 
podrobnější informace. 

VĚRA LUKÁŠOVÁ, OŠKPP

„INOVACE bEZ LEGRACE“
 Projekt, postavený na partnerství ZŠ a 

MŠ Švihov se dvěma malotřídními školami 
ZŠ a MŠ Lužany a ZŠ a MŠ Předslav, uspěl 
ve výběrovém procesu žádostí o poskytnu-
tí finanční podpory z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
předložených v rámci 1. kola výzvy Plzeň-
ského kraje. Realizace prací za 3 664 325 Kč 
je rozložena na tři roky. Učitelé budou tvořit 
digitální učební materiály a prostřednictvím 
interaktivního technického vybavení, které 
díky dotaci školy získají, je budou využívat 
ve vyučování.  -red-

A ještě tři nové samostatné odkazy:
www.kzprestice.cz

www. knihovnaprestice. wz. cz
www. dumhistorie. cz



NOVÉ KURZY KKC PŘEŠTICE

PANE MRKVIČKO, DĚKUJEME!

3K ANKETĚ NA WEBU MĚSTA LZE NOVĚ PŘIPOJIT STRUČNÝ KOMENTÁŘ !

Společenská kronika

Všelicos

Včelařské okénko

Kultura a umění
Kulturní a komunitní centrum Přeštice 

uvádí:
KOZA ANEB KDO JE SYLVIE

9. 3. 2009 od 19,00 hodin
Místo konání: Velký sál KKC 
Cena vstupenky: 170 Kč, v předprodeji 

150,- Kč. Předprodej zajišťují KKC Přeštice, 
IC (p. Úlovec). Všechny vstupenky budou 
slosovatelné o volné vstupenky na následné 
akce KKC. Začátek předprodeje: 9. 2. 2009

Divadelní agentura Sophia Art a KKC 
Přeštice Vás srdečně zvou na hořkou kome-
dii E. Albeeho Koza aneb kdo je Sylvie. 

Mírně pikantní záležitost, zakázaná pro 
puritány a nevhodná pro děti. Účinkují 
a těší se na Vás – Světlana Nálepková, Ond-
řej Kavan (pošťák Ondra), René Přibil, Karel 
Soukup, Ivo Kubečka a další. 

„MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO“
16. 3. – 19. 3. 2009 od 9,00 – 17,00 hodin
Místo konání: Malý sál KKC, vstup dobro-

volný. Dům dětí a mládeže Přeštice ve spo-
lupráci s KKC vyhlásil výtvarnou soutěž pro 
děti a mládež na téma „Moje nejoblíbeněj-
ší zvířátko“. Z došlých prací porota vybere 
nejzdařilejší práce, které budou v průběhu 
výstavy oceněny.

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
19. 3. 2009 od 8,15 h., 9,15 h., a 10,15 h.
Místo konání: Velký sál KKC, vstup 35,- 

Kč – školní představení. Diváci se mohou 
těšit na zajímavé dramatické ztvárnění zná-
mé pohádky Boženy Němcové. Představení 
je provázeno scénickou hudbou a veselými 
písničkami. 

STARTUJE NOVÝ ROČNÍK PZH
Již XII. ročník vlastivědného sborní-

ku „Pod Zelenou Horou“ uvádí vzpomínka 
na přeštického učitele pana Václava Vac-
ka (ke 100. výročí jeho narození). Regio-
nální historii je věnováno hned několik 
hlavních příspěvků. Např. o masopustních 
průvodech ve Lhovicích, o boji skašovských 
občanů o obecní lesy a o tom, co se zpívalo 
jako „svatební vinš“ při slučování JZD Otě-
šice a Ptenín. Úryvek z připravované kni-
hy P. Motejzíka nám přiblíží nepomuckou 
svatojánskou pouť. A víte, že Červené Poří-
čí je obec s neuvěřitelným počtem mostů? 
S lidovou pověstí o vzniku Čertova břeme-
ne si zase tvořivě pohráli žáci přeštické ZŠ. 
Obrazová příloha přibližuje červenopoříč-
ské mosty. 

OZNÁMENÍ
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA.a.s.

VIENNA INSURANCE GROUP
KANCELÁŘ PŘEŠTICE

Třída 1.máje 938 (směr na Plzeň)

Otevřeno
Pondělí  8.00 – 12.00   14.00 – 16.00
Středa  8.00 – 12.00   14.00 – 16.00

VELMI VÝHODNÉ 
POVINNÉ RUČENÍ MOT. VOZIDEL

do 1000 ccm …………  od 1163 Kč
do 1250 ccm …………. od 1418 Kč
do 1350 ccm ..…….……od 1674 Kč
do 1650 ccm ……….… od 2139 Kč
do 1850 ccm …………..od 2511 Kč
do 2000 ccm …………. od 3302 Kč
do 2500 ccm …………. od 3767 Kč
nad 2500 ccm ……….. od 5255 Kč

nákl. automobil do 3,5 t  od 4232 Kč
do 12 t ………  od 6417 Kč

V případě naléhavosti volejte
603 246 080  ☎  603 450 254

Rozšiřováním rozumíme přidávat včel-
stvům do úlů rámečky, ve kterých včelstva 
staví. Přidáváme souše žemlové barvy a dále 
pak mezistěny, které jsme si připravili přes 
zimu. Souše = loňský vystavěný plást, mezi-
stěna = plátek včelího vosku, na kterém jsou 
vytlačeny včelí buňky.

S nástupem stavebního pudu včel, tj. nej-
častěji v době květu ovocných stromů, vklá-
dáme mezistěny.

Pokud již nemůžeme rozšiřovat plodový 
prostor, nasazujeme medníky (prostor, kde 
včely ukládají med). Do medníku dáváme 
plásty se zavíčkovaným plodem, souše. Plás-
ty se zavíčkovaným plodem bereme z plo-
diště, které doplníme mezistěnou.

V době silného rozvoje se ve včelstvech 
projevuje rojový pud. S rojem včel se již jistě 
každý setkal. Při rojení opouští úl stará mat-
ka s částí včel. Včelstva se často rojí, jsou-li 
v úlovém prostoru stísněné. Silná včelstva se 
rozšiřují dříve, neboť v takovém včelstvu se 
denně líhne až dva tisíce včel. Včelař může 
sbírat jen ten roj, o němž ví, odkud vyletěl, 
a to z důvodu zavlečení nemoci do úlu. Jinak 
neznámé roje musíme likvidovat. 

Příště o medobraní.
KAREL PRACH, předseda ZO ČSV

POZVÁNKA ŽPS CARMINA
 Pěvecký sbor Carmina zve všechny své 

příznivce na svůj první koncert v roce 2009. 
Letos na jaře se Carmina chystá na pres-
tižní festival Lago di Garda v Itálii a před 
odjezdem by se s nacvičeným repertoárem 
ráda představila na domácí scéně. Koncert 
s názvem „Carmina před Itálií“ se bude 
konat 23. 3. 2009 v 19 hodin v sále Kultur-
ního domu v Příchovicích. Srdečně všechny 
zveme a doufáme, že vám i v letošním roce 
přineseme mnoho příjemných chvil a hez-
kých kulturních zážitků.

Příjemný poslech přeje CARMINA.
GABRIELA HÁJKOVÁ 

ObNOVUJEME DIVADELNÍ SPOLEK 
“ÚHLAVAN“ V PŘEŠTICÍCH

 Vstupte do kouzelného světa divadla! 
Do světa divadla z libosti, z ochoty, diva-
dla pro radost, divadla z lásky. V letošním 
roce uplyne 120 let od založení Zábavního 
a divadelního spolku “Úhlavan“ v Přešti-
cích, který svoji činnost ukončil před 20 lety. 
Nyní je spolek zájemci o ochotnické divadlo 
znovu zakládán. Tímto příspěvkem chce-
me oslovit všechny občany z Přeštic a okolí, 
kteří mají chuť stát se členy souboru (herci, 
herečky, technický personál), aby se během 
tohoto měsíce přihlásili v kanceláři Kul-
turního a komunitního centra v Přešticích 
u pí. Míškové, tel. 377 982 690, 723 831 343. 
Pokud máte čas a chuť věnovat se amatér-
skému divadlu, vyzkoušet si, jaké to je, stát 
na prknech, která znamenají svět, neváhejte 
a pojďte do toho s námi!

Hledáme také pamětníky, kteří by rádi 
zavzpomínali na dávné doby přeštických 
divadel. Prosíme o zapůjčení fotografií, pla-
kátů a dalších věcí, které by připomněly sou-
bor Úhlavan. 

Věříme, že se nadšenci pro dobrou věc 
ve městě a okolí najdou, a že Přeštice budou 
opět místem, které stejně jako v minulosti 
patřilo ochotnickému divadlu. 

MMNaše jedinečná památka, barokní chrám 
Nanebevzetí P. Marie, se v závěru minulého 
roku rozloučila se svým obětavým dobrovol-
ným průvodcem panem Janem Mrkvičkou. 
Ujal se této funkce zcela nezištně, zprvu jako 
člen Nadace pro dostavbu věží chrámu, poz-
ději jako člen Spolku pro záchranu historic-
kých památek Přešticka, o.s. Málokdo mohl 
podávat fundovanější výklad nežli on, autor 
obsáhlého Průvodce chrámem a jeho dodat-
ku, dnes již vyprodaného, Mysteria... 

Za osm let své svědomitě vykonávané služ-
by veřejnosti provedl pan Mrkvička osobně 
přes devadesát výprav, přičemž snad nejčet-
nější frekvenci zájmu zaznamenal v r. 2002, 
kdy se na něj obracely cestovní kanceláře. 
Mnoho zájemců bylo ze zahraničí, těm se 
dostalo kvalitních informací v německém 
jazyce. Loni chrám mj. navštívil i prezident 
americké společnosti OÚK ve Stříbře pro 
stř. Evropu a Asii s rodinou. Většina návštěv-
níků odešla z běžně nepřístupných prostor 
s výkladem spokojena, ba nadšena, o čemž 
svědčí např. výňatek z dopisu pí. Olgy Kett-
nerové z Národního památkového ústavu 
Středních Čech: 

“Milý pane Mrkvičko,
„Mysterium“ jsem si znovu proběhla, je to 

naprosto fantastické dílo, co to Vaše bádá-
ní a vyměřování muselo stát úsilí a práce!!! 
Všechny ty výkresy, tabulky, výpočty a přepoč-
ty v různých loktech! Už nad původním popi-
sem se tají dech!

