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Vodácký oddíl v Přešticích slavil 70 let od svého založení. Akce se uskutečnila v loděnici KČT v sobotu 18. června. Ke společnému focení se 
sešlo mnoho bývalých i současných vodáků. Jak je patrno z fotografie, atmosféra oslav se nesla v úsměvném duchu. Za všechny vodáky děkuje 
jeden z organizátorů: „Ještě jednou vřelé díky za podporu při organizování této akce, zejména vedení města a výboru TJ Přeštice. S pozdravem 
„AHOJ“ Petr Blažek.                                                                                                                                                                      Foto Josef Kubát

Problematika parkování vozidel v Přešticích

Juniorský mistr Zdeněk Mlynář triumfoval i v Přešticích
Pátý díl GIANT LIGY – GP města Přeš-

tice vyšperkoval svojí účastí juniorský mistr 
světa z cyklokrosu Zdeněk Mlynář (FOCUS 
cycling Znojmo). Vedle Mlynáře se na star-
tovní čáře objevil i další český cyklokroso-
vý reprezentant Vladimír Kyzivát (Johnson 
Controls AŠ MB). Samozřejmostí byl start 
lídra seriálu Jiřího Nesvedy (AC Sparta Pra-
ha) a z Norimberka dorazil Martin Boubal 
(Veloclub Ratisbona). 

V Přešticích byl opět po roce připraven 
technický a zároveň velice rychlý závodní 
okruh, který si jako první vyzkoušely děti 
v rámci Mc Donald’s TOUR.

Hlavní závod kategorie Elite na 60 minut + 
kolo odstartoval přesně v 16.00 hodin starosta 
Přeštic pan Kmoch a jezdci vyrazili s takovou 
razancí, jakoby byl závod jen na dvě kola. 

(pokračování článku na straně 6) Společný snímek oceněných závodníků.                                                       Foto Tereza Kotalová

Po komunálních volbách v listopadu 2010 
byla nově ustavena při Městském úřadu 
v Přešticích „Komise koncepce rozvoje měs-
ta, výstavby a dopravy“. Této komisi bylo 
svěřeno, aby se zabývala koncepčním řešením 
klíčových problémů města. Komise byla hned 
při ustavení vyzvána radou města, aby se jako 
první zaměřila na konkrétní problém parková-
ní vozidel ve městě.

Jedním z impulzů pro řešení tohoto pro-
blému byl návrh jedné pražské firmy, která 
se začátkem roku 2011 obrátila na vedení 
města s tím, že v Přešticích instaluje parko-
vací automaty a že část vybraných prostřed-
ků bude inkasovat tato firma a část město. 
Komise tento návrh zamítla s tím, že pokud 
by měl někdo inkasovat za parkovné v Přešti-
cích, tak to musí být město. Druhým důvodem 
pro odmítnutí bylo to, že pokud se zpoplatní 
nějaké plochy v Přešticích, dojde k přesunu 
vozidel do jiných částí města, kde to způsobí 

problémy, protože situace už je i tak v těchto 
místech napjatá.

Komise nejprve zmapovala, jaké dokumenty 
byly doposud v Přešticích v této oblasti zpraco-
vány a také způsob, jakým se tato problematika 
doposud ve městě řešila. Bylo zjištěno, že kon-
cepční dokumenty týkající se této problematiky 
nebyly zatím zpracovány a že se zatím jednot-
livá parkovací místa ve městě řešila izolovaně. 
Zatím to stačilo, ale v posledních letech s roz-
vojem automobilismu je problém parkování ve 
městě stále citelnější.

Vedoucí Odboru správního a dopravy MěÚ 
Bc. D. Novotný k tomu říká: „Situace není zatím 
natolik kritická, aby docházelo např. k zneprů-
jezdnění některých úseků, nebo ke komplika-
cím v dopravní obslužnosti města, ani nejsme 
jako odbor zahlceni stížnostmi na parkování ze 
strany občanů, ale situace se stále zhoršuje a je 
potřeba ji řešit již dnes s předstihem“.

Komise na základě vyhodnocení všech 

dostupných podkladů konstatovala, že v Přeš-
ticích nastal čas řešit tuto problematiku kom-
plexně, pro celé město. Zároveň komise ve 
spolupráci s radou města rozhodla, že požádá 
o spolupráci Fakultu dopravní ČVUT Praha, 
která vyučuje problematiku dopravy (jak z eko-
nomického, tak i z technického hlediska), aby 
nám pomohla prostřednictvím statistických 
šetření a posouzení jednotlivých míst ve městě 
analyzovat problémy města a navrhnout kon-
cepční ekonomicko – technická řešení s výhle-
dem pro budoucí roky na základě současných 
mezinárodních zkušeností a předpokládaných 
vývojových trendů. Nikdo z vedení města ani 
zastupitelů či členů komisí města není totiž spe-
cialistou na tuto problematiku. Dohoda o spolu-
práci s vedením FD ČVUT již byla uzavřena.

V současné době již proběhlo ve městě prv-
ní zmapování a nafocení problémových míst 
a také první statistické šetření na parkovacích 
plochách.           (pokračování článku na straně 4)

Červen byl měsícem 
významných návštěv

Hned 2. června přijeli do Přeštic hejtman 
našeho kraje pan Milan Chovanec a jeho 
náměstek pro regionální rozvoj pan Ivo Grüner. 
Na přeštické radnici se setkali s vedením města 
a s předsedou Hospodářské komory Plzeň-jih 
panem Milošem Fürstem. Starosta města sezná-
mil představitele kraje s investičními projekty 
města a požádal o jejich podporu, předseda HK 
na základě osobní zkušenosti zdůraznil značně 
rozdílné podmínky a pravidla pro činnost pod-
nikatelů u nás a ve  SRN. V diskusi padla také 
slova kritiky ročního působení vlády, která práci 
na systémové ekonomické reformě zaměňuje za 
jednoduché rozpočtové škrty a zvyšování daní.

300 let uplynulo od roku 1711, kdy byl církev-
ní autoritou uznán přeštický obraz Panny Marie 
Bolestné za zázračný. Pro něj  a víru desetitisíců 
poutníků v jeho zázračnou moc nechali bene-
diktýni vystavět barokní chrám s hlavním oltá-
řem, na kterém je obraz umístěn i dnes. Dne 12. 
června tohoto roku byla na domu č. p. 112 přeš-
tického náměstí odhalena pamětní deska. U ní 
plzeňský biskup Mons. František Radovský při-
pomněl nadčasový význam duchovního posel-
ství pomoci bližnímu. Přeštický farář Mons. 
Karel Plavec seznámil návštěvníky slavnosti 
s faktografií obrazu a přeštické poutě.    

Chrám Nanebevzetí panny Marie osloví každé-
ho – mnozí jsme však ten den pocítili, že vyšší 
než jeho věže je právě biskupem sdělená víra 
v dobro a pomoc potřebným, které Panna Marie 
symbolizuje. Mým neskromným přáním je, aby 
si při pohledu na kostel či při poslechu tónů 
v něm lidé uvědomovali sílu dobra a pokory. 

S významem zázračného obrazu Vás poutavě 
seznámí výstava v Domu historie Přešticka.

Dne 13. června při cestách po Plzeňském kra-
ji navštívil naše město prezident České repub-
liky pan Václav Klaus. V doprovodu hejtmana 
Plzeňského kraje pana Milana Chovance věno-
val 20 minut setkání s občany na přeštickém 
náměstí a 20 minut diskusi se zástupci města 
v obřadní síni přeštické radnice. Naše město mu 
představil žák 7. ročníku ZŠ Přeštice a výbor-
ný řečník Jakub Moulis, což politiky přesycený 
prezident ocenil. Na kritické dotazy směřující 
k obecné nespokojenosti s ekonomickým sta-
vem společnosti a s činností politiků prezident 
odpověděl, že je nutné dívat se na skutečnost 
objektivně, ne nekorektně pouze negativně a že 
politici jsou normální lidé a obraz nás – voli-
čů. Vyslechl příjemné komplimenty, přátelská 
pozdravení pana Jana Mrkvičky a udělil auto-
gramy dospělým i dětem. Na závěr návštěvy 
pan prezident přijal knižní dar města – kazetu 
s odbornou publikací a CD o přeštickém rodá-
kovi Josefovi Hlávkovi. 

Všichni výše uvedení hosté se podepsali do 
pamětní knihy města.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červenec
„Jste si vědomi příčinné spojitosti 

zázračného obrazu přeštické Panny Marie 
Bolestné s výstavbou chrámu NPM?“

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 
v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 



Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 121 událostí.
Celkem bylo zjištěno 74 přestupků:
• řešeno blokově – 52
• oznámeno správnímu orgánu – 9
• řešeno domluvou – 8
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 8  
• z toho zjištěny 2 přestupky v bodovém řízení 
(oznámeny příslušným MěÚ-OSD)
• byli zadrženi dva pachatelé podezřelí ze spá-
chání trestného činu – ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle § 274 trestního zákoníku 
a předáni dle věcné příslušnosti k vyřízení Poli-
cii ČR
• 1x omezena osobní svoboda osoby, která byla 
přistižena při trestném činu, aby bylo zameze-
no jejímu útěku a k zajištění důkazů – předána 
Policii ČR 
• 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešti-
cích ke zjištění totožnosti, jednalo se o cyklistu, 
který nemohl žádným způsobem prokázat svoji 
totožnost a dopustil se na území města přestup-
ku, vyřešeno blokovou pokutou 
• provedeny 4 výjezdy na potulující se psy 
– všichni odchyceni a umístěni do městské 
záchytné stanice
• na území města nalezeno: zdravotní karta 
VZP – Masarykovo nám., jízdní kolo zn. Eska – 
Palackého ulice, 3 ks klíčů od vozidla – Vícov, 
svazek klíčů v Městském parku, rezervní kolo 
od vozidla a balík – Gagarinova ulice, vše pře-
dáno na MěÚ – hospodářský odbor
• na žádost státních orgánů byla doručena 
písemnost – 2x doručenka 
• zjištěn zábor veřejného prostranství před pro-
vozovnou v Hlávkově ulici, stůl a židle – vyří-
zeno na místě (odstraněno) a zjištěny v ulici Na 
Chmelnicích vyčnívající šrouby z chodníku, 
ihned odstraněno pracovníky hospodářského 
odboru (možné zranění)  
• zjištěn v Hlávkově ulici dům v havarijním sta-
vu, omítka a stavební materiál padá na chod-
ník, dům je nezajištěn proti možným krádežím 
– oznámeno dle věcné příslušnosti k vyřízení na 
MěÚ odbor výstavby  a územního plánování  
• 4x výjezd na narušení veřejného pořádku, 
poškozování cizího majetku: dne 5. 5. ve 20.00 
hod. – na čtyři mladíky, kteří si spletli park na 
Havlíčkově náměstí s fotbalovým hřištěm a při 
kopání míčem o zeď budovy zde mohlo dojít 
k poškození jeho součástí – vykázání na sku-
tečné hřiště, dne 8. 5. v 00.15 h oznámeno ruše-
ní nočníhu klidu na Tř. 1. máje u provozovny 
Kebab pěti mladíky a ve 3.50 h ze strany sedmi 
mladíků – mladíci se pod dohledem MP rozešli, 
dne 28. 5. ve 21.25 h – při koncertu skupiny 
Kečup na Masarykově náměstí zjištěno vzájem-
né napadání dvou místních mladíků, kteří byli 
od sebe odtrženi a z náměstí vykázáni – vše 
vyřízeno na místě 
• dne 4. 5. byla provedena v ZŠ Přeštice – Reb-
cova dokončení a vyhodnocení dopravní sou-
těže pořádané pro děti ve spolupráci se školní 
družinou a MP z minulého měsíce 
• dne 6. 5. byl proveden MP dohled nad znalostí 
pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti a jíz-
dy podle předpisů na dopravním hřišti na soutěži 
mladých cyklistů při ZŠ v Blovicích
• dne 10. 5. na žádost Policie ČR se hlídka MP 

účastnila pátrání po pohřešovaném mladíkovi 
z Přeštic, který byl téhož dne nalezen 
• dne 13. 5. v 11.24 h zjištěn ve Slovenské uli-
ci na chodníku spadlý strom, nedošlo zde ke 
zranění osob ani žádné škodě na majetku, věc 
oznámena na MěÚ-hospodářský odbor, který 
provedl jeho odklizení
• na žádost Policie ČR byla dne 19.5. provede-
na asistence hlídky MP jako nezúčastněné oso-
by při prověrce výpovědi zjištěného pachatele 
trestných činů spáchaných na teritoriu města 
Přeštice 
• v měsíci květnu byla provedena strážníky kon-
trola barů, heren a restaurací zda není podáván 
alkohol dětem a zda jim není umožněna hra na 
výherních hracích přístrojích – nezjištěno
• v měsíci květnu zajištění BESIPU při úklidu 
města prováděné MěÚ – hospodářský odbor 
• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích pořádaných městem: dne 1. a 7. 5. 
– Májové oslavy na Masarykově nám., dne 
13.-15. 5. – 90 let výročí fotbalového oddílu TJ 
Přeštice, dne 19. 5. – Malý záchranář, dne 28. 5. 
– cyklistický závod Giant Liga zakončený kon-
certem na Masarykově náměstí
Z další činnosti uvádím:
• Dne 14. 5. ve 3.58 h  spatřila hlídka vyjíždět 
osobní vozidlo zn. Škoda z Jungmannovy ulice 
na Masarykovo náměstí, kde řidič nerespekto-
val zákazovou svislou dopravní značku a během 
této cesty mu navíc dvakrát „zhasl“ motor. Jeli-
kož řidičův styl a způsob jízdy nasvědčoval 
tomu, že je pod vlivem alkoholu, rozhodla se jej 
hlídka na Masarykově náměstí zastavit. Řidič 
však hlídku přehlédl a s vozidlem zastavil až 
po ujetí 25 metrů. Provedenou kontrolou bylo 
zjištěno, že řidič řídil vozidlo po požití alkoho-
lických nápojů, neboť byl v takovém stavu, že 
hlídce MP nemohl ani dýchnout do detektoru na 
alkohol. Jelikož byl řidič podezřelý ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky, byla na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, které byla věc dle věcné příslušnosti pře-
dána. 
• Dne 15. 5. v 19.25 h bylo před Přešticemi 
na silnici I/27 (Klatovy – Plzeň) ve směru od 
Lužan  zjištěno odstavené vozidlo zn. Fiat, 
které tvořilo překážku silničního provozu. Pro-
vedenou lustrací u Policie ČR bylo zjištěno, 
že vozidlo není jako překážka označeno a též 
nebylo nahlášeno na Policii ČR. Vozidlo bylo 
dle zákona odtaženo a jeho řidič byl dle věc-
né příslušnosti oznámen k vyřízení na MěÚ 
– odbor správní a dopravní. 
• Dne 17. 5. v 16.42 h zjištěn v ulici Pohorská 
únik provozních kapalin z odstaveného osobní-
ho automobilu Mercedes. Na místo byl přivolán  
HZS Přeštice, který provedl odstranění skvrny. 
Byl vyrozuměn provozovatel a věc byla ozná-
mena dle věcné příslušnosti na MěÚ – odbor 
správní a dopravní.
• Dne 18. a 19. 5. v odpoledních hodinách byla 
hlídka MP přivolána do Městského parku, kde 
byl zjištěn na stromě roj včel, který ohrožoval 
hrající si děti. Oba dny byl na místo přivolán 
HZS Přeštice, který provedl jeho likvidaci. Též 
dne 20. 5. byla provedena HZS Přeštice dvakrát 
likvidace včelího roje ze stromu zahrady ZŠ 
v Poděbradově ulici.

• V měsíci květnu byly zjištěny na  parkovišti 
v Husově ulici odstavené dva osobní automo-
bily Ford a v ulici Na Jordáně vozidlo Škoda, 
které měly podhuštěné pneumatiky, neplat-
nou technickou a emisní kontrolu a byly zde 
odstaveny, aniž by je někdo používal min. 1-6 
měsíců. Jelikož zde bylo podezření, že pro-
vozovatelé vozidel nemají uzavřené pojištění 
o odpovědnosti z provozu vozidla, byli tito 
oznámeni dle věcné příslušnosti na příslušné 
správní a dopravní odbory MěÚ k vyřízení. 
Podezření se potvrdila.
• Dne 28. 5. v 13.15 h  bylo v Rebcově ulici 
zastaveno strážníky osobní vozidlo zn. Škoda, 
do které vjel řidič z obytné zóny od Poděbra-
dovy ulice, ačkoli byla ulice uzavřena z důvo-
du cyklistického závodu Giant Liga svislou 
dopravní značkou – zábrana pro označení uza-
vírky. Tuto dopravní značku pravou částí vozi-
dla odstrčil a pokračoval dále do Husovy ulice. 
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že řidič 
řídil vozidlo po požití alkoholických nápojů 
a bylo mu detektorem na alkohol naměřeno 
1,26 promile alkoholu. Mladík z Přeštic popí-
jel do ranních hodin a neuvědomil si, že po pár 
hodinách se alkohol z těla dostatečně neodbou-
rá. Jelikož byl mladík podezřelý ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod vlivem návyko-

vé látky, byl omezen na svobodě a předán dle 
věcné příslušnosti hlídce Policie ČR.

Proč je důležité vyhnout se alkoholu před 
řízením motorového vozidla
Jelikož byl v posledních měsících zazname-
nán zvýšený výskyt osob, které řídí vozidlo po 
požití alkoholických nápojů, dovolte mi něko-
lik informací před prázdninami, kdy nás teplé 
počasí a dovolená může lákat, nějaký ten nápoj 
s obsahem alkoholu požít a poté usednout za 
volant motorového vozidla, řídítka motocy-
klu či kola nebo na oblíbené zvíře a prohánět 
se po pozemních komunikacích. Je třeba dávat 
pozor i na to, že při vysokých dávkách alkoholu 
může alkohol v krvi přetrvávat i druhý den, jest-
liže pití skončilo v noci. Ale i když se alkohol 
odboural, po předchozí zátěži vysokou dávkou 
alkoholu je schopnost řízení v kocovině proni-
kavě zhoršená.  

Jaký je obsah alkoholu v nápojích
12° pivo v půl litru přibližně          15,4 g 
Vína ve 200 ml (2 dcl) zhruba     15,9 až 22,2 g 
40% lihovina v 50 ml (0,5 dcl)   kolem   15,8 g 

Zhoršená schopnost řídit motorové vozidlo 
nastává i při poměrně nízkých hladinách alko-
holu v krvi pod 0,5 promile. Zhoršení schop-
nosti řídit se prokázalo po dávkách kolem 10 g 
alkoholu (tedy asi půl litr 10° piva).
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc květen 2011

Přehled účinků alkoholu na řízení shrnuje následující tabulka:

Jednoduchá doporučení: 1) Nepít žádný 
alkohol večer před jízdou; 2) Pokud už člověk 
večer vypil větší množství alkoholu, druhý den 
neřídit; 3) Pořídit si spolehlivý detektor alkoho-
lu v dechu. Taková investice se vyplatí, uvážíte-
li materiální i lidské hodnoty, které jsou v sáz-
ce. Znovu je ale třeba zdůraznit, že schopnost 
řízení je zhoršená i v kocovině, kdy alkohol 
z krve vymizel.

Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agre-
sivitu a přeceňování řidičských schopností, ale 
má i výrazný vliv na periferní vidění řidiče. 
Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje 
takzvaný „tunelový efekt“, obdobný jako při 
jízdě vysokou rychlostí. Zorné pole řidiče se 
se zvyšujícími se promile, případně rychlostí 
snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně 
vnímat prostor před sebou. Jestliže střízlivý 
řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 
promile v krvi již necelé 3/4 prostoru a řidič 
s 1,8 promile v krvi již necelou třetinu. I když 
opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je 

snížené, a to je zdrojem potenciálních kon-
fliktů a závažných dopravních nehod. Zdroj: 
BESIP. 

Prosím všechny řidiče, aby si uvědomili, co 
vše se může stát, pokud naším pánem bude za 
volantem ALKOHOL.