Je to skoro neuvěřitelné a připomíná mi to 
statika, pana architekta Mlázovského, kte-
rý ve spolupráci s báječným tesařem panem 
Růžičkou před dvěma lety sestrojoval podle 
obrázků ze starých knih středověký dřevěný 
jeřáb. Ten pohání jen lidská síla, 2 lidi šla-
pou ve dvou velkých kolech, ta roztáčejí a tím 
navíjejí lano se zavěšeným břemenem. Jeřáb 
byl v r. 2006 sestrojován na Pražském hradě 
také za pomoci velikého kružítka, šňůry a tyče, 
a pak děti lezly po kolenou a vyryté kružni-
ce vybarvovaly, aby byly lépe vidět. Jeřáb byl 
jako atrakce na Hradě přes léto, pak s jeho 
pomocí zvedali nové sochy na Staroměst-
skou mosteckou věž a od jara 2008 je v provo-
zu na Točníku při opravě krovů královského 
paláce! Ti dva, (Mlázovský a Růžička) jsou 
podobní nadšenci jako Vy s panem architek-
tem Monzarem a panem ing. Bělem. Klobouk 
dolů, pánové! Jste všichni obdivuhodní a skvě-
lí... a je za Vámi veliký kus práce.“

Pan Jan Mrkvička definitivně opouští svoji 
„krásnou službu“ z důvodů rodinných, zdra-
votních a zejména pokročilého stáří 81 let 
pln víry, že ten, kdo po něm převezme šta-
fetu, ji ponese dál se stejnou láskou, s jakou 
ji nesl on.

Chtěla bych p. Janu Mrkvičkovi za sebe 
i za ostatní, v nichž svým příkladem probu-
dil a živil vztah k historii místa, kde žijeme, 
za všechno, co pro Přeštice a jejich prezenta-
ci vykonal, poděkovat.

VĚRA KOKOŠKOVÁ

Kulturní a komunitní centrum nabízí 
nově tyto kurzy (březen - květen):

- pro děti: 
Kouzelná anglická škola (4-15 let), nově 

vznikající vzdělávací centrum výuky anglič-
tiny pro děti pomocí nejnovějších didaktic-
kých metod a pomůcek, formou písniček, 
her, dramatizace, opakovaného poslechu. 
Výuka bude oslovovat různé smysly dětí 
a orientovat se na jejich schopnosti (mluvit 

- číst - psát).
Chci si zlepšit svůj prospěch – kurz pro 

všechny, kteří chtějí lépe zvládnout výuku 
ve škole, zlepšit si svoje vysvědčení. - 

Předškoláček – kurz umožňující dětem 
bezproblémový přechod ze školky do školy. 

kurz ruského jazyka – výuka.

- pro dospělé:
kurz anglického jazyka – začátečníci, 

„falešní“ začátečníci
kurz ruského jazyka – začátečníci 

a pokročilí
kurz francouzského jazyka – s rodilým 

mluvčím, přizpůsobení se konverzačním 
požadavkům

 kurz anglického jazyka - pro pokročilé
Počítač, můj kamarád – praktický kurz 

zvládnutí základní práce na počítači.
Přihlášky do kurzů na adrese KKC, Masa-

rykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, telefo-
nicky na čísle 377982690 nebo elektronicky 
na miskova@prestice-mesto.cz, simkova@
prestice-mesto.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

14. 3. od 16 hod. se koná ve vinárně hote- ●
lu Sport výroční schůze občanského sdruže-
ní Spolek pro záchranu historických pamá-
tek Přešticka. 

Cenou Bohumila Polana je každoroč- ●
ně oceňován nejzajímavější počin plzeňské 
literární scény v oblasti prózy, poezie či ese-
jistiky. Za sbírku povídek s duchovní tema-
tikou získal tuto prestižní cenu za rok 2007 
v závěru loňského roku JUDr. Karel Pexidr. 
Letos se dožije významného životního jubi-
lea 80 let.

První letošní schůzka Betlemářů Plzeň- ●
ska se konala 19. 2. v konferenčním sálku 
KKC Přeštice. 

bLAHOPŘEJEME
V měsících prosinci 2008 a lednu 2009 

oslavili svá životní jubilea, třebaže ne kulatá, 
tito občané města Přeštic:

Marie STOČKOVÁ (83)
Božena PEKLOVÁ (87)
Marie KOMOROUSOVÁ (84)
Anna KROCOVÁ - Zastávka (84)
Josef SEDLÁČEK (81)
Anna MADUNICKÁ (87)
Jiřina ŠLAJSOVÁ (81)
Jaroslav ŽIŽKA (86)
Milena PETELÍKOVÁ (82)
Josef FOŘT (81)
Jan KALINA - Skočice (87)
Miroslav PFEIFER (81)
Marie TICHOTOVÁ (81)
Věra POLKOVÁ (81)
Ludmila ČERNÁ (89)
Všem oslavencům vyslovujeme upřímné 

přání dobrého zdraví a dalších dlouhých let.
Další jubilantce, která oslavila zaokrouh-

lené výročí, přejeme rovněž dlouhá léta 
ve zdraví a spokojenosti:

80 let
ANNA KASALOVÁ 

HANA LOUDOVÁ, 
matrika MěÚ Přeštice

OPUSTILI NÁS:
Václav SKÁLA (1930)
Karol BELOVIČ (1934)
Zdeňka KRIEGELSTEINOVÁ (1936)
František ŽIVNÝ (1942)
František KÖNIG (1949)
Pozůstalým v rodinách projevujeme  
 upřímnou soustrast.
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Sportovní zajímavosti

Kam na výlet • Kam na výlet Recept, který nezklame

Černé řádky

Přeštické prvoligové házenkářky se zúčast-
nily v sobotu 7.2. 2009 semifinále České-
ho poháru, které se hrálo ve sportovní hale 
na Borských Polích. Účastnili se ho kromě 
Přeštic, mistr ČR Tymákov, vedoucí celek 1. 
ligy Chomutov a Žatec. 

První utkání s Tymákovem bylo od začát-
ku až do konce vyrovnané, ale na konci se 
z vítězství radovaly Přeštice 18:17. To byl veli-
ce důležitý krok pro postup do finále. 

Další utkání náš celek sehrál s favoritem 
tohoto turnaje Chomutovem. Utkání bylo 
rovněž vyrovnané a v dramatické koncov-
ce náš útok neproměnil dvě šance ze středu 
brankoviště a Chomutov uhájil těsné vítězství 
14:15. 

Ihned po tomto utkání Přeštice nastoupi-
ly v klíčovém utkání pro postup do finále se 
Žatcem. V 1. poločase byla radost se na náš 
výkon dívat. Ve 2. půli přišlo polevení ve výko-
nu a soupeř toho náležitě využil ve zkorigová-
ní výsledku. Po závěrečném hvizdu ale přišla 
radost z vítězství 22:19 a z postupu do finále 
Českého poháru. 

Na závěr bych rád pochválil všechny hráč-
ky, protože to byl kolektivní výkon a každá se 
přičinila o postup. Přesto ale musím zvlášť 

ZIMNÍ VÝPRAVA
Zimní výpravu skautů a skautek jsme si 

naplánovali na sobotu 14.2., i když počasí 
nasvědčovalo zprvu spíš na déšť. Nakonec se 
ochladilo, připadal nový sníh a v sobotu ráno, 
když jsme se v půl deváté sešli na nádraží, už 
vysvitlo naplno sluníčko. Nebylo nás moc, 
jen čtrnáct, ostatní dali přednost vyvalování 
v posteli, ale to udělali chybu ! 

Vlakem jsme popojeli jen do Borov, odtud 
jsme se vydali kolem mlýna do Nezdic a potom 
jsme to stočili lesem ke Stropčicům. Všude 
byla souvislá sněhová pokrývka, daleko vyšší 
a čistší, než v Přešticích. Pozorovali jsme stopy, 
většinou byly zaječí. Najednou jsme si všimli 
stop velkého psa, který běžel opačným smě-
rem, snad jen chvíli před námi a bez dopro-
vodu. Stopy byly patrné až do vsi a v jedné ze 
zahrad jsme si všimli díry v plotě, kudy se asi 
protáhl ven. Ještě, že jsme se s ním nepotkali! 

Ze Stropčic jsme pokračovali do Kaliště 
a k Třebýcině. Cestou jsme zastavili u lesa a co 
by to bylo za výpravu bez pečení buřtů ! Tak si 
mohli skauti zkusit rozdělání ohýnku na sně-
hu. Za pomoci skautky Aničky (a za přispění 
vedoucích) se oheň rozhořel i ve větru.. 

Nad Třebýcinou jsme procvičovali azimut, 
světové směry a určili jsme si podle mapy, kte-
ré kopce máme právě před sebou. Pomalu jsme 
došli do Švihova, a protože nám vlak jel až 
za hodinu, došli jsme na náměstí, dali si hor-
ký čaj a znovu zkratkou přes řeku na nádraží. 
Před půl čtvrtou jsme vystupovali v Přešticích. 
Ušli jsme asi deset kilometrů, užili si krásné-
ho počasí, sněhu, koulování a ani nás nebolely 
nohy. 

JÁJINA

VÝLETY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 
PŘEŠTICE V BŘEZNU 2009:
 7. 3. SO: ŠUMAVA

Vlakem v 7,29 z Přeštic na Špičák. Zpět 
Železná Ruda 15,29, Pce 17,12.