Alkohol za volantem způsobuje snížení 
periferního vidění řidiče

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

U S N E S E N Í 
z 5. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 16. 6. 2011 v Základní škole Přeštice, Na Jordáně 1146

Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí 
1. návrhovou komisi ve složení: 
Jiří Hlavín, Mgr. Vladimír Frouz , MUDr. Karel 

Naxera
B/ schvaluje
1. závěrečný účet města za rok 2010 s vyjád-

řením souhlasu s celoročním hospodařením bez 
výhrad.

2. poskytnutí bezúročné půjčky TJ Přeštice, 
Tř. 1. máje 1094, Přeštice, ve výši 600 tis. Kč na 
překlenutí časového nesouladu mezi výdajem na 
přístavbu sportovní haly v Přešticích v případě 
získání dotace z programu OS Aktivios „Šance 
pro jižní Plzeňsko“. 

3. rozpočtový výhled na roky 2012 až 2015.
4. podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje 

v rámci programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj 
na vybudování městského kamerového dohle-
dového systému v Přešticích s předpokládanou 

investicí 1,6 mil. Kč a vyčlenění potřebné části 
vlastní finanční spoluúčasti města.

5. prodej pozemku p.č. 208/118 v k. ú. Přešti-
ce obálkovou metodou nejvyšší nabídce, přičemž 
nejnižší nabídka musí činit minimálně 670 320 Kč. 
Termín podání nabídek do 30. 6. 2011 včetně.

6. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o zabez-
pečení veřejného pořádku.

7. doplněné úpravy v zadání zpracování ÚP SÚ 
Přeštice dle předložených mapových podkladů.

8. zadání změny č. 3 Regulačního plánu Rozvo-
jová zóna Přeštice – Severní Předměstí.

9. plán společných zařízení pozemkové úpravy 
Přeštice.

10. že výuka nepovinně volitelných předmětů 
formou zájmových kroužků na přeštické gymnazi-
ální pobočce bude hrazena z městského rozpočtu.

11. odstoupení od smlouvy 
A. o výstavbě víceúčelové sportovní haly s ledo-

vou plochou a o jejím využití, o výstavbě obchodních 
objektů s parkovacími a obslužnými plochami a zelení

B. o zřízení věcného břemene dočasného užívá-
ní pozemků

C. o budoucí kupní smlouvě
D. závěrečná ustanovení ze dne 29. 4. 2005 uza-

vřené mezi městem Přeštice a AREA group s.r.o. 
podle čl. III. Dodatku č. 5 této smlouvy.

Jmenovité hlasování: 
pro: (Mgr. Kmoch, p. Hlavín, Mgr. König-

smark, Ing. Bastl, MUDr. Straková, Mgr. Frouz, 
pí Hájková, pí Macháčková, p. Blažek); 

proti: (Mgr. Fornouz, Ing. Papežová, Doc. 
Ing. Horejc, MUDr. Naxera, MUDr. Froňková, p. 
Štych);

zdržel se: 0
12. aby člen výboru zastupitelstva města, který 

při výkonu své funkce pracuje se smlouvou uza-
vřenou městem Přeštice, byl povinován mlčenli-
vostí o údajích uvedených v této smlouvě.

C/ souhlasí
1. se zahájením náborů dětí do přeštické gymna-

ziální pobočky na školní rok 2012/2013.

D/ bere na vědomí
1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
2. zprávu AK AUDIT o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Přeštice za rok 2010.
3. výroční zprávu o činnosti městského úřadu 

a organizačních složek města za rok 2010.
4. zprávu 2. místostarosty o současném stavu 

přeštické pobočky Gymnázia Plzeň,  Mikulášské 
náměstí.

5. zprávu o činnosti Finančního výboru za mezi-
dobí od 4. do 6. zasedání ZM.

6. výpis z havarijního plánu Plzeňského kraje 
pro ORP Přeštice.

E/ ukládá
1. finančnímu výboru provádět kontrolu hos-

podaření s veřejnými prostředky u příspěvkových 
organizací města dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, zejména jeho § 4, 5, 9.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Jiří Hlavín, 1. místostarosta
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Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ
95 let 

Kateřina TICHÁČKOVÁ

Dalšími jubilanty jsou:
Marie SUDOVÁ (81), Libuše ČERMÁKOVÁ 

(81), Marie ŽIŽKOVÁ (81), Dorota BEČVÁ-

ŘOVÁ (81), Růžena PŘIBÁŇOVÁ  (82), Jan 

BENEŠ (83), Marie HÁJKOVÁ (83), Božena 

ŠIPLOVÁ  (84), Anna NETUŠILOVÁ (84), 

Jaroslav KOJZAR (89), Milada PĚCHOUČ-

KOVÁ (89).

ÚMRTÍ
Vilemína HORNÍČKOVÁ      (1924)

Zdena Hrabětová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým v rodinách projevujeme upřímnou 
soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

92 let 
Ludmila KOKOŠKOVÁ

90 let 
Ondřej KVĚTOŇ

Růžena BRABCOVÁ

80 let 
Miroslava ŠEDIVCOVÁ – Žerovice

Jan VELÍK
Věra ODVÁRKOVÁ

Vlasta JANOUŠKOVÁ – Skočice
Pavel HAMRLE

Růžena KOLÁŘOVÁ

Čištění víceúčelové požární nádrže 
ve Skočicích pod taktovkou hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Skočice uspořádal 
dne 2. dubna 2011 od 8 hodin čištění víceúčelo-
vé požární nádrže. V brzkých ranních hodinách 
byla otevřena výpusť nádrže a hned v 8 hod. se 
sešli členové SDH Skočice k vlastnímu čiště-
ní. Veškeré práce byly prováděny mechanickou 
cestou. Každý s sebou přinesl koště a mohla se 
nádrž postupně s ubývající vodou zametat a drh-
nout, jako za starých dobrých časů. Konečnou 
fází byla dezinfekce celé nádrže, kdy jeden člen 
SDH Skočice pracně vlastním postřikovačem 
celou nádrž vydezinfikoval chlornanem sod-
ným. No, a protože chemické prostředky samo-
zřejmě účinkují nejen tam, kde bychom chtěli, 
přišel tento občan z důvodu skutečně velkého 
potřísnění o oděv...

Součástí této akce bylo i vyčištění příto-
ku vody a propustku pod silnicí na Kovarně. 
Na akci se sešlo přibližně 25 členů, kteří jako 
jediní stále pracují na zvelebení obce a bez-
pochyby i činnosti organizace SDH. Tuto 
náročnou a celodenní akci snad ocení občané 
Skočic, Přeštic a přilehlých obcí při nutném 
letním osvěžení. Říká se, že hasiči nikdy nespí. 
O tomto víkendu to platilo dvojnásob. V sobo-

tu proběhlo čištění víceúčelové požární nádrže 
a zásah jednotky, hned v neděli ráno začal sběr 
starého železa, který byl ukončen až odpoled-
ne. Naprosto vyčerpaní dobrovolníci tak odešli 
domů bez sil a myšlenek na další domácí práce. 
Jen je „těšila“ myšlenka, že ráno jdou do svého 
každodenního povolání...

Těchto lidí si opravdu vážím a jsem potěšen, 
že jsou mými přáteli.                     Ondřej Živný

 předseda KRR SDH Skočice

Čištění víceúčelové požární nádrže se prová-
dělo mechanickou cestou.

Sedmý fichtl slet opět 
ve Snopoušovech

V sobotu 11. června na hřišti ve Snopou-
šovech proběhl již 7. „fichtl slet“ aneb „další 
snopoušovský motosraz“. Po zahájení ve 14 h 
následovala „spanilá jízda“ na trase Snopoušo-
vy – Lišice – Horní Lukavice – Dolní Lukavi-
ce – Krasavce – Vodokrty – Háje – Netunice 
– Předenice – Snopoušovy. Po návratu na účast-
níky čekaly různé soutěže. Akce pokračovala 
i ve večerních hodinách, kdy byla od 21 do 24 
hodin v sále hostince ve Snopoušovech připra-
vena laserová show.

Akci připravil Sbor dobrovolných hasičů 
Snopoušovy.              Text a foto Eva Klepsová

Ve Snopoušovech si dali dostaveníčko příz-
nivci motocyklů.

Humanitární akce 
Kapka 2011

Dne 10. června se na čerpacích stanicích 
po celé republice konala humanitární akce 
KAPKA, která má podpořit rozšíření registru 
dárců kostní dřeně, a tím přispět k boji proti 
leukémii. Do tohoto projektu se také zapojili 
někteří ze skautů přeštického a příchovic-
kého střediska, kteří spolu spolupracují již 
druhým rokem. Poděkování patří Benzině 
s.r.o. v Dukelské ulici a v neposlední řadě 
řidičům, kteří ochotně přispívali.   

    koordinátorka 
Kamila Hradecká 

Nejlepší vošouch Skočice 2011
V pátek 7. května 2011 proběhl v obci Skoči-

ce (PJ) v restauraci „U Petra“ již čtvrtý ročník 
soutěže a zábavného večera o Nejlepší vošouch. 
Organizátorem byl Sbor dobrovolných hasičů 
Skočice, o správný průběh večera se staral před-
seda soutěže pan Ondřej Živný, předseda KRR 
SDH a Osadního výboru Skočice.

Do soutěže bylo předáno občany celkem 16 
vzorků vošouchů.

Všichni přítomní pak postupně během veče-
ra ochutnávali jednotlivé vzorky. Každý mohl 
udělit jen jeden hlas vošouchu, který mu nejví-
ce zachutnal.

Asi po třech hodinách koštování byla soutěž 
uzavřena a sečteny hlasy u jednotlivých vzorků 
vošouchů:
– na 3. místě se umístil pan Josef Jarolím ze Sko-
čic, který obdržel diplom a pečenou sekanou;
– na 2. místě se umístil pan JUDr. Jaroslav 
Vovsík z Plzně, který obdržel diplom a šišku 
salámu. Na tomto místě se se stejným počtem 
hlasů umístila i paní Jiřina Živná Egerová ze 
Švihova, kterou jsem z důvodu příbuzenského 
stavu (matka předsedy soutěže) zbavil výherní-

ho místa a na třetí místo se tak posunul další ze 
čtvrtého místa;
– na 1. místě se umístila Martina Karlíčková ze 
Skočic, která obdržela diplom a domácí tlačenku.

Součástí večera byla i velmi bohatá tombo-
la. Po celý večer až do ranních nedělních hodin 
vyhrával k tanci a poslechu Přemysl Brada ze 
Skočic.

Pořadatel i organizátor děkují všem sponzo-
rům tomboly, soutěžícím a bezpochyby i přítom-
ným za udržení krásné atmosféry v obci a těší se 
na další ročník tohoto soutěžního a zábavného 
večera. Jen je trochu škoda, že poprvé se tohoto 
večera nezúčastnil zástupce města Přeštice.

Ondřej Živný, OV Skočice

kvalifikovanou u itelku MŠ

Ve Skočicích zasahovala jednotka 
dobrovolných hasičů

Po ukončení akce čištění víceúčelové požár-
ní nádrže ve Skočicích byla jednotka dobro-
volných hasičů Skočice požádána občanem 
k vyčištění studny. Přes celodenní práci a již 
značné vyčerpání sil neřekli hasiči ne. Takže 
vyčerpat vodu, jít dolů a vyčistit... Samozřej-
mě také vydezinfikovat... Víkendové nasaze-
ní našich členů SDH Skočice bylo na pokraji 
sil a možností. Toto mohu posoudit, protože 
jsem jeden z nich. Mimochodem, díky chemii 
a podcenění osobních ochranných pracovních 
prostředků jsem přišel o oděv a ještě druhý den 
jsem ze sebe cítil chlór.

Všem, kteří tento víkend nasadili své síly pro obec 
a spoluobčany, upřímně z celého srdce děkuji.

Ondřej Živný, předseda KRR SDH Skočice
Členové sboru dobrovolných hasičů čistí 

studnu spoluobčanovi ze Skočic.

V měcíci květnu a červnu oslavily se stále 
obdivuhodnou vitalitou svá životní výročí také 
dvě bývalé pedagogické pracovnice ZŠ Přeš-
tice, paní učitelka Langmajerová (90 let) 
a paní učitelka Kokošková (92 let). V den 
jejich výročí oslavenkyním osobně poblahopřál 
a o jejich pedagogické vzpomínky se s nimi 
podělil 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Další významné výročí – úctyhodných 95 let 
oslavila dne 9. 6. paní Kateřina Ticháčko-
vá. Toto výročí bylo bezpochyby vítanou pří-
ležitostí, aby oslavenkyni osobně poblahopřál 
především mnoho zdraví do dalších let 2. mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Několik našich spoluobčanů, nejen z Přeštic, 
ale i z našich městských částí, oslavilo v červ-
nu jubilejní 80. narozeniny. Panu Velíkovi 
z Přeštic, paní Odvárkové též z Přeštic, paní 
Šedivcové ze Žerovic a paní Janouškové ze 
Skočic popřál další léta ve zdraví, štěstí a poho-
dě 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

První přeštický 
SCHODOBĚH

Již 236 let je nádhernému monumentální-
mu schodišti, vedoucímu z Třebízského ulice 
k národní kulturní památce, chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie, ale to, co zažilo v sobotu 
25. června bylo asi v jeho historii poprvé. Tělo-
cvičná jednota Sokol Přeštice spolu s Domem 
historie Přešticka tu uspořádaly závod v běhu 
do schodů, jednoduše Schodoběh. Za bezvad-
ného počasí se tu sešlo 40 zaregistrovaných 
závodníků, aby mohutně povzbuzováni diváky 
absolvovali 50 schodů, vedoucích k bočním 
vratům kostela. Věkové rozpětí závodníků bylo 
opravdu reprezentační, vždyť nejmladší účastni-
ci Aničce Bryndové bylo 1,5 roku (byla ovšem 
nesena svým otcem), dvěma nejstarším mužům 
bylo 75 roků. 

A kdo závod vyhrál? Byl to Jan Blažek, který 
časem 11,38 sec. vytvořil první rekord Schodo-
běhu, na který se bude v příštích ročnících jistě 
útočit. Jinak ovšem vyhráli všichni, kdo našli 
odvahu se zúčastnit. Vítězové ve všech věko-
vých kategoriích obdrželi kromě diplomu také 
věcné upomínkové ceny, které věnovalo město 
Přeštice.

Tak co, nelitujete, že jste se nezúčastnili? 
Můžete to napravit, začít trénovat (schody jsou 
stále bezplatně k dispozici) a příští ročník bude 
jistě i váš.             B. Primas, TJ Sokol Přeštice

Městský park se v sobotu 5. června roze-
zněl pohádkovými písničkami. KKC, město 
a SDH Přeštice zde uspořádalo Dětský den 
aneb Milanovy diskohrátky.



2. 7. SO: ŘITKA – ZA LATOU BRAUDY-
SOVOU
Vlakem z Přeštic v 6.28 h (R) do Praha – Smí-
chov. Ze  Smíchova v 9.00 BUS na Řitku (bus 
č.317 317). Zpět z Černošic 15.07 do Berouna, 
z Berouna v 15.47 h (R)do Přeštic (jede pří-
mo).
TRASA: Řitka – Všenory – Mokropsy – Čer-
nošce
Vede M. Šetková (15 km).                              
9. 7. SO: Z JANOVIC PŘES KLENOVOU         
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Janovic. Zpět 
z Neznašov 16.25 do Klatov, z Klatov v 16.46 
h do Přeštic.
TRASA: Janovice – Klenová – Lehom – Úliš-
tě – Horní Lhota – Loučany – Černé krávy 
– Neznašovy      
Vede M. Pohárová (13 km).
16. 7. SO: ROZHLEDNA NA ŠIBENIČNÍM 
VRCHU
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), z Plz-
ně 8.08 do Staňkova (9.06), ze Staňkova 9.11 
do Semošice-Peřina (9.20). Zpět Horšovský Týn 
16.38 do Staňkova (16.56), ze Staňkova 17.02 
do Plzně (17.55), z Plzně v 18.10 h do Přeštic.

TRASA: Semošice – Peřina – Lazec – rozhled-
na Šibeniční vrch – Horšovský Týn – naučná 
stezka Královské role
Vede V. Řežábek (14 km).
21. 7. ČT SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV-
NĚ HOTELU SPORT V 17.00 HOD.
22. 7. PÁ: Z ÚJEZDCE PŘES ZLÍCHOV 
DO CHUDENIC
Autobusem z Přeštic v 6.30 h do Újezdce, zpět 
autobusem z Chudenic 13.35 do Švihova, ze 
Švihova vlakem v 14.58 h do Přeštic.
TRASA: Újezdec – Strýčkovice – Zlíchov 
– Kaničky – zámek Lázně – americká zahrada 
– Bolfánek – Chudenice
Vede F. Vokáč (14 km).
30. 7. SO: MODRAVA – BŘEZNÍK
Vlakem z Přeštic v 7.29 h na Špičák, ze Špičá-
ku bus 9.17 na Modravu (10.35). Zpět z Modra-
vy 15.21 (17.21) na Špičák 16.38 (18.36). Vla-
kem ze Železné Rudy 17.03 (19.44) do Přeštic 
v 18.27 h (21.12)
TRASA: Modrava – Březník – Cikánská slať 
– Modrava
Vede ing. Brož (14 km).
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Program na měsíc červenec 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červenec-srpen 2011 
l 12. 7. Pouť v Žerovicích

l 30. 7. Dechparáda pod širým nebem – III. 
ročník
V programu se představí od 12.00 hodin 
nejmenší chodská dechovka SEDMIHORKA 
s kapelníkem Václavem Tesařem.
Od 14.30 hodin zahraje dechový a taneční 
orchestr  SKALANKA ze Švihova.
Od 16.00 hodin zakončí dechovkové odpoledne 
dechová kapela NÝŘAŇANKA s kapelníkem 
Jaroslavem Brabencem.
Pořad je realizován za přispění Plzeňského kraje.
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice
Místo konání: Masarykovo náměstí
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Vstup: zdarma  

l 27. 8. Ahoj léto, ahoj prázdniny
Poslední týden v srpnu již tradičně patří oblíbe-
né akci, kdy se děti i rodiče loučí s prázdnina-
mi… V letošním roce se akce bude odehrávat 
v historickém duchu… Přijďte a přesvědčte se, 
zábava bude stát za to.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Městský park   
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice
Vstup: zdarma 

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Atletika v MŠ, Gagarinova ulice
Pokud často kolem sebe slýcháme, že dnešní 

mladá generace by jen seděla u počítače nebo 
televize, není to tak docela pravda. Alespoň ne 
u nás v MŠ, Gagarinova ul. Už od nejmladší-
ho předškolního věku vedeme děti ke sportu 
a pohybu ve všech jeho podobách. Denně zařa-
zujeme zdravotní a přirozená cvičení, pohybo-
vé a hudebně pohybové hry, sportování na škol-
ní zahradě v každém ročním období, plavecký 
výcvik nebo cvičení s rodiči v hale.

Ve středu 8. 6. 2011 od 9.00 hodin se ve 
sportovním areálu ZŠ Přeštice uskutečnilo 
atletické dopoledne. Paní učitelka Mgr. Ha-
na Matějovská se svými žáky vyrobili všem 
dětem vtipné papírové medaile a paní uči-
telka Mgr. Ilona Malátová celé dopoledne 
organizovala. Taková spolupráce by měla být 
– nenucená, radostná a smysluplná. Děti si pak 
mohly v pořádných závodech na skutečném 

atletickém hřišti vyzkoušet alespoň některé 
disciplíny. Je pravda, že výstřel z pistole při 
odstartování běhu mohl někoho i vylekat, že 
skok do dálky z místa bylo v některých přípa-
dech jen malé poskočení, a nad stylem hodu 
do dálky by leckdo žasl, ale nám to nevadilo. 
Podle hesla: „Není důležité zvítězit, ale hlav-
ně se zúčastnit“, si děti závody užily. A s nimi 
také ostatní malí i velcí diváci z řad rodičů 
a známých, kteří nás na hřiště přišli povzbu-
zovat a fandit nám. Děti závodění prožívaly 
naplno a vůbec nevadilo, že na stupně vítězů 
se v závěru dopoledne s diplomem postavili 
jen někteří. Všichni malí sportovci totiž dosta-
li medaile za statečnost a vytrvalost.

Doufejme, že sportovní založení a chuť se 
hýbat vydrží dětem až do dospělosti. A třeba 
o některých v budoucnu ještě uslyšíme.