TRASA: ŠPIČÁK - SEDLO - HOFMAN-
KY - pramen ÚHLAVY - PANCÍŘ - ŽELEZ-
NÁ RUDA. Vede M. Pojarová.  (12 km)
14. 3. SO: PROTI PROUDU ÚSLAVY

Odjezd vlakem z Přeštic v 9,14 do Plzně 
ČD (9,47). Zpět z Plzně v 15,02.

TRASA: PLZEŇ ČD - LOBZY - BOŽKOV 
- KOTEROV - ČERNICE

Vede A. Mestlová.   (12 km)

22. 3. NE: JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ - 
ROCHLOV

Vlakem z Přeštic 7,03 do Plzně (7,34), 
z Plzně v 8,08 do Nýřan. Zpět z Nýřan 15,33 
do Plzně (15,55), z Plzně v 16,10.

TRASA: dle propozic pořadatelů. Vede 
Ing. Brož.
27. 3. PÁ: KORANDŮV KÁMEN

Autobusem z Přeštic 11,35 do Letin, zpět 
z Libákovic 16,15 do Přeštic.

TRASA: LETINY - KOPANINY - ČÁST-
KOV - Sv. ROZÁRKA - KORANDŮV 
KÁMEN - BZÍ - CHOCENICKÝ ÚJEZD - 
LIBÁKOVICE. Vede M. Šetková.  (12 km) 

KNEDLÍKY Z HRNEČKU
 1/4 l hrnek hrubé mouky, 1/4 l hrnek mlé-

ka, 2 žloutky a lžičku soli promícháme v míse 
v tekuté těsto. Přidáme dva rohlíky nakrá-
jené na kostičky, raději už trochu oschlé. 
Nakonec zlehka a rovnoměrně vmícháme 
tuhý sníh z bílků. Čtyři hrnky s rovnými stě-
nami vymastíme máslem a naplníme těstem, 
vždy do 3/4 hrnku. Postavíme na podložku 
do kastrolu s vodou, sahající jen k uchům 
hrnků. Přiklopíme puklicí a vaříme (ne 
naplno) od bodu varu 30 min. Odstavíme 
z ohně, necháme 2 min odstát, vyklápíme 
a krájíme nití. Jsou báječné. 

PŘEŠTICE – Dne 2.2. se na policisty  ●
z OO Přeštice obrátila osmatřicetiletá žena 
s prosbou o pomoc. Její dvaačtyřicetiletý 
bývalý manžel jí za sedmnáct měsíců dluží 
výživné na dítě ve výši přes 22 000 Kč. Poli-
cisté ještě ten den zahájili úkony v trestním 
řízení. Pachateli hrozí obvinění z trestného 
činu zanedbání povinné výživy, za který mu 
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. 

PŘEŠTICKO – Dne 3. 2 před 14. hodi- ●
nou vypátrali policisté v katastru obce Přeš-
tice hledaného muže. Ten byl již pátý den 
na útěku z PL Dobřany. První informaci 
o tomto muži podala přes tísňovou linku 
policie chodkyně, která ho podle zveřejně-
ného popisu poznala. Na místo ihned vyjely 
policejní hlídky. V označené oblasti se však 
již nikdo nenacházel. Policisté museli reago-
vat rychle. Po chvíli, díky ochotným obča-
nům zjistili, že hledaný byl před chvílí spat-
řen, jak odchází do lesa. Strážci zákona se 
do uvedeného prostoru okamžitě přesunuli 
a hledaného zakrátko našli. Muž byl předán 
zpět do ústavní péče. 

PŘEŠTICKO – Zamilovaný člověk občas  ●
udělá pro lásku nějakou tu hloupost. Všech-
no má však své meze, které vytyčují práv-
ní normy. Na to asi zapomněl třiadvaceti-
letý mladík z jižního Plzeňska. Vše začalo 
v pondělí 9. 2. kolem 4. hodiny ranní. Mla-
dík přistavil žebřík k rodinnému domku, 
kde bydlela jeho bývalá přítelkyně. Vylezl 
do prvního patra a po vytlačení okna vnikl 
do dívčina pokoje. Dívka okamžitě žádala, 
aby mladík dům opustil. Do dialogu se vlo-
žil i její otec, který pohrozil přivoláním Poli-
cie ČR. Muž se toho zaleknul a odešel, ten-
tokrát již dveřmi. Otec však Policii ČR pro 
jistotu zavolal. Policisté z OO Přeštice pří-
pad kvalifikovali jako trestný čin porušo-
vání domovní svobody a mladíka obvinili 
ve zkráceném přípravném řízení. V případě 
uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody 
až na dva roky. Každý z nás by se jistě pou-
čil a zpytoval své svědomí. Ne však obvině-
ný muž. Dne 12. února v ranních hodinách 
se opět postavil pod okno své bývalé přítel-
kyně a začal pokřikovat. Aby jeho vystoupe-
ní dívka nezaspala, házel jí do okna sněhové 
koule. Na místo byli opět přivoláni přeštičtí 
policisté, kteří rozmluvou horlivost mláden-
ce zklidnili a ten odešel domů. Muž může 
za rušení nočního klidu dostat od příslušné-
ho úřadu pokutu až 5000,- Kč.

pprap.Bc. LIBOR PILAŘ,
tiskový mluvčí OŘ PČR PJ

TŘI ROKY KULEČNÍKU V PŘÍCHO-
VICÍCH  byly v závěru minulého roku 
oslaveny tradičním turnajem „O pohár 
starosty obce“. Nastoupilo k němu celkem 
27 hráčů. Z toho 12 místních, zbytek byl 
z blízkého i vzdálenějšího okolí (Písek). 
Zaslouženě vyhrál Jakub Stuna z Plzně (18) 
a Příchovice zastoupil na 5. m. Jaroslav 
Stehlík. Do r. 2009 klub B.C. Příchovice 
vstupuje s 26 členy a začínajícím týmem v 
Kucínech.  - JŠ-

bLAHOPŘÁNÍ MIROSLAVU PLAČKOVI
Ve čtvrtek 26. 2. 2009 se dožil významného 

životního jubilea 80 ti let pan Miroslav Pla-
ček z Dobřan. Oslavenec byl hráčem národ-
ní házené, dříve české házené, v agilním 
přeštickém oddíle. Po zakončení hráčské 
kariéry se dal na trenérskou dráhu. Svými 
zkušenostmi přivedl v r. 1970 Přeštice do 1. 
ligy mužů. Jako trenér nováčka nejvyšší sou-
těže sahal po prvním titulu již v roce 1971, 
ale nakonec z toho bylo „jen“ skvělé druhé 
místo a zisk stříbrných medailí.

V r. 1977 se stal trenérem Dukly Dobřa-
ny, která se do města v okrese Plzeň jih pře-
stěhovala z Mostu. Vojenský celek pod jeho 
vedením byl na čele 1. ligy mužů po pod-
zimní části 1978. V tomto období mu prošla 
rukama skvělá parta. Po ukončení éry Dukly 
Dobřany se stal funkcionářem fotbalového 
oddílu Baník Dobřany.

Do dalších let přejí hodně elánu, sportov-
ních zážitků, rodinné pohody a hlavně zdra-
ví

házenkáři TJ Přeštice

SPORTOVNÍ VÝROČÍ V PŘÍCHOVICÍCH
Vítejte všichni v našich Příchovicích!
Všichni, kterým tu sport něco dal.
Osmdesát let uplynulo 
jak by vítr písek svál, 
co házená zde začínala,
pak i hokej se tu hrál.
Ti, co hřiště od Schönbornů kupovali
tenkrát v roce dvacet šest,
 ti dávno nejsou mezi námi,
ale jim též patří naše čest. 
Bosman, Skála, Vohradský,
Pužej, Malý, Jánský.
A nebylo jich jenom šest,
co u kolébky sportu stáli.
Mnohé už spravedlivý sudí
na věčný odpočinek dal
a ti co zůstali - 
těm jejich mládí vzal.
Jsou tu ale naši mladí
a těmi zde sport žije dál.

(Úryvky z básně pana STANISLAVA 
VODIČKY k letošnímu výročí 80 let národní 
házené v Příchovicích. Celou báseň uveřejni-
ly Příchovické noviny č. 1/2009). 

OTEVÍRÁNÍ ŘEKY ÚHLAVY
Tímto zveme širokou veřejnost, a přede-

vším děti, na Otevírání řeky Úhlavy, které se 
koná v sobotu 28. 3.2009 v přeštické lodě-
nici. Od 11,00 hod se chystá začátek soutěže 
pro děti z vodáckých oddílů - štafeta, sla-
lom v brankovišti, vodácké soutěže na souši. 
Samozřejmě můžete přijít fandit místnímu 
oddílu DDM Přeštice. Od 14,30 hod odstar-
tují soutěže o drobné ceny i pro ostatní děti. 
K dispozici bude teplé občerstvení a vuřty, 
které si vlastnoručně můžete opéci u tábo-
ráku. Malí i velcí zájemci o svezení v kánoi 
budou svěřeni do péče zkušených zadá-
ků. Doufáme, že přijdete v hojném počtu 
a s sebou že přinesete každý trochu jarního 
sluníčka. Ahoj u řeky!

 Za KČT Úhlava DASHULKA a HANKA

pochválit jednu hráčku, a tou je brankářka 
Helena Klinerová, která odchytala skvělý tur-
naj. 

Konečná tabulka:
1. SK Chomutov 51:39 6 bodů, 2. TJ Přešti-

ce 54:51 4 b., 3. Sokol Tymákov 46:53 1 b,4. TJ 
Šroubárna Žatec 51:59 1 b.

 Do finále, které se pravděpodobně uskuteč-
ní v neděli 15. 3. 2009 v Řevnicích, postupu-
je Chomutov. O dalších dvou účastnících se 
rozhodne v sobotu 14. 2. v Červeném Kostel-
ci. Zde budou bojovat o postup celky Dobruš-
ky, Hlinska, Rokytnice a Krčína.  SZ

MLADÝM HÁZENKÁŘŮM SE DAŘILO
Mládežnická družstva národní házené TJ 

Přeštice v Zimních halových pohárech oblas-
ti:

Dne 18.1. 2009 se v hale Na Borských polích 
odehrála kategorie dorostenců. Ze šesti druž-
stev se naši chlapci umístili na 3. místě.