Učitelky MŠ, Gagarinova

Poznámka k diskuzi o gymnaziální 
pobočce při ZŠ Přeštice

V minulém čísle PN vyšlo rozsáhlé pojednání 
o přeštické pobočce gymnázia. Chci jen připo-
menout, že vysoké hodnocení kvality výuky na 
gymnáziu znamená i vysoké hodnocení vyu-
čujících na základní škole, protože na pobočce 
gymnázia učí naši učitelé. 

Nikdo též nezmínil, že chod gymnaziální 
pobočky zajišťuje již tři roky naše základní ško-
la – se všemi technickými, personálními i lid-

skými starostmi a problémy, které tato „symbi-
óza“ přináší. Zřejmě se jedná o samozřejmost, 
kterou není třeba zdůrazňovat. 

Názory regionálních politiků nechci komen-
tovat. Očekával bych však, že se někdo také 
zeptá na zkušenosti a názory těch, kteří jsou 
„v první linii“ přeštického školství, tedy našich 
pedagogů...

Mgr. Josef Šperl, ředitel ZŠ Přeštice

Kulturní tipy
  9. 7. Rock Oldies Disko + DJ Pepa Hajajs Sport Bar
16. 7. DJ Harry + noc hitů, Coctail party  Sport Bar
30. 7. 8. ročník Nočního turnaje v malé kopané hřiště oddílu národní házené

A do finiše!
Na Základní škole ve Skočicích vrcholí pří-

pravy na tradiční divadelní vystoupení všech 
žáků i učitelek. Již dvanáctým rokem začíná 
zdejší vystoupení písmenky SKOČ… Letos 
je to SKOČNÍČEK. Koho napadla souvislost 
s nočníčkem, je vedle. V předposledním červ-
novém týdnu budou diváci sledovali skočic-
ké večerníčky. A po večerníčcích? Místo do 
postýlky – šup na prázdniny.

H. Pechová, učitelka ZŠ a MŠ Skočice

(pokračování článku z titulní strany)
Za přítomnosti členů komise je provedl student 
se svým týmem spolupracovníků, který bude 
psát diplomovou práci na toto téma, pod vede-
ním vyučujících z FD ČVUT.

Problémů je ve městě mnoho. Hlavním pro-
blémem se jeví přeplněnost centra města přes 
den. Je do značné míry způsobena tím, že 
lidé z okolních obcí přijedou automobilem na 
náměstí na ranní autobusový spoj, nebo do prá-
ce, kde odstaví své vozidlo. Toto vozidlo pak 
po celý den blokuje parkovací stání na náměstí. 
Takto blokovaná místa pak schází lidem, kteří 
v centru města vyřizují krátkodobé záležitosti 
při nákupech, či po úřadech apod.

Dalším problémem je nedostatečný počet 
parkovacích míst v blízkosti panelových domů. 
V současnosti totiž není výjimkou, že čtyřčlen-
ná rodina má před domem dva až tři automobily. 
Jeden rodinný a dva služební (často i dodávku). 
Tento obecný deficit parkovacích míst je způso-
ben rychlejším vývojem automobilové dopra-
vy oproti dřívějším prognózám, kdy se zkrátka 
počítalo s jedním parkovacím místem na byt 
a rodinu.

Dalšími z identifikovaných problémů jsou 
např. parkující kamiony na různých místech ve 
městě, které zde nemají, podle zákona, co dělat. 
Také to, že si někdo udělal z veřejného parko-
viště u Spolkového domu autobazar, kde stojí 
uzamčené automobily s nápisem „prodám“ týd-
ny bez hnutí. Byly zjištěny chyby v dopravním 
značení na několika klíčových místech ve městě, 
nevhodné řešení parkovacích míst u lékařských 
služeb, slabé využívání placeného individuální-
ho parkování na exponovaných místech atd.

Ve městě je nedostatečná nabídka možnosti 
výstavby nových garážových jednotek pro obča-
ny v bytových jednotkách, které by odstranily 
parkující vozidla z těchto ploch. Komise také 

hledá vhodná místa ve městě, kde by se mohly 
stavět výhledově další garáže.

Zpracovaná studentská práce na toto téma 
by měla být veřejně prezentována v Přešticích 
v lednu roku 2012. 

Zhruba od tohoto data bude zahájena postup-
ná realizace jednotlivých kroků ke zlepšení 
situace ve městě. Je však potřeba počítat s tím, 
že výsledná řešení budou postupná a dlouhodo-
bější. A že si budou vyžadovat nemalé finanč-
ní prostředky ze strany města. Zřejmě prvním 
krokem bude mírné zpoplatnění náměstí, aby se 
zabránilo nežádoucímu dlouhodobému odsta-
vování vozidel na této ploše a odlehčilo se cen-
tru města. S tím musejí jít souběžně práce na 
vytváření jiných parkovacích ploch v přilehlých 
částech centra města.

Komise chce tímto článkem informovat 
občany města a přidružených obcí o zahájení 
řešení tohoto problému a zároveň Vás chce 
vyzvat, abyste se k této problematice vyjádřili 
a sdělili nám své poznatky, náměty, doporuče-
ní, co by se mělo v této oblasti ve městě řešit, 
co Vás trápí. 

Vaše podněty můžete zasílat do 31. 7. 2011 na 
e-mailovou adresu: parkovanipc@centrum.cz. 

Nebo můžete využít poštovní schránku, kte-
rá je umístěna po pravé straně před vstupem do 
budovy radnice na náměstí, kam můžete hodit 
dopis s Vašimi náměty,  s nadepsanou obálkou 
„Parkování Přeštice“.

Případně můžete oslovit některého ze 
zástupců města řešící tuto problematiku. Jme-
novitě p. Václav Blažek – radní, p. Mgr. Vla-
dimír Frouz – zastupitel, p. Bc. Daniel Novot-
ný – vedoucí Odboru správního a dopravy 
Městského úřadu.                      Václav Blažek 

– předseda Komise koncepce rozvoje města
Mgr. Vladimír Frouz 

– koordinátor dílčího projektu „Parkování“

Problematika parkování vozidel...

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech
bude v letošním roce mimořádně zpřístupněn 

veřejnosti v těchto dnech:

2. 7.-6. 7. 2011 sobota-středa
(kromě pondělí 4. 7.)

23. 8.-31. 8. 2011 úterý- středa
(kromě pondělí 29. 8.)

10. 9.-11. 9. 2011
Dny evropského dědictví

Otevírací doba: 9.00-16.30 hod.
Vstupné: 50 Kč běžné, 30 Kč snížené (důchodci + studenti)
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Sokol Přeštice před 100 léty 
(ze Sokolské kroniky)

V roce 1911 zajistil Sokol svému členstvu 
důstojnější cvičební síň v nově postavené tělo-
cvičně zdejší měšťanské školy, čímž konečně 
vzaly za své staré stesky na malou tělocvičnu 
v zahradní verandě br. Velkoborského, jejíž 
podlaha byla zachvácena houbou. Nová tělo-
cvična přivábila do sokolských řad nové členy. 
Funkce náčelníka byla v tomto roce svěřena br. 
Matěji Pelikánovi. Naše jednota se zúčastnila 
župního sletu v Domažlicích a okrskového cvi-
čení v Merklíně. 

Ve dnech 27. a 28. 11. 1911 se v Praze konal 
valný sjezd ČOS za účasti 730 delegátů. Bylo 
rokováno o důležitých záležitostech, které víři-
ly hladinu sokolského života. 

Nejdůležitější byly:
– Sokolstvo a politika – usneseno: sokolstvo 
musí odmítnout jakékoli vměšování politické 
osobní ctižádosti, nebo agitačních hesel, ať pro 
jednotlivce, ať pro některou stranu do vnitřní-
ho ústrojí sokolského, nebo do projevů jeho 
navenek. Sokolstvo musí zůstat věrno a oddáno 
práci sokolské i v ohledu politickém jedině pro 
národní, čili dle slov  dr. J. Vaníčka: politika 
nebuď vnášena do sokolstva, ale sokolské zása-
dy do politiky.
– Sokolstvo a klerikální tělocvičné jednoty 
– rezoluce: sokolstvo prohlašujíc znovu své 
stanovisko naprosté svobodomyslnosti v otázce 

náboženského přesvědčení každého příslušní-
ka svého odsuzuje počínání strany klerikál-
ní vůbec, jemuž chce čeliti zvýšenou činností 
vlastní, soustavným šířením své práce a zvýše-
nou péčí o vzdělání a zušlechtění lidu českého.
– Sokolstvo a dělnické tělocvičné jednoty 
– usneseno: naše věc (sokolství) není pro stra-
ny, nýbrž pro národ veškerý, nepodléhá změně 
jako náhledy politické a náboženské, ale jest 
věčně pravdivá a důležitá a stojí v tom smyslu 
povznešeně nad spory dočasnými.
– Sokolský tisk – jest moc, které chce sokol-
stvo využíti do krajní meze, aby prospělo lidu 
a národu.
– Sokolské jednoty v ohroženém území – jest 
národní a sokolskou povinností veškerého 
sokolstva podporovati hmotně i mravně naše 
menšinové jednoty.
– Sokolský dorost – ve všech jednotách budiž 
zavedeno povinné cvičení dorostu a svěřeno 
zkušeným cvičitelům. Chraňme útlý dorost od 
planého politikaření, které tolik nerozvážných 
hochů zahubilo, všímejme si více dorostu, jeho 
potřeb i tužeb, buďme mu sami svým životem 
i jednáním vzorem. Uchovejme dorostu svému 
jeho čistotu, jeho mládí, aby zocelen a připra-
ven vstoupil odhodlaně do života a platně pak 
působil v oboru svém i pro další rozvoj myšlen-
ky sokolské.                                         Jiří Siegl

Kulturní a komunitní centrum Přeštice
ve spolupráci s Taneční školou Krejčík

pořádá

Kurz tance a společenské výchovy 2011
pod vedením profesionálního tanečníka 

Evžena Krejčíka a jeho asistentky
• První lekce - 9. 9. 2011 (pátek) od 19.00 – 21.20 hodin

Rozvrh lekcí: 
• září – 9., 16., 23. – 30. 9. – I. prodloužená 

• říjen – 7., 14., 21. – 28. 10. – II. prodloužená 
• listopad – 4. – karneval, 11., 18. 

• 25. 11. závěrečný ples kurzu
• Informace a zápis v KKC Přeštice, 

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice. 
• Příjem přihlášek do kurzu od 1. 6. 2011 • Kurzovné činí 1400 Kč.

Výprava za včelami
Určitě nám dlouho zůstane ve vzpomínkách 

jarní půldenní výlet do Příchovic k panu včela-
ři. Rodina Sedláčkova nás velmi mile přivítala 
a dokonce měla i pro děti připravené občerstve-
ní (perník, med, limonádu). Pan Sedláček dětem 
ukázal včelí úly, vyprávěl jim o šlechtitelské 
stanici a o způsobu života včel. Děti měly mož-
nost si zakoupit malý dáreček nebo „medovou 
pochoutku“. Krásné a milé prostředí dotvářela 
kouzelná zahrada i místo pro grilování, čehož 
děti beze zbytku využily a s pomocí pí učitelek 
si opekly vlastní pochoutky. Počasí nám přálo 
a už se těšíme příští rok na shledanou. 

Mgr. Jana Votrubová, učitelka ZŠ 
a vychovatelka ŠD Dolní Lukavice

Pan Sedláček z Příchovic dětem ukázal včelí 
úly a vyprávěl jim o způsobu života včel.

Přát vše dobré ke svatbě členů ochotnic-
kého souboru Úhlavan principála Ludvíka 
Pouzy a Markéty Fikrlové přišli v sobotu 
4. června členové souboru.   

 Foto ing. Jiří Běl

Povodňové nebezpečí, evakuace…
Rodina Smolíkova, Semerádova, Zázvor-

kova a Kopečných, senioři z Domu s pečova-
telskou službou a děti z mateřské školy budou 
v pátek 17. června 2011 evakuováni před hro-
zící povodní. Milí čtenáři, nelekejte se! Jedná 
se o scénář cvičení Krizového štábu se zaměst-
nanci Městského úřadu v Přešticích. Cvičení se 
uskutečnilo v prostorách areálu kynologického 
a junáckého klubu v Nepomucké ulici. Jednot-
liví zaměstnanci se pro potřeby cvičení ujmuli 
svých rolí a evakuované osoby již procházely 
přijímacím střediskem, kde byly evidovány. 
Postupovaly do evakuačního střediska, kde jim 
bylo  poskytnuto ubytování a první pomoc včet-
ně pomoci psychologa. V polních podmínkách 
se připravovala i strava. Krizový štáb vyhodno-
til cvičení jako úspěšné, splnilo své cíle. Nutno 
dodat, že si všichni uvědomovali,  o co složitější 
by byla situace „na ostro“. Japonská disciplína 
ve Fukušimě nám může být v takovéto situaci 
vzorem. Poděkování patří všem zainteresova-
ným, hlavnímu organizátorovi panu Polákovi, 
ale i hostům z Krajského vojenského velitelství 

– majoru ing. Anderlemu a kapitánu Štětinovi, 
kteří se zasloužili o stavbu polního přístřeší.  
Štafetu cvičení pomyslně převzal ing. Maňák 
ze Stříbra, který k nám přijel čerpat inspiraci.

Text: Mgr. Dana Hanušová
 (pro potřeby cvičení role tiskové mluvčí)

Foto: Věra Lukášová 
(pro potřeby cvičení role fotografa)

Psychologicko-lékařská poradna.

„Evakuované“ děti z MŠ se svými učitelkami. Přidělování rolí.

Ubytovací stanoviště. Stavba přístřešku.

Hudební a výtvarné 
setkání II.

V sobotu 18. června 
na zámku v Dolní Luka-
vici proběhlo hudební 
a výtvarné setkání II. Ani 
chladné a deštivé počasí 

neodradilo milovníky umění. Program zahá-
jil hudební studentský sbor SMOG v zámecké 
kapli sv. Jana Nepomuckého. Poté se všichni 
přesunuli do červeného salonku, kde Přemysl 
Řepa slavnostně uvedl vernisáž portrétů, pas-
telů a koláží malířky Galiny.  Po občerstvení 
vystoupila plzeňská skupina Flaxa, která pořad 
zakončila.          Text a foto Mgr. Eva Klepsová

Městská knihovna přivítala zvídavé 
návštěvníky. Děti z prvních tříd strávily 
v knihovně celé odpoledne, které bylo vypl-
něné hrami a úkoly. Oznámení

Pes – kříženec, hnědé barvy, stáří cca 8 let. 
Volně pobíhající pes byl nalezený dne 18. června 
2011 ve 14.00 hod. v ulici Tř. 1. máje, u Spolá-
ku. Na krku má obojek proti klíšťatům.

Bližší informace o nalezených pejscích 
poskytne MěÚ Přeštice, hospodářský odbor. 
Pejsci jsou umístěni v městské záchytné stanici.

Poděkování

Za RC Modeláře Přeštice se nám věnovali 
pánové Lautner, Květoň, Kočandrle a Cink. Na 
snímku pan Kočandrle s dětmi.

Patří všem, kteří nám během uplynulého škol-
ního roku při naší práci pomáhali. Za výbornou 
spolupráci děkujeme zejména pánům P. Hošťálko-
vi, L. Fialovi, D. Novému a P. Tuškovi z Měst-
ské policie, dále F. Cibulkovi, M. Felixovi a D. 
Hanzlíčkovi ze Sboru dobrovolných hasičů Přeš-
tice a pánům Lautnerovi, Květonovi, Kočandrle-
mu a Cinkovi z RC Modeláři Přeštice. Těšíme se 
na další spolupráci a přejeme nejen dětem krásné 
prázdniny.

Děti a vychovatelky Školní družiny při ZŠ Přeštice
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Mgr. Mar- 

tině Míškové, ředitelce Kulturního a komunitního 
centra Přeštice, za velmi dobrou spolupráci a vstříc-
nost v uplynulém školním roce 2010/2011.

Vedoucí vychovatelka ŠD Helena Macháčková

Vítězové ve sběru
V úterý 21. června mezi nás zavítala slečna 

Andrea Mašková, koordinátorka soutěže škol 
Plzeňského kraje ve sběru druhotných suro-
vin. Předala dětem ocenění – 1. místo ve sběru 
druhotných surovin (kategorie „žák“). Celkem 
jsme odevzdali 11 500 kg sběru. 

Děkuji všem dětem, rodičům a přátelům ško-
ly za stálou pomoc.

 Mgr. Jindřiška Červená, ZŠ Řenče

Kulturní a komunitní centrum Přeštice připravuje

JAZYKOVÉ KURZY 2011/2012
/říjen 2011 – květen 2012/

l anglický jazyk l německý jazyk
l francouzský jazyk l ruský jazyk

l  Angličtina pro rodiče – konverzační forma
l  Angličtina pro uplatnění v praxi

l  Začátečníci, falešní začátečníci, mírní začátečníci, 
pokročilí, konverzace v AJ, NJ

l Anglická kouzelná škola /vzdělávací centrum pro výuku 
anglického jazyka pro děti od 3 do 15 let/

NOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY A FORMY PRÁCE.  
Přihlášky a více informací na www.kzprestice.cz nebo osobně 

denně v kanceláři KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, 
334 01 Přeštice, tel. 377 982 690, 607 260 106

Kulturní a komunitní centrum Přeštice připravuje

PRAKTICKÉ KURZY 2011/2012
/říjen 2011 – květen 2012/
l Taneční 2011 l power jóga

l zumba l jóga /začátečníci, pokročilí/
l počítač, můj kamarád /začátečníci, pokročilí/

l paličkování l Smajlíci (pro děti 3-6 let) 
– rozvoj pohybových, hudebních a výtvarných dovedností

l arteterapeutický kurz l Ladies latina
l kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

Přihlášky a více informací na www.kzprestice.cz nebo osobně 
denně v kanceláři KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, 

334 01 Přeštice, tel. 377 982 690, 607 260 106
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Zdeněk Mlynář triumfoval...
(dokončení článku ze strany 1)
Během chvilky se startovní pole natáhlo a na 

špici v tu chvíli udával extrémní tempo Tomáš 
Hrubý, za kterým se seřadila další pětice jezd-
ců Okrouhlický (oba Sparta), Šimek, Klabouch 
(oba Fanflash – Nutrixxion), Kyzivát (John-
son Controls) a Mlynář (Focus). Z pelotonu za 
uprchlíky vyrazil ještě Boubal, ale jeho snaha 
dostihnout odskočenou skupinku byla marná.

Vysoké tempo ze začátku závodu se podepsa-
lo a i na strůjci úniku Tomáši Hrubém (Spar-
ta), který z rozjetého vlaku po 15 minutách 
odpadl. Zbylá pětice vedená Mlynářem dojela 
peloton o celý okruh. To jako by však těmto 
jezdcům nestačilo, a po pár kolech opět ovládli 
čelo závodu a nasadili k dalšímu trháku. Tento-
krát vysokému tempu podlehl Kyzivát a zůstal 
v pelotonu.

V závěrečných kolech se tak na čele závo-
du vykrystalizovala nejsilnější čtveřice závo-
du Okrouhlický, Šimek, Klabouch a Mly-
nář a najížděla tak do posledního kola, kde 
o vítězi rozhodl až závěrečný spurt. Do cílo-
vé zatáčky jako první vjížděl zkušený Mly-
nář a v závěrečných 100 m si pohlídal své 
premiérové prvenství v Přešticích. Technické 
problémy v zatáčce měl Klabouch, který se 
pak „poroučel“ mimo závodní trať. Na konec 
dojel na čtvrtém místě. V následujícím závo-
du v Plzni se však předvedl ve žlutém dresu 
lídra seriálu.