Konečné pořadí:
1. Sokol Kyšice 73:39 10 bodů, 2. TJ Přícho-

vice 59:50 6 b., 3. TJ Přeštice 55:59 6 b., 4. TJ 
Vřeskovice 51:58 5 b., 5. Sokol Tymákov 59:62 
3 b., 6. Sokol Stupno 44:73 0 b.

Ve dnech 24. a 25. 1. 2009 byl oddíl národ-
ní házené TJ Přeštice pořadatelem Zimních 
halových pohárů oblasti mladšího žactva. 
Turnaje se odehrály v tělocvičně ZŠ Na Jor-
dáně. Tímto oddíl národní házené TJ Přeštice 
srdečně děkuje Základní škole za poskytnutí 
těchto prostorů. 

Nejdříve v sobotu 24. 1. se střetla družstva 
v kategorii mladších žaček. Zúčastnilo se 5 
celků a naše děvčata se umístila, stejně jako 
dorostenci, na 3. místě.

Konečné pořadí: 1. Sokol Tymákov 85:36 8 
bodů, 2. TJ Příchovice 41:41 6 b., 3. TJ Přeš-
tice 43:38 4 b. 4. TJ Plzeň Újezd 43:49 2 b., 5. 
Sokol Blovice 15:63 0 b.

Individuálního úspěchu zde dosáhla Adéla 
Moravcová z našeho oddílu, která byla vyhlá-
šena nejlepší brankářkou.

V neděli 25. 1. se o postup na celostátní 
halové mistrovství střetlo 6 družstev mlad-
ších žáků. Zde mladší žáci Přeštic obsadili 
pěkné 2. místo.

Konečné pořadí: 1. TJ Vřeskovice 66:22 
10 bodů, 2. TJ Přeštice 39:33 7 b., 3. Sokol 
Nezvěstice 40:39 6 b. 4. TJ Všenice 40:65 3 b., 
5. Sokol Ejpovice 43:53 2 b., 6. Sokol Kyšice 
36:48 2 b.

I na tomto turnaji dosáhl oddíl TJ Přeštice 
na individuální úspěch, když suverénně nej-
lepším obráncem se stal Jan Kolář, kterého 
volili všichni trenéři na 1. místo.

Posledním lednovým Zimním halovým 
pohárem byl turnaj starších žaček, který se 
odehrál 31.1. 2009 ve sportovní hale Sokola 
Nezvěstice. Zde naše žačky obsadily, letos pro 
náš oddíl asi předplacené, 3. místo. Bojovalo 
zde 6 družstev.

Konečné pořadí: 1. TJ Příchovice 71:31 10 
bodů, 2. Sokol Tymákov B 44:25 8 b., 3. TJ 
Přeštice 75:57 6 b. 4. Sokol Blovice 49:61 2 b., 
5. TJ Plzeň Újezd 32:61 2 b., 6. Sokol Tymá-
kov A 35:71 2 b.

V Nezvěsticích se stala nejlepší útočni-
cí hráčka TJ Přeštice Petra Vokáčová, velký 
talent našeho oddílu.

STANISLAV ZADRAŽIL
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Řádky z historie
TAKÉ PŘEŠTICKÝM NÁDRAŽÍM 

PROCHÁZELY DĚJINY
(Dokončení z minulého čísla)
Zápis z 6. července 1923 : „Den 6. červen-

ce uctěn byl důstojně a slavnostně. Budo-
va lipovými větvemi ozdobena a uprostřed 
tohoto vonného lipového háje vyvěšen umě-
lecký obraz Mistra Jana Husi. S budovy vlál 
prapor českobratrský. Perron čistě zameten, 
takže to vypadalo ve stanici jako v kostele...“ 

Tyto řádky svého autora, inspektora stát-
ních drah a přednostu staničního úřadu 
přeštického Petra Šlosara, dokonale vystihu-
jí. Opatroval svoje hájemství jako oko v hla-
vě. Ze svého pořizoval květinovou výzdobu 
stanice a byl za to ředitelstvím drah mno-
hokrát vyhodnocen. Svým vlasteneckým 
cítěním dokázal strhnout i personál, takže 
se společně účastnili jak místních slavnos-
tí, hlavně sokolských, tak celonárodních 
župních sletů. O tom přeštickém, konaném 
v létě 1925, napsal: 

„...nádraží bylo v pravém slova smyslu 
účastníky nabito. Župní slet přeštický skýtal 
hostům dokonalý obraz kulturní a organi-
zační vyspělosti naší. Zdařil se jak po stránce 
finanční, tak i morální. Dochvilností a přes-
ným výkonem služebním přispěli železničáři 
ku zobrazení kázně celkové.“

V listopadu 1925 byla zahájena elektri-
fikace přeštického nádraží firmou Rudolf 
Galla, závod elektrotechnický v Přešticích. 
Ponejprv byla nasvícena stanice, poté natu-
rální byty. 

Petr Šlosar zaznamenával i rozmary poča-
sí, ba i přílet prvních špačků a skřivánků. 
V roce 1927 zmiňuje např. rekordní úrodu 
pšenice, která zatím neměla obdoby. „Jest si 
jenom přáti, by takových roků bylo více, by 
republika mohla vzkvétati...“

„První tři měsíce roku 1929 byly ve zna-
mení takových mrazů, že neměly pamětní-
ka. Teploměr neklesal pod - 25°C a ve dvou 
případech dosáhl až - 41°C. Vlaky nemoh-
ly z místa. Rozpouštěny byly v mezistani-
cích a zpoždění jedoucích vlaků bylo 4 - 6 
hodinové. Pro železničáře nastala zkouška 
v sebezapírání se a ten, kdo neprožil dělati 
službu výkonnou, neví ani, jaký to byl úpor-
ný a těžký boj se živlem přírodním. Pozna-
menati nutno, že výpravčí byl v permanenci, 
obsluhuje stále telegraf a telefon. Na telegra-
fu jedna dispozice rušila druhou a bylo zají-
mavé, jaký by byl býval nastal chaos, kdyby 
nebylo bývalo rozvahy u dopravníků. Vlaky 
zamrzaly, ale přece jenom železnice zůsta-
la jediným dopravním prostředkem, který se 
hýbal. Ostatní zcepenělo, zůstalo státi, auto-
mobily a motorky trčely ve sněhu na po sil-
nicích a nemohly býti staženy. Železnice, byť 
i doprava kulhala, neselhala přece a dová-
žela spousty lidí do práce, obchodů a úřa-
dů. Jak by to bylo bez ní vypadalo, nedá se 
ovšem vypsati....“

31.5. 1930 bylo povoleno restauratérovi 
Václavu Linhartovi provozovat na nádra-
ží kiosek s občerstvením a lahvovým pivem 
a posezením nejvýše se 6 stoly a židlemi 
v prostranství před kioskem. Roční nájemné 
činilo 400 Kč.

1.8. 1930 připutoval zvláštním vlakem 
do Přeštic cirkus Kludský a účinkoval zde 
do až do 5.8., kdy stejným způsobem odces-
toval do Radnic.

K ulehčení obsluhy kolejové váhy byla 
zadána elektrizace ručního pohonu firmě 

Frant. Wiesner, továrna na váhy v Chrudimi.
V tomto roce byl poprvé přiznán zaměst-

nancům čs. státních drah jako vánoční pří-
spěvek „třináctý plat“ ve výši 70 % z měsíční 
částky služného. Při jeho výplatě byla uspo-
řádána dobrovolná finanční sbírka na neza-
městnané.

Nad zápisy z třicátých let lehce mra-
zí. Posuďte sami: „V roce 1930 prožili jsme 
těžkou krisi hospodářskou a průmyslovou. 
Touto krisí nebyla postižena pouze republi-
ka československá, ale i všechny státy evrop-
ské, ba i samotná Amerika. Jak neblaze 
působila tato věc na prosperitu drah čes-
koslovenských, viděti jest i v naší stanici...“ 
Petr Šlosar pak podrobně vypisuje veškeré 
ztráty, vzniklé odříkáním dosud pravidel-
né nákladní dopravy a konkurencí dopra-
vy automobilové. „Také doprava osobní 
silně poklesla, poněvadž většina průmyslo-
vých podniků zmrazila svoji výrobu, pracu-
jíc pouze několik dnů v týdnu, byl přirozený 
důsledek tohoto opatření propouštění nejen 
dělníků, nýbrž i úředníků, čímž vznikla 
veliká nezaměstnanost. A náš kraj, odká-
zaný prací na Škodovy závody v Plzni, pocí-
til to zejména krutě. Uvážíme-li, že pouze 
z okresu přeštického propuštěno bylo něko-
lik set dělníků, dovedeme si lehko vypočíta-
ti, o kolik tisíc korun přišla dráha nejenom 
na jízdném.“ Dráhy zareagovaly zvýšením 
jízdného, a to i dělnických a žákovských 
jízdenek, což Petr Šlosar označil jako 

“morovou ránu, která se důkladně vymsti-
la. „Kdyby bývala železnice ponechala staré 
vžité sazby, nebyla by bývala přišla o zájem-
níky. Raději menší zisk, ale jistý.“ V místní 
přepravě přišla železnice téměř o všechno 
s výjimkou uhlí a kukuřice, která docházela 
z Bratislavy jako krmivo pro dobytek.

12. březen 1931 přinesl tolik sněhu, že 
osobní vlak č. 1203 uvízl mezi zastávkou 
Dnešice-Žerovice a Přeštice v 1,5 m závě-
jích a musel být doslova vykopán. 

V roce 1932 byla na přeštické železniční 
stanici zřízena úschovna zavazadel. 