Zdeněk Mlynář (FOCUS cycling Znojmo) 
po závodě: „Jsem rád, že jsem vyhrál! Stálo 
mě to dnes hodně sil. Vyhovují mi technická 
a rychlá kritéria navíc v prostředí s vynikající 
diváckou kulisou, jaká se v Přešticích sešla. 
Pokud mi to zdraví dovolí, rád se sem zase 
vrátím.“

GP města Přeštice 2011
Čas vítěze: 1:01.05 h     

1. místo Zdeněk Mlynář (FOCUS cycling Znojmo)
2. místo Jan Šimek (Team Fanflash – Nutrixxion) 
3. místo Tomáš Okrouhlický (AC Sparta Praha)
4. místo Jan Klabouch (Team Fanflash – 
Nutrixxion) 
5. místo Vladimír Kyzivát (Johnson Controls 
AŠ MB)   
6. místo Tomáš Hrubý (AC Sparta Praha) 
7. místo  Michal Kesl (Team Fanflash – 
Nutrixxion)
8. místo Tomáš Holub (AC Sparta Praha)
9. místo Tomáš Bauer (CK Kramolín)

RoadCycling.cz Cup Juniorů
1. místo Jiří Řehák (Johnson Controls AŠ MB)
2. místo Michael Kubín (Johnson Controls AŠ MB)
3. místo Filip Obermajer (Johnson Controls AŠ MB)

KISS Proton prestige (soutěž aktivity)

1. místo Jan Klabouch (Team Fanflash – 
Nutrixxion)   10 b   

NaCesty.cz Cup (jezdci nad 40 let)
1. místo  Zdeněk Rubáš (AC Sparta Praha)    
2. místo  Jiří Tobrman (Cyklo Bery)

McDonald’s dětská TOUR 

Děti do 6 let chlapci
1. místo Lukáš Beran (Chrást)
2. místo Jaromír Kohout (Plzeň)
3. místo Filip Wohlmut (Přeštice)

Děti do 6 let děvčata
1. místo Tereza Klepsová (Holoubkov)
2. místo Anna Šmídová (Dobřany)
3. místo Natálie Matičková (Sušice)

Děti 7-8 let chlapci
1. místo Štěpán Zuna (Plzeň)
2. místo Tomáš Beran (Chrást)
3. místo Lukáš Kalivoda (Strážov)

Děti 7-8 let děvčata
1. místo Adéla Chytilová

Děti 9-10 let chlapci
1. místo  Ondřej Zuna (Plzeň)
2. místo Adam Horník (Plzeň)
3. místo Adam Linhart (Plzeň)

Děti 9-10 let děvčata
1. místo Kristýna Burlová (Přeštice)
2. místo Lucie Wiesnerová (Přeštice)
3. místo Lucie Bělová (Přeštice)

Děti 11-12 let chlapci
1. místo Jaroslav Cibulka (Přeštice)
2. místo Ladislav Cibulka (Přeštice)
3. místo Martin Fryček (Příchovice)

Starší žáci 13-14 let
1. místo Tomas Kalivoda (SKI Klub Šumava)
2. místo Lukáš Pospíšil (Redpoint Pearl Izumi)

Kadeti 15-16 let
1. místo Karel Pokorný (Johnson Controls AŠ MB)
2. místo  Jakub Honzík (Johnson Controls AŠ MB)

Příchozí amatéři bez licence
1. místo Danilel Marek (TTK Plzeň)
2. místo Jan Dyrczyk (Chlumčany)
3. místo Jakub Kalivoda (Strážov)

Jan Kotal, ředitel akce

Foto 4x Tereza Kotalová

Bronzový Tomáš Okrouhlický na špici pelotonu. Závěrečný spurt závodníků.

Vítěz závodu Zdeněk Mlynář zdraví diváky. Stupně vítězů McDonald’s dětská TOUR.

Pirátské dobrodružství v MŠ
V polovině května děti z naší mateřské školy 

prožívaly opravdické pirátské dobrodružství. 
Třídy „brázdily“ pirátské koráby a námořnic-
ké lodě, děti se s radostí proměnily v jednooké 
piráty s velkými kruhy v uších či v malé námoř-
níky v pruhovaných tričkách. 

Vyvrcholením byl zábavný program na škol-
ní zahradě, který jsme 18. května ve spoluprá-
ci s pražskou agenturou uskutečnili pro děti 
a rodiče u příležitosti 30. výročí otevření ško-
ly. Malí piráti zpívali, tancovali, soutěžili, učili 
se pirátský pozdrav, za pomoci mořského vlka 
zdolávali „hluboké vody“ naší zahrady. 

Po celé dvě hodiny tři animátoři nadšené děti 
bavili a nenechali je ani chvilku zahálet.

A co by to bylo za piráty bez pokladu? Ten 
v podobě čokoládových zlaťáků malí piráti po 
chvíli „ukořistili“ zavěšený na stromě.

Nakonec čekala na hladové piráty hostina, 

kterou pro ně připravila parta aktivních a šikov-
ných maminek – moc děkujeme za spolupráci 
a skvělé nápady.                        Jitka Erbenová

ředitelka MŠ, Gagarinova

Mateřskou školu v Gagarinově ulici „pře-
padli“ piráti.

Školní akademie 2011
Konec května patřil v práci Základní školy 

v Přešticích akademii, příprava vystoupení zabí-
rá vždy spoustu času, je třeba vymyslet vystou-
pení, která účinkující zvládnou, pro diváky 
budou  zajímavá a přitažlivá, a proto je potřeba 
začít s přípravou včas. Různorodost a pestrost 
jednotlivých vystoupení jistě překvapila všech-
ny návštěvníky akademie, není toho málo, co 
žáci se svými učiteli předvedli. Tančili lidové 
tance, mazurku, diváci obdivovali Českou bese-
du, líbilo se i cvičení při hudbě, vystoupení prv-
ňáčků sklidilo velký potlesk, písničky Skaláčku 
a Přeštických flétniček roztleskaly publikum, 
dokonce jste mohli slyšet i angličtinu. Nechybě-
ly ani pohádky v přednesu, hrané, ale i hudební, 
takovou Perníkovou chaloupku jistě neznáte, 
jakou jste mohli zhlédnout při akademii. Všech-
na tato vystoupení připravili žáci 1. stupně ZŠ. 
Druhá část akademie patřila starším žákům, 
opět se zpívalo, tentokrát v duchu country, tan-
čilo se na hudbu a došlo i na pohádky a pověsti, 
diváky zaujala ukázka z oblíbené knihy Knoflí-
ková válka v přednesu žáka 7. třídy. Vyvrcho-
lením večera se pak stala módní přehlídka, šaty 
z netradičních materiálů vyvolaly velký ohlas 
mezi diváky. Celou akademií  provázela náv-
štěvníky moderátorská dvojice žáků devátých 

tříd. Jak si všich-
ni oddechli, když 
skončilo poslední 
vystoupení 25. 
května po osmé 
hodině večerní. 
Dokázali jsme to, 
snad se vám naše 
akademie líbila 
a pobavila vás. 
Nutno připome-
nout, že bez per-
fektního ozvuče-
ní manželů Květoňových a vstřícného přístupu 
KKC Přeštice by nebyl výsledek tak radostný. 
Ať žije akademie následující.  Vlasta Šafratová

Prezident Václav Klaus v Přešticích

Foto 3x Karel Beneš

Foto ing. Jiří Běl
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Přeštice v čase – XXI.
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V Domě historie Přešticka je ke zhlédnutí 
zajímavá výstava, která se věnuje výročí 300 
let poutí v Přešticích. Výstavu můžete nav-
štívit až do 11. září.           Foto ing. Jiří Běl

Významná návštěva z Londýna
V úterý 24. května 2011 přijela na Far-

ní sbor církve českobratrské – evangelické 
v Rebcově ulici v Přešticích dvanáctičlen-
ná skupina členů z westminsterské židovské 
kongregace v Londýně. Je známo, že od srpna 
1913 stála v Husově ulici v Přešticích židov-
ská synagoga, která byla od října 1948 do 
března 1974 v užívání církve českobratrské 
– evangelické. Pak byla zbouraná a na tomto 
místě stojí panelové obytné domy. Důvodem 
uvedené návštěvy bylo to, že originál tóry 
z přeštické synagogy byl prodán naším státem 
po roce 1960 do Londýna. Tóra (hebrejsky 
čtení) je pramenem židovské víry, zahrnující 
soubor pravidel a zásad víry. Psanou tórou se 
rozumí hebrejská bible (křesťanským pojetím 
Starý zákon). Návštěva započala výstavkou 
v modlitebně, kde byly vystaveny fotografie 
a pozůstatky z původní synagogy a chrámu, 
následovalo uvítání návštěvy představiteli 
města v obřadní síni MěÚ. Následovala náv-
štěva u pamětní desky obětem 2. světové vál-
ky na náměstí, kde jsou uvedena jména obča-
nů, kteří se nevrátili z koncentračních táborů. 
V Husově ulici jsme se dívali na panelové 

domy v místě, kde stála synagoga a navští-
vili jsme pracoviště kronikáře města, který 
dal návštěvě k nahlédnutí městskou kroniku. 
Závěrem se uskutečnila prohlídka židovské-
ho hřbitova na Vícově. Přátelé z Londýna 
přivezli s sebou malou brožurku, která pojed-
nává o přeštické synagoze. Do Londýna bude 
posláno CD s fotografiemi z tohoto dne. 

Text a foto ing. Jiří Běl

Zástupci westminsterské židovské kongrega-
ce u pamětní desky obětem 2. světové války.

Na fotografiích jsou pohledy na spodní část Poděbradovy ulice. Původně zde byly jen přízemní 
domky, na starší fotografii chybí vlevo dům, kde byla městská váha a vpravo ještě není současný 
dům. Na tomto místě byla postavena budova okresního soudu s věznicí, později zde byla pošta, 
nyní zde ordinují lékaři. V této ulici na pravé straně byl kamnář pan Kučera, výše holič, truhlář pan 
Rádl a na konci restaurace Na kosině. Naproti stála dřevěná trafika. Základní kámen sokolovny byl 
položen 9. 5. 1920, kinosál byl dokončen v roce 1921 a sokolovna v dnešní podobě byla dokončena 
v roce 1929. Budova školy byla vysvěcena v roce 1887.                    Text a fotografie ing. Jiří Běl

Za velkého zájmu návštěvníků se v Domě 
historie Přešticka uskutečnila Muzejní noc. 
Netradiční akce proběhla v sobotu 11. červ-
na ve večerních hodinách. Scénky v podá-
ní Divadelního spolku Úhlavan na téma 
„Přeštické poutě“ měly u diváků, jak je vidět 
z fotografie, úspěch.          Foto ing. Jiří Běl

Přeštické mažoretky bodovaly 
na mistrovství ve Valticích

Ve dnech 4. až 5. června 2011 se konalo ve 
Valticích mistrovství ČR v mažoretkovém spor-
tu – soloformace. Konkurence na této akci byla 
opravdu veliká. Vystupovaly zde mistryně ČR, 
ale i mistryně Evropy z dřívějších ročníků. Star-
tovní listiny čítaly ve všech disciplínách kolem 
dvaceti soutěžících.

V sobotu se soutěžilo s náčiním baton – hůl-
ka. Do bojů o medaile se zapojila čtyři děvčata 
ze ZUŠ Přeštice. Dopoledne nastoupily kadet-
ky Terezka Voráčková a Klárka Lokajíčko-
vá v kategorii duo. Svoji sestavu Na plovárně 
zajely bezchybně a v obrovské konkurenci zís-
kaly zlaté medaile a staly se mistryněmi České 
republiky.

Odpoledne patřilo juniorkám a i v této kate-
gorii měli Přeštice zastoupení. Sólové vystou-
pení Terezky Tůmové sklidilo potlesk diváků 

a vysoké hodnocení poroty, které ji zajistilo 
také zlatou medaili. Terezka Tůmová nastoupi-
la na pódium ještě jednou. Společně se Zuzkou 
Hrabětovou předvedly sestavu v kategorii duo. 
I tentokrát byla děvčata úspěšná a získala další 
medaile – pro změnu bronzové.

Neděle pak patřila náčiní pompom. Celý 
den čekala seniorka Barča Lokajíčková na 
svoji chvíli a dlouhé čekání se opravdu vypla-
tilo. I ona získala za svoji sestavu bronzovou 
medaili.

Mažoretky ZUŠ Přeštice zažily víkend snů 
– ze čtyř vystoupení na této vrcholné akci při-
vezly čtyři medaile. Radost byla opravdu veli-
ká, protože děvčata si svými výkony vybojova-
la i postup na mistrovství Evropy, které se koná 
na konci letních prázdnin v Chorvatsku.

Helena Voráčková

Kadetky Klárka Lokajíčková (vlevo) a Terez-
ka Voráčková získaly zlaté medaile.

Terezka Tůmová vybojovala zlatou medaili 
v soutěži baton – hůlka.

Zuzka Hrabětová (vlevo) a Terezka Tůmová 
obdržely bronzovou medaili v kategorii duo.

Barbora Lokajíčková obsadila skvělou třetí 
příčku za sestavu s náčiním pompom.
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Přeštické náměstí se v poslední době velmi 
změnilo. Bylo odstraněno stromořadí lip pod 
radnicí a upraven prostor u kašny. Původní lípy 
byly staré kolem 100 let. Při pohledu zespoda 
k radnici na pravé straně byly lípy pokáceny 18. 
3. 2010 a nových sedm lip bylo vysazeno v srpnu 
2010. Na levé straně byly původní lípy poraženy 
5. 3. 2011 a šest nových vysazeno 25. 4. 2011. 
Nově vysazené lípy jsou staré kolem deseti let.     

Text a foto ing. Jiří Běl

Zpráva budoucím 
generacím

Výsledky zápasů fotbalového oddílu
A muži 
21. 5. Bolevec – Přeštice 2:0 (1:0)
28. 5. Rapid – Přeštice  2:2 (1:1) branky: Mastný, Trdlička
  4. 6. Přeštice – Tachov  0:1 (0:1)
12. 6. Holýšov – Přeštice 0:1 (0:1) branky: Bešta
18. 6. Přeštice – Stod  1:2 (0:2) branky: Benedikt

A muži skončili na 7. místě s 39 body. Omlazený tým předváděl bojovné výkony. Nejlepším 
střelcem týmu se stal Turek s 9 góly, pak následuje Bešta 8 gólů a Mastný 6 gólů. 

B muži
22. 5. Přeštice – Hrádek  1:1 (1:0), branky: Brada
29. 5. Přeštice – Měčín  6:2 (4:1), branky: Brada 2x, Trdlička, Vacík, Benedikt, Černý
  4. 6. Pačejov – Přeštice 1:2 (1:1), branky: Brada, Lecjaks ml.
12. 6. Přeštice – St. Smolivec 2:0 (0:0), branky: Lecjaks ml., Haimrle
18. 6. Žinkovy – Přeštice          4:1 (2:0), branky: Nový

Dorost
21.5. Přeštice – Smíchov 4:1 (0:1), branky: Mrázek 2x, Přibáň, Bešta
28.5. Přeštice – Domažlice 4:3 (3:2), branky: Mrázek 2x, Přibáň, Čížek
  4.6. Tachov – Přeštice  1:2 (1:1), branky: Přibáň, Vacík
11. 6. Přeštice – Luby  5:1 (1:0), branky: Bouda, Černý, Ruth, Mrázek, Čapek
19. 6. Křimice – Přeštice 5:5 (0:1) 4:5 PK, branky: Vacík 2x, Kastner, Hajžman, Kašpar

Žáci starší 
22. 5. Nepomuk – Přeštice 1:3 (0:3), branky: Šampalík 2x, Baranec 
28. 5. Smíchov – Přeštice 3:1 (0:0), branky: Šampalík
  5. 6. Přeštice – Tachov  0:2 (0:1)
12. 6. SK ZČE – Přeštice 0:3 (0:1), branky: Šampalík 2x, Klasna
19. 6. Stříbro – Přeštice  7:0 (3:0), branky: Šampalík 3x, Kohout 3x, Míka

Žáci mladší 
22.5. Nepomuk – Přeštice  3:2 (2:2), branky: Rajchart, Sýkora 
28.5. Smíchov – Přeštice     4:2 (3:2), branky: Sýkora, Baranec
  5.6. Přeštice – Tachov       4:2 (3:2), branky: Baranec 2x, Duchek, Křenek
12.6. SK ZČE – Přeštice  9:2 (2:2), branky: Kohout 2x
19.6. Přeštice – Stříbro        9:1 (5:1), branky: Duchek 3x, Sýkora 2x, Rajchart 2x, Bešta

Starší přípravka 
19. 5. Bolevec – Přeštice B 7:1 (4:0), branky: Naxera
24. 5. Smíchov – Přeštice  3:2 (2:0), branky: Fořt, Kokoška
24. 5. Přeštice B – Sparta 5:17 (1:8), branky: Turner 2x, Frgal, Štych, Kabátová
31. 5. Přeštice B – Viktoria F 1:13 (1:5), branky: Konopík
  3. 6. Přeštice A – Blovice 0:5 (0:2)
  8. 6. Rokycany – Přeštice A 8:1 (3:0), branky: Naxera
  8. 6. Junior – Přeštice B 1:8 (0:4), branky: Kubeš 5x, Knopf 2x, Kalčík
17. 6. Přeštice A – Viktoria Ž A 8:2 (2:1), branky: Fořt, Naxera, Frgal, Lecjaks, Kokoška, 
                                                         Škopek, Samek, Kubeš
Mladší přípravka
17. 5. Košutka – Přeštice 0:5 (0:3), branky: Klokan 3x, Peták, Dědič 
26. 5. Přeštice – Senco  1:1 (0:0), branky: Valenta
30. 5. Rokycany – Přeštice 1:1 (0:1), branky: Valenta

Dne 5. 6. se mladší přípravka zúčastnila turnaje na Rapidu Plzeň (memoriál Petra Žitnika). Umís-
tila se na výborném 3. místě. Kuba Valenta byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Stará garda
20. 5. Přeštice – Vstiš          8:1 (2:0), branky: Lecjaks 3x, Mrázek 2x, Moulis, Kuneš, Bešta
27. 5. Lhota – Přeštice         3:5 (2:2), branky: Květoň, Lecjaks, Mrázek, Rada M., Blahoudek
  3. 6. Přeštice – Losiná        7:1 (3:0), branky: Rada M. 3x, Mrázek 2x, Moulis, Květoň
10. 6. Štěnovice – Přeštice  1:1 (0:0), branky: Kriegelstein
17. 6. Přeštice – Střížovice  7:0 (4:0), branky: Dobrý 3x, Kriegelstein 2x, Blahoudek 2x

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Dorostenci Přeštic vyhráli krajský 
přebor zápasem v Tachově

Již dvě kola před koncem, vítězstvím 
v Tachově 2:1, si dorostenci Přeštic zajistili 
krajský titul.

Osu mužstva tvořili brankář Kašpar, stoper 
Fornouz, záložníci Mrázek a Vacík a útočník 
Přibáň. Všichni již nakoukli do A týmu dospě-
lých, kde mají šanci se příští sezonu prosadit 
do základní sestavy. Velkou zásluhu na titulu 
mají i hlavní tréner Standa Trnka a jeho asis-
tent a zároveň vedoucí 
mužstva Jarda Stehlík. 
Poděkovat také nesmíme  
zapomenout  Milanovi 
Vacíkovi st. a Honzovi 
Viktorovi st., kteří  ochot-
ně pomáhali při zápasech 
dorostu a byli součástí 
mužstva. Každopádně 
je úspěch dorostenců 
výsledkem dlouhodobé 
kvalitní práce s mládeží 
v Přešticích, kde bych 
chtěl vyzvednout práci 
Vaška Kašpara st.

Nejlepším střelcem 
byl Milan Vacík ml. s 20 
góly, pak následovali 
Tadeáš Přibáň a Filip 
Mrázek s 19 góly.

Jelikož proběhla 

v letošním roku reorganizace soutěží, dorost ni-
kam nepostoupil a příští sezonu bude hrát opět 
krajský přebor. V Přešticích totiž chybí umělý 
trávník, který byl jednou z hlavních podmínek 
udělení sportovního centra pro mládež (žáci, 
dorost).

Fotografii vítězného týmu naleznete na stra-
ně 12.                                           Martin Knopf

fotbalový oddíl TJ Přeštice

Pozvánka na zápasy
 Memoriál 

Stanislava Štrunce 
– dorostů U19 

– utkání v Přešticích
Ve spolupráci s Viktorií Plzeň

zveme na tyto zápasy: 
23. 7. 2011 10.00 hodin  

Žilina – Zbrojovka Brno
23. 7. 2011 15.00 hodin 

Lubin – Zbrojovka Brno 
24. 7. 2011 9.00 hodin

 Hannovern 96 – Jihlava 
24. 7. 2011 13.00 hodin 

– zápas o umístění

OS Aktivios finančně podporuje 
smysluplné projekty na svém území

Naše Místní akční skupina