Každý další rok byl co do provozu želez-
nice slabší a slabší. Vozů nadbytek, leč 
takřka nebylo co v nich přepravovat, pro-
tože podniky nevyráběly. Výhybkáři dosta-
li na noční služby pušky, aby mohli bránit 
krádežím uhlí a zboží. Přednosta běduje 
nad úpadkem železničářského stavu, zavi-
něným stále se zhoršující hospodářsko-po-
litickou situací.

V r. 1934 byl Petr Šlosar přeložen do Měl-
níka a na jeho místo byl jmenován vrch-
ní adjunkt Vladimír Smotlacha. Vedení 

kroniky pochopitelně poněkud pozměni-
lo svoji podobu, přesto si nový přednosta 
stále všímá věcí obecných a v r. 1935 např. 
uvádí rozruch kolem údajného nálezu nafty 
na Přešticku a v r. 1936 archeologické práce 
na pohřebišti z doby bronzové v Zeleném 
u Přeštic. V r. 1937 poznamenává u zápisu 
o velkém cvičení civilní obrany obyvatel-
stava: „Jsme všude moc blízko hranic...“ 

O tom, že už i v r. 1938 existoval bulvár, 
svědčí poznámka: „Přeštické nádraží dějiš-
těm mravnostních deliktů školní mládeže“, 
píše Polední list č. 20 z 21. 1. Zpráva vymyš-
lena, na nesprávném podkladě...“

2. 5. 1938 vstoupila do kritického sta-
dia jednání se vedením strany Henleino-
vy. Zostřen dozor na dráze za součinnosti 
Sokola a Národní gardy. V Přešticích vojsko 
ve větším množství několik dní (v Sokolovně, 
D.T.J. a v Zeměděl. domě), odvezeno vlaky 
na Klatovy...

23. 9. 1939 ve 22,30 vyhlášena mobiliza-
ce všech ročníků do 40 let. Nadšení všeho 
obyvatelstva českého - jednomyslné: hájit 
se všemi silami... Ale ČR obětována pro 
zachránění míru. Bez boje nuceni vyda-
ti 30 % území republiky Německu, Polsku 
a Maďarsku, spolu přes 1milion 200 tisíc 
duší českých.

27. 10. uveden v činnost finanční a cel-
ní úřad v Přešticích. Osobní prohlídka 
v Chlumčanech. Trať Plzeň - Železná Ruda 
rozdělena. Zprvu zabrány stanice Dobřany 
a Litice, pak Litice vráceny. Zůstává v Říši 
trať 8 km stanice Dobřany, zde německá 
pasová a celní prohlídka. Doprava mezi 
Přešticemi a Plzní přerušena od 10. října 
do 8. listopadu. Provoz udržován autobusy 
po lince Plzeň - Přeštice - Staňkov, stanoviš-
tě v Přešticích (20 autobusů). Od 7. listopa-
du do 10. prosince zůstala v provozu ještě 
linka Přeštice - Staňkov, než byla zahájena 
doprava na trati Plzeň - Brod n. Lesy. Trať 
za Janovici od Petrovic až do Žel. Rudy je 
pro nás rovněž ztracena. Přeštice se staly 
pohraniční stanicí - kdo by tomu věřil před 
měsícem!?

1939 - Nové údobí v životě Protektorátu 
Čechy a Morava, včlenění do svazku Říše. 
Sloučení ministerstva pošt a železnic v jed-
no ministerstvo dopravy, snaha o umístění 
všech zaměstnanců z odstoupeného úze-
mí Sudet, ale i evakuovaných ze Slovenska 
a Podkarpatské Rusi. Stav personálu sta-
nice v Přešticích čítá 21 lidí. „V Přešticích 
krise bytová ještě větší přílivem zaměst-
nanců z druhých úřadů a pak zřízením cel-
ních, finančních a policejních úřadů v místě 

samém a okolí. Ještě koncem dubna jsou 
zaměstnanci, kteří bydlí nouzově v jedné 
místnosti s celou rodinou.“

Lístky na potraviny zavedeny dnem 1.10. 
1939 a 15. 12. 1939 lístky na oděv.

Pro případ trvalého zatemnění vyznačen 
střed nástupiště, a sice tyčí ve výši krytého 
peronu 2 m dlouhou pro zavěšení ruční sví-
tilny. 

 Poslední zápis v Pamětní knize přeštic-
kého nádraží je z 2.2. r. 1940. Zní: „Veškeré 
nápisy staniční, vyhlášky, jízdenky změně-
ny na dvojjazyčné, dodána razítka pryžová, 
dvojjazyčná.“

Za nahlédnutí do minulosti děkujeme 
p. PETRU PETROVI.            VK

NÁŠ SOKOL MĚL DEVADESÁTINY
Kdybychom se nyní ocitli ve 20. létech 

20. století v Dolní Lukavici, jistě bychom se 
nenudili. Dne 22.1. 1919 byl totiž založen 
dolnolukavický Sokol. Zpočátku čítal 80 čle-
nů, ale rychle se rozrostl. Sokolové pořáda-
li četné přednášky, divadelní představení 
v přírodě, plesy i večírky. Na sokolské plesy 
a divadelní hry bylo třeba vytisknout plakáty, 
o což se staral pan Ouřada z Přeštic. Hudbu 
většinou zajišťoval Vojtěch Mašek, kapel-
ník z Chlumčan, později Pavel Mašek z Dol-
ní Lukavice. O líčení se zasloužil přeštický 
holič Karel Panc. I dolnolukavičtí živnostní-
ci pomáhali a přispívali. Např. Hynek Bloch, 
majitel řeznictví, věnoval maso hudebníkům 
na večeři, nebo pivovar daroval sudy piva. 
Lesní úřad Dolní Lukavice poskytl prkna 
a tyče na jeviště. Sokol pořádal i dětské letní 
tábory, např. r. 1919 ve Bzí u Blovic. Sokolové 
dokonce vlastnili spolkovou knihovnu, kte-
rá čítala kolem 1000 titulů! Knihovníkem se 
stal pan Váňa. Dlouho by trvalo, než bychom 
prošli všechny dochované plakáty Sokola. 
Jeden plakát zve občany na masopustní večer 
do Panského hostince, další na ples Tělo-
cvičné jednoty Sokol, jiné zvou na divadelní 
představení. Z těch známějších uvedu např. 
Manžel Putička, Osel je osel, Mezi životem 
a smrtí, Charleyova teta, Jiříkovy housle atd. 
Hrálo se většinou od 14, někdy od 19,30 hod. 
A kolik bylo vstupné? Za vstupné k sezení 
byste zaplatili 5 Kč, ke stání 3 Kč. Předprodej 
vstupenek obstarával p. R. Šlouf, holič. Diva-
delní hry měly velkou návštěvnost a na každé 
představení bylo téměř vyprodáno. Luka-
vický Sokol byl nejen činný a úspěšný, ale 
také dobročinný - přispíval na charitu. Např. 
r. 1925 přispěl finanční částkou na Dětský 
domov v Praze a spolku Dobromil na podpo-
ru chudých dětí ve Vídni.

 Mgr. EVA KLEPSOVÁ 

TAJEMSTVÍ MARIÁNSKÝCH ObRAZŮ

24. ledna t. r. uplynulo 280 let od úmr-
tí Matyáše Pazourka z Dobřan, malíře, 
který je tvůrcem zázračného obrazu Přeš-
tické madony (1686). Koncem loňského 
roku se objevila v tisku informace o dal-
ším uctívaném obrazu Panny Marie Bolest-
né na hlavním oltáři kostela Všech svatých 
ve Stříbře. Autor článku Luděk Krčmář píše, 
že se do Stříbra „její kult rozšířil ze známého 
poutního místa v Přešticích. Kolem r. 1700 
namaloval malíř Kašpar Wolf ík z Kladrub 
verzi přeštického obrazu a daroval ji své-
mu bratru, stříbrskému truhláři Františ-
kovi za pomoc při stavbě obydlí.“ V r. 1737 
bylo pozorováno, že Marii na obraze kanou 
slzy a obraz vlhne. Zázrak se pak několikrát 
opakoval a konzistoř po přísném vyšetřová-
ní potvrdila jeho pravost. Obraz začal být 
obecně uctíván jako „krev potící zázračná 
Stříbrská milostná P. Marie“ a stal se cílem 
mnoha procesí. Dokonce se před ním mod-
lila i císařovna Marie Terezie. Obraz může-
me ve Stříbře obdivovat dodnes a klást si 
otázku, jaký výjimečný duchovní prožitek 
spojoval oba malíře, že jejich díla začala žít 
svým vlastním podivuhodným životem.  VK

Z archivu DHP
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Na začátku prosince jsem se vrátila spo-
lu s dalšími čtrnácti členy expedičního 
týmu z úspěšné expedice sjezdu horního 
toku řeky Brahmaputra ve východní Indii, 
ve státě Arunáčal Pradéš. Do této oblasti 
byl vstup cizincům povolen indickou vlá-
dou teprve nedávno, proto jsme jako první 
výprava dokázali zdolat horní tok této velké 
himalájské řeky.

K samotné řece jsme se dostávali poměrně 
dlouhou dobu naší výpravy, nejdříve letecky 
z Delhi do Dibrugharu v oblasti Asám, poté 
džípy proti proudu řeky a nakonec pěšky 
s batohy na zádech s veškerým našim mate-
riálem včetně lodí téměř až k čínské hra-
nici. Proto kromě samotné řeky jsme měli 
možnost v této civilizací nedotčené oblasti 
se seznámit i s indickou tradiční kulturou, 
památkami, pohostinnými domorodými lid-
mi a hlavně krásnou a divokou přírodou. 

HANA ŽAMBŮRKOVÁ,
instruktor vodní turistiky DDM Přeštice

STOPROCENTNÍ DEN
 Když je někdo nepořádný jako já, tak 

holt platí i za to. A to 100% ně! Ale někdo je 
nepořádný a těch mých 100 % získává. Jistě 
věřím, že v tom nejsem sama. To ale zkou-
mat nebudu. Za blbost se platí a nezna-
lost zákonů neomlouvá. Varování jsem prý 
obdržela poštou. A že jsem na něj nereago-
vala, je prý moje chyba. Doporučený „ortel“ 
mi přišel po Vánocích. Zaplaťte... Cože? Já 
sama osoba, nový občan Přeštic, a 1000 Kč 
za odvoz odpadu? To abych odpad produ-
kovala jako jedna sousedka, která odnáší 
odpad do popelnic dnes a denně. Tak to asi 
platím i za ni.

Šla jsem se zeptat na příslušný úřad 
v Přešticích, jak je to možné. Je to možné. 
Nezaplatila jste v loňském roce, tak 100 % 
zaplatíte navrch. A na výzvu jste nereagova-
la. Ale vždyť já bych si sama peníze z kapsy 
netahala; reaguji na ortel, tak bych reago-
vala i na varování. No, prostě jsem zaplatila 
100 % ní navýšení. Ale ptám se, za co? A nač 
budou mé peníze použity? Přijďte se podívat 
na 100% ní úklid odpadu z ulice Na Chmel-
nicích a hned pochopíte, že je tam 100% ní 

„český bordel“. Jo, jsme jenom lidi.
Pokutám a pořádkům zdar přeje 

DUCHKOVÁ EVA

V sobotu 31. ledna uspořádala kulturní 
komise obce Dolní Lukavice tradiční maš-
karní karneval pro děti. Pohádkové posta-
vičky, zvířátka, princezny a mnoho dalších 
krásně ustrojených masek se sešlo v sálu 
hostince ve Snopoušovech. Maškarní rej byl 
zahájen slavnostní promenádou masek. Pro 
děti byly připraveny různé hry a soutěže, 

sladká odměna a drobné dárky v tombole. 
Karneval zpestřily děti ze ZŠ Dolní Luka-
vice, které vystoupily s tanečně sportovním 
programem. K tanci hrála oblíbená sku-
pina Asfalt. Zúčastnilo se téměř 60 masek 
v doprovodu rodičů a prarodičů.

Bc. JINDŘIŠKA KASLOVÁ,
místostarostka obce Dolní Lukavice

Foto: ZDENĚK LUŇÁK

ZÁCHRANKA DĚKUJE
Záchranná služba DZS Přeštice děku-

je firmám Fiala František, autodoprava, 
spol. s r.o. a AM-C.M.E. s.r.o. za finanč-
ní dary, které budou použity na nákup 
nového pulsního oxymetru a nového sys-
tému navigace a komunikace s krajským 
dispečinkem ZZS PK. 

Z TVORbY MARIE ZAJÍČKOVÉ
Výstava v podkroví Domu historie Přešticka 

určitě potěší všechny místní patrioty.
Marie Zajíčková - Jílková (* 3. 10. 1946 

v Horní Lukavici) se narodila v učitelské rodině 
svázané s Přešticemi. V ní také získala základ-
ní životné postoje, které byly následně celoži-
votní devízou, a to pracovitost, odpovědnost 
za vykonanou práci, úctu ke vzdělání a lás-
ku k umění. Její výtvarné nadání vedlo pak 
ke studiu na Střední odborné škole výtvarné v 
Praze, tzv. „Hollarce“. Po absolutoriu se Marie 
Zajíčková vrátila do Přeštic, kde nastoupi-
la místo metodičky výtvarných aktivit okresu 
Plzeň-jih. Její tvůrčí vybavení i školení ji však 
předurčovalo pro vlastní samostatnou výtvar-
nou práci. V r. 1971 se stala výtvarnou redak-
torkou přílohy západočeských novin Pravda, 
později Plzeňského deníku. Důležitým úkolem 
byla i novinová kresba doprovázející krimi-
nální příběhy, povídky a poezii, či stránku pro 
děti. Postupně si Marie Zajíčková vytvořila 
osobitý rukopis, ovlivňovaný na jedné straně 
omezeným formátem místa novinové stránky, 
na druhé pak obsahem ilustrovaného textu. 
Prvotním nositelem jejího výtvarného výrazu 
byla však vždy energická kreslířská linie. Ved-
le dominantní novinové a časopisecké tvor-
by se Marie Zajíčková věnuje i volné tvorbě, 
zahrnující zejména portrét, krajinu, zátiší, ale 
v poslední době i volné kompozice poetické-
ho charakteru. V užité tvorbě se příležitostně 
zabývá knižní ilustrací a propagační grafikou, 
mj. rovněž pro Západočeskou galerii v Plzni, 
kde své práce vystavovala koncem roku 2007 
naposledy. Současnou expozici v Přešticích 
tvoří jádro plzeňské výstavy, je však rozšířena 
o tvorbu z malířské oblasti.

(Pozn. red.: Medailonek tvoří výňat-
ky z projevu pí. JANY POTUŽÁKOVÉ  
na vernisáži výstavy dne 22.1. 2009) 

DO KbELA OPĚT MÍŘÍ DIVADELNÍCI

V sobotu 7. března bude v obci Kbel 
zahájen již II. ročník celoroční přehlídky 
ochotnických souborů z Klatovska a Plzeň-
ska „Divadelní Kbel 2009“.

Nesoutěžní klání letos zahájí domácí sou-
bor. Ochotnický soubor ve Kbele sehraje 
v sobotu 7.3. od 16 a od 19 hodin pohád-
ku pro malé i velké diváky O hubaté Káče, 
v hlavní roli s Andreou Přibáňovou.

Letos příznivci divadla uvidí v sále míst-
ního KD anebo na přírodní scéně jedenáct 
představení. 4. 4. přijede Farní divadelní 
spolek z Plánice s představením Tvrdohlavá 
žena, 18. 4. uvede Divadlo Propadlo Plzeň 
hru Mandarinkový pokoj. Květen bude pat-
řit Ochotnickému spolku Buřina Klatovy 
a jeho pohádce Jak Honza putoval do pohá-
dek. 27.6. se divadlo bude hrát na kbelské 
návsi. Jako host přehlídky tentokrát vystou-
pí Divadelní spolek Čelakovský ze Strakonic 
se Strakonickým dudákem. Na podzim bude 
Kbel patřit např. Divadelnímu spolku Jezírko 
z Plzně, který uvede hru Slaměný klobouk, 
nebo Ochotnickému souboru Štace z Kaz-
nějova. Ten má na repertoáru hru Čarokrás-
ná ševcová. Těšit se můžete i na Figarovu 
svatbu a další představení. V doprovod-
ném programu se připravuje I. divadelní bál 
(14. 3.), Dětský den a další akce. 

Patronem letošní přehlídky je herec 
a muzikant Jiří Suchý , který by měl přijet 
na reprízu pohádky O hubaté Káče o kbel-
ské pouti v polovině července. 

LUDVÍK POUZA

PAPÍROVÝ SVĚT

Až do 22. března letošního roku můžete 
v Domě historie Přešticka navštívit výsta-
vu unikátních vystřihovánek a papírových 
modelů, nazvanou „Papírový svět“. Přeštic-
ké muzeum ji připravilo společně s Centrem 
papírových modelů. Toto občanské sdružení 
„papírových“ modelářů svými výstavami sle-
duje především propagaci tohoto modelář-
ského oboru. Přeštice jsou prvním městem 
v západních Čechách, ve kterém sdružení 
vystavuje.

Na výstavě se prezentuje 26 členů Cent-
ra papírových modelů 344 modely aut, lodí, 
letadel, historických domů, hradů, vojen-
ské techniky, železniční techniky a opo-
menut není ani sci-fi svět. Vedle slepených 
modelů si můžete prohlédnout také 46 
nevystříhaných archů papírových vystřiho-
vánek z různých období. Velmi atraktivní 
jsou vystřihovánky vojáků, vystřihovánky 
podporující sokolské a skautské hnutí, či 
reklamní vystřihovánky, vydávané firmami 
na podporu prodeje svých výrobků. O his-
torii papírových vystřihovánek, od nejstarší 
známé z roku 1526 (na výstavě je zastoupe-
na v kopii), až po současnost, se v expozi-
ci dočtete v textu nazvaném Od krucifixu 
po raketoplán. Na vernisáži výstavy byla 
panem starostou Petrem Fornouzem pokřtě-
na papírová vystřihovánka národní kulturní 
památky, přeštického kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v měřítku 1 : 350. Pro Město 
Přeštice ji vytvořil pan Milan Bartoš a kou-
pit si ji můžete v pokladně Domu historie 

Přešticka za 20,- Kč. Množství návštěvní-
ků, kteří výstavu doposud zhlédlo, nás pře-
svědčuje o zájmu o tento pracný koníček. 
Přijďte se také podívat, jak šikovné stavitele 
i tvůrce papírových vystřihovánek a modelů 
v Čechách máme.

Za Dům historie Přešticka Vás zve 
DRAHOMÍRA VALENTOVÁ

POZVÁNÍ
„Hospicové hnutí v našem kraji“ - před-

náška MUDr. Klečatské, zakladatelky hospi-
cu sv. Lazara v Plzni, se koná dne 10. března 
2009 od 18 hodin v konferečním sálku KKC 
Přeštice. Pořadatelé - Evangelický sbor 
a Katolická farnost Přeštice - by rádi veřej-
nost seznámili se základy a historií hospico-
vého hnutí vůbec, a potom i s jeho konkrétní 
podobou v našem kraji. 

JAN SATKE, evangelický farář 
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   MILÝ HOST ZE VZDÁLENÉ AFRIKY
  V úterý  9.  února  zavítal  do  naší  školy 

milý  a  vzácný  host. Pan Dr. Michael  Oney-
buchi  Eze, Ph.D.  přijal  pozvání  pana  Mgr.  
J.  Šperla, ředitele  naší  školy,  a  zúčastnil  
se  vyučovacích  hodin  angličtiny  v něko-
lika  třídách.  Jak  jsme  se  dozvěděli  z jeho  
vyprávění,  pan  Eze  se  narodil  v Jihoafrické  
republice  a  dětství  prožil  v Nigérii,  odkud  
pochází  jeho  matka. Oba  Michaelovi  rodi-
če  jsou  učitelé,  a  tak  si  i on vybral  toto  
povolání. V současné  době  žije v Německu,  
kde  přednáší  na  univerzitě. Kromě  anglič-
tiny, němčiny a  španělštiny  mluví  pan  Eze  
i  několika  domorodými  africkými jazyky.  
Nám  představil  jazyky  svých  rodičů:  Xho-
sa  a  Igbu.  Velmi  upřímně a  srozumitelně  
objasnil  pan  Eze  myšlenky  humanismu  
a  tolerance:  Všichni jsme  lidské  bytosti.  
Jestliže  jednáme  s ostatními  lidmi v tom-
to  duchu,  sami se  stáváme  lepšími.  Pan  
Eze  nadšeně  odpovídal  na  zvídavé  dotazy,  
které se týkaly života v Africe.  Během  jeho 
návštěvy  měli  žáci  příležitost  procvičit  si 
angličtinu  a  dozvědět  se  mnoho nového o  
daleké  Africe.                                                                             

Mgr. JAROSLAVA BRUNNEROVÁ,
ZŠ  Přeštice

Našim čtenářům ještě dlužíme vysvět-
lení rádoby „historické hádanky“, kterou 
jsme loni předestřeli v listopadovém vydá-
ní PN. Týkala se dnes již skutečně neexis-
tující vodárenské věže nad jezem, z níž se 
ještě koncem padesátých let 20. stol. čer-
pala voda pro nádraží pro potřeby parních 
lokomotiv. Ozval se nám dokonce jeden 
pamětník s přesnými údaji: ocelové potru-
bí  v jutovém obalu o průměru 159 mm ved-
lo od Úhlavy přes náměstí a Rebcovou ulicí 
nahoru na nádraží. Užitkovou vodu z něho 
odebíraly i obytné domy kolem trasy včetně 
školy. Na nádraží byla studně 27 m hluboká, 
do níž - do hloubky 3 m - vedly točité scho-
dy s dřevěným zábradlím. Přes její hloub-

ku v ní voda docházela, a proto se hledalo 
náhradní řešení. 

Čerpací stanice na říční vodu obsahova-
la tři čerpadla, z toho jedno záložní. Byla to 
nízká budova s rovnou střechou a malým 
komínem, která stávala asi 20 m vpravo 
od nově postaveného soukromého objektu, 
který nás zmátl, a v provozu byla do roku 
1981, kdy skončil provoz parní trakce na tra-
ti Plzeň - Železná Ruda. „Prostě ne všech-
no, co má komín, slouží pro mašinky“, nám 
hezky vysvětlil pan Zdeněk Lukáš a připo-
jil dnes již historickou fotografii hledané 

„technické památky“. Všem, kteří se snažili 
uvést věc na pravou míru, redakce děkuje.

VĚRA KOKOŠKOVÁ 

VÝROK MĚSÍCE
 „Všeho se Vám dostane v pravý čas. 

Žádná věc k Vám nenajde cestu ani o 
chvíli dříve, ani o chvíli později, ale teprve 
či právě v okamžiku, kdy jste připraveni ji 
přijmout. Takový je zákon, před kterým 
nikdo nemůže uniknout, nikdo ho nemů-
že změnit ani přizpůsobit. Všechno je, jak 
má být a všechno tomu zákonu podléhá - 
nic se neděje náhodou.“

   (Jogi Ramacharaka, 
staroindický myslitel)        

HORŠICKÁ ŠKOLIČKA OTEVŘELA DVEŘE

Ve čtvrtek 22. ledna se rodiče stávajících 
školou povinných dítek, ale i budoucích 
žáčků po roce opět sešli ve škole. Důvod? 
Ten byl velký, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
A tak  rodiče uviděli, jak si jejich ratolesti ve 
škole vedou.

V horšické škole mohli zhlédnout bez-
vadnou výuku a vyčerpávající výkon učitel-
ky, který v tomto téměř rodinném zařízení 
není povoláním, ale posláním. Bohu díky, že 
k tomu není co dodat, protože žáčci opouš-
tějí školu výborně připraveni nastoupit na 
druhý stupeň. 

PETRA NOVÁ, Dolce.

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM
Gymnázium na Mikulášském náměstí při-

stoupilo v letošním školním roce k výrazné 
změně: vedle zaběhlého osmiletého a čtyřle-
tého studia rozšířilo svou nabídku o dvě tří-
dy šestiletého studia – jednu v Plzni, jednu 
na své odloučené pobočce v Přešticích. Jak 
ukazují reakce studentů i učitelů, jednalo se o 
krok správným směrem.

Ve školním roce 2008/09 se poprvé otevřely 
dveře dvou nově zřízených tříd. Stávající tří-
du osmiletého studia (se všeobecným zamě-
řením) a dvě třídy čtyřletého studia (jedna 
se zaměřením všeobecným, jedna se zamě-
řením matematika a přírodní vědy) rozšířily 
dvě nové třídy šestiletého studia: třída v Plz-
ni je zaměřená na matematiku a přírodní 
vědy, třída v nově zřízené pobočce gymnázia 
v Přešticích při Základní škole Na Jordáně se 
zaměřením všeobecným. 

Podle anonymního dotazníku vyplněného 
studenty prvního ročníku v Přešticích nová 
třída gymnázia splnila očekávání. Studenti se 
vyjádřili, že kvalita výuky je vyšší než v běž-
ných třídách základní školy, je poutavá a zají-
mavá, probíhá rychleji. Klima ve třídě je lepší, 
než na základní škole, podle mínění studen-
tů „člověk nepůsobí jako exot, když něco ví“. 
Děti pracují jako tým, hrají spolu hry. Mezi 
pozitiva nové pobočky patří i to, že studen-

ti nemusí dojíždět do Plzně, znají prostředí i 
učitele. Nezanedbatelné je, že žáci nebudou 
muset dělat v 9. třídě přijímací zkoušky. 

 Učitelé nové pobočky v Přešticích zejména 
oceňují, že jsou žáci snaživí, učenliví, chápaví 
a ukáznění. V hodinách se stihne hodně prá-
ce, žáci mají pozitivní vztah k učení, kolektiv 
třídy je výborný. Učitelé v této třídě rádi učí a 
těší se do hodin.

Šestileté studium má velkou výhodu v tom, 
že nabízí žákům jednu šanci k přijetí na gym-
názium navíc. Pokud nejsou žáci přijati do 
šestiletého studia, stále ještě mají možnost se 
přihlásit o dva roky později do studia čtyřle-
tého.

Gymnázium na Mikulášském náměstí je ze 
stávajících gymnázií v Plzni školou s nejdelší 
tradicí. Tradičně vysoká úroveň výuky jej řadí 
mezi přední školy v kraji. 

Studenti mohou využívat výměnných poby-
tů na dvou partnerských školách v Německu 
a ve Francii, rozsáhlá je zde i mimoškolní čin-
nost. Žáci mají nejen velmi vysokou úspěš-
nost při přijímacích zkouškách na vysoké 
školy, ale i v jejich absolvování.

Do všech tříd se konají přijímací zkouš-
ky formou testů SCIO, podmínky přijetí bez 
přijímacích zkoušek naleznete na http://
www.mikulasske.cz. V případě nižšího počtu 
zájemců může ředitel školy přijímací zkoušky 
i zrušit (v loňském školním roce se nekonaly 
přijímací zkoušky do šestiletého ani čtyřleté-
ho studia).

Mgr. JOSEF TRNEČEK, ředitel Gymnázia

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Mateřské školy Dukelská a Gagarinova 

ulice Přeštice oznamují, že přijímání žádos-
tí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
od následujícího školního roku 2009/2010 
se uskuteční ve středu 15. dubna 2009 od 
8 do 15 hod.

K zápisu zákonní zástupci přinesou rodný 
list dítěte a potvrzení od lékaře o povinném 
očkování dítěte.

V den zápisu budou v mateřských školách 
zároveň  probíhat hravé aktivity pro budou-
cí školáčky.

ZÁPIS DO MŠ HORŠICE
Zápis do Mateřské školy v Horšicích se 

bude konat dne 26. 3. 2009 od 13 do 16 
hodin. Vezměte si s sebou rodný list dítěte 
a občanský průkaz. Dětem nabízíme nově 
zrekonstruované prostory herny s různými 
hracími koutky, klidné a přátelské prostře-
dí, vzdělávací nabídku obohacenou o hru na 
flétnu a práci s různými materiály i techni-
kami. Ke zdravému pobytu dětí venku slou-
ží velká školní zahrada a okolní příroda.  
Na všechny se moc těšíme. 

Učitelky MŠ Horšice

Ve čtvrtek 15. 1. 2009 to v řenečské škole 
vypadalo jako na nádraží, i vlak jezdil… Nevěří-
te a kroutíte hlavou, co je to za nesmysl? Jedno-
duše, konal se zde zápis do 1. třídy a jak všichni 
víme, při nástupu do školy děti jakoby vstupu-
jí do pomyslného vlaku, každým rokem připo-
jí další vagon (ročník), a dá se říci, že čistě jen 
na dětech záleží, kolik jich celkem bude. Je to 
prakticky nekončící vlaková souprava. Budou-
cí prvňáčky s rodiči při vstupu na nádraží víta-
la výpravčí s průvodčí, která jim předala jízdní 
řád a jízdenky do vlaku. Poté výpravčí „odpís-
kala“ jízdu. 

Na prvním nástupišti, po předložení platné 
jízdenky, museli budoucí školáčci zvládnout 
složitou trasu vlaku se záludnými překážka-

mi za doprovodu známé písničky „Jede, jede 
mašinka“. Na dalších třech nástupištích je čekal 
vždy zábavný úkol. O tom, že všichni zvlád-
li záludné úkoly na výbornou, byla důkazem 
knížka, kterou si každý budoucí školáček odne-
sl na památku domů společně s pamětním lis-
tem a drobným dárkem, který pro ně vyrobili 
starší kamarádi.

A na koho se v září řenečská škola může 
těšit? Na Jarouška Ogouna, Péťu Špelinu, Filíp-
ka Janotu, Vilmičku Paškovou, Leničku Hru-
bou, Natálku Raddovou, Kristýnku Brejchovou 
a Natálku Pikešovou.

Milé děti, všichni Vám z celého srdce přejeme 
bezproblémovou a co nejdelší „cestu vlakem“.

Mgr. JINDŘIŠKA ČERVENÁ, ředitelka školy 

JEDE, JEDE MAŠINKA...

Začátkem tohoto školního roku vznikla na 
zdejší Základní škole nová iniciativa v oblasti 
prezentace školy, se kterou přišla pí. uč. Dvo-
řáková. Jde o vydávání školního časopisu. Co 
bylo zapotřebí udělat, aby k jeho vzniku vůbec 
došlo? Nejprve bylo nutné sestavit správný 
redakční tým. Vzhledem k časovým možnos-
tem žáků i paní učitelky nakonec vznikly hned 
dva redakční kroužky, které fungují každé pon-
dělí a čtvrtek vždy od 13,45 h a jsou sestaveny 
ze žáků 6. – 9. tříd. Ti, v rámci svých možnos-
tí, přispívají pod vedením šéfredaktorky svými 
vědomostmi, zkušenostmi a hlavně svou fan-
tazií do školního časopisu, který vychází každý 
měsíc a je uveřejňován na webových stránkách 
školy http://www.zsprestice.cz . Na základě 
ankety mezi žáky byl pro časopis vybrán název 
Škandál. Dozvíte se v něm nejen mnoho zají-
mavostí, ale je zde i možnost vyzkoušet si své 
znalosti a zasoutěžit si (různé testy, křížovky, 

osmisměrky apod.).  Zároveň  našim čtená-
řům nabízíme možnost přispívat do školního 
časopisu různými zajímavostmi prostřednic-
tvím  adresy noviny@zsprestice.cz . V součas-
né době je připraveno ke zveřejnění již čtvrté 
číslo Škandálu, přičemž jsme zvládli i prosin-
cový Vánoční speciál, který bylo možno výji-
mečně zakoupit v tištěné podobě na Vánočním 
jarmarku, který se odehrál na naší škole v pro-
sinci loňského roku. Všichni, kdo si časopis 
zakoupili, přispěli k celkové částce, která byla 
věnována na charitu. V plánu je rovněž Veliko-
noční speciál a speciální červnové číslo věno-
vané žákům 9. tříd. Všichni pevně doufáme, že 
se tradice vydávání školního časopisu na naší 
škole udrží, což záleží i na Vás – našich čtená-
řích. Děkujeme za Vaši přízeň a držte nám pal-
ce!!! 

Za redakci školního časopisu šéfredaktorka
 Mgr. MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ 
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Technologie, která Vaše peří dokonale zbaví veškerých
nečistot, bakterií, plísní a roztočů.

Výroba a prodej: Sběrna:

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
► prošívané přikrývky a polštáře ► dvoudeky a spací pytle

Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny;
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací lhůty.

Přeštice – 
Galanterie – textil, 

Na Růžku 279,
tel.: 377 982 228

Po - Pá 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

Český výrobce, vyrábíme pouze 
z atestovaných, kvalitních materiálů. 

www.janperi.cz, e-mail: info@janperi.cz

►  Prošívaných přikrývek a polštá-
řů: z dutých vláken, ovčí vlny, nového 
peří

►  Souprav do dětských postýlek 
(nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsá-
ře, povlečení, pytlíky na spaní…)

►  Povlečení – bavlněné, krepové, mako-
saténové, flanelové, dětské…

► Přehozy, ozdobné polštářky atd.

Zdeněk Štěpán - GASTOP
Dolce 82, 334 0l Přeštice
Tel.: 377 986 668

Mob.: 603 498 658
•  plynofikace rodinných domků
•  ústřední topení, vodoinstalace
•  montáž solárního zařízení
•  revize domovních plynovodů
•  záruční a pozáruční servis
•  servisní prohlídka po první topné 

sezóně ZDARMA
•  při montáži plynových kotlů  

v 1. pol. nabízíme slevy až 
3 500 Kč dle typu 

•  Uzavírání smluv na odběr plynu 
u zákazníka

Volejte nebo pište na náš e-mail, 
těšíme se na spolupráci s Vámi!

www.zs-gastop.cz
e-mail: zs-gastop@seznam.cz

MALÍŘSTVÍ 
A LAKÝRNICTVÍ
Provádíme veškeré malířské

a lakýrnické práce 
včetně fasádních nátěrů.

Bytový a průmyslový úklid.
Miroslav Szewczyk a syn,

Rybova 1062, Přeštice

� 607 524 384

AUTOKLEMPÍŘSTVÍ
Havlíčkovo nám. 274, Přeštice

provádí:
�  opravy havarovaných vozidel  

na rovnacím rámu
�  opravy karoserií (koroze)
�  protikorozní ochranu vozidel

☎ 777 124 851 

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

www. 1jvs.cz

Nabízíme Vám:
• zneškodňování 

zvláštních odpadních vod (septiky, jímky)
• montáže vodovodních přípojek
• lokalizace úniků vody z potrubí

(p. Žďánský – 602 274 088)
• poradenská, inženýrská 

a technická činnost
• laboratorní rozbory pitné vody
• čištění kanalizačních přípojek

Vaše provozní středisko
Přešticko-Blovicko

sídlo: Nepomucká ul. 1140
tel., fax: 377 982 441

vedoucí střediska: Pavel Fořt
mobil: 602 763 997

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ - SEDAČEK

Horkou parou rychle a do hloubky.
Zároveň likvidace roztočů. 

Mytí oken a podlahových krytin.
1 hod. 200 Kč.Mobil: 725 584 747

Řádková inzerce

AUTO CB Přeštice,
tř. 1. máje 849

Nabízi prodej a servis vozů Škoda
Nyní vozy ŠKODA koupíte nejvýhodněji. 

Zvýhodněné ceny nových vozů až 
o desítky tisíc korun.

Přijďte se přesvědčit do našeho 
autosalonu, nebo se informujte na tel.:

377 982 232, 606 806 977
Kromě vozů Škoda provádíme běžné 
opravy a servis i pro jiné cizí značky 
os. vozů vč. zajištění náhradních dílů.
Specializace na vozy FIAT.
•  Pneuservis + seřizování geometrií 

náprav.
•  Opravy karoserií vč. lakování.
•  Elektroopravy + montáže radií, CZ
•  Čištění a plnění klimatizací.
•  Zajišťování STK pro všechny os. vozy.

Info na tel.: 377 982 929, 
602 450 523.

KOUPÍM veškeré starožitnosti, i poško- ☺
zené. Tel.: 603 907 027.

NABÍZÍME rozporcované prase, kg za  ☺
52 Kč. Objednávky na tel.: 777 220 931.

NAUČÍM NĚMČINU, jak potřebujete.  ☺
Na cesty, pro práci, do školy. Tel.: 774 949 
724.

DARUJI krásného retrívra. Stáří tři roky.  ☺
Tel.: 776 698 148.

Firma POČÍTAČE HAVLÍČEK přijme  ☺
technika pro prodej a servis výpočetní tech-
niky a instalace telekomunikačních zaříze-
ní. Nutná orientace v oblasti IT, ř. p. sk. B. 
Nabídky pošlete mailem na havlicek@hav-
licek.cz 

KOUPÍM GARÁŽ v lokalitě samoobslu- ☺
hy „U Čermáků“. Tel.: 777 000 357. 

NABÍZÍM PRÁCI v administrativě. Tel.:  ☺
606 486 353. 

Soukromá výkupna 
barevných kovů

FA.  „BARKOV“
NEPŘERUŠILA výkup kovů na stále 

stejné adrese: 
roh Karlovy ul. a Tř. 1. máje 688

Pracovní doba: PO:  15 - 18 hod
                         ST:   12 - 18 hod
                         SO:     9 - 12 hod    

nebo po dohodě na mobil: 

607 914 170

DĚTSKÉ ZBOŽÍ
(Přeštice - vedle Pracovních oděvů)

akce na měsíc B Ř E Z E N
dětské župánky 190,- Kč
Otevřeno: PO - PÁ:  8 - 12    13 - 18 hod.
                  SO:  8,30 - 12 hod.

       Tel.: 377 897 086

RD se zahradou v obci Vřeskovice. Na pro-
storné zahradě se nacházejí ovocné stromy. 
Byla započata rekonstrukce: rozvody elek-
třiny a rozvody vody. Jinak určeno k celkové 
rekonstrukci! IS: plyn na hranici pozemku, 
obecní vodovod, dešťová kanalizace, elek-
třina - není osazen elektroměr. Dům je ihned 
volný. Cena 499.000 Kč. Info: 602 883 993. 

 Archiv m. Plzně zve na přednášky pro  ●
veřejnost, které se konají vždy od 16,30 
hod. ve Velkém klubu radnice na nám. 
Republiky:

10. 3. 2009 - „Plzeňská spravedlnost“ 
(Nová lokalizace a proměny plzeňské 
šibenice) Přednášejí Mgr. Petr Sokol a 
Ing. Jan Hajšman 

24. 3. 2009 - Kostel sv. Jiří v Plzni - 
Doubravce - přednáší Ing. Jan Hajšman.

STUDNAŘSKÉ PRÁCE:
- čištění, prohlubování
- ruční výkopové práce

☎ 777 220 931

�

Záda bez bolesti
Masáže - Iva Petřeková

- klasická relaxační masáž
- masáž lávovými kameny

- baňkování a další metody
více na www.masaze.legitka.cz

Obj. na ☎ 602 168 091
Využijte možnosti návštěvy u Vás 

doma či na pracovišti !


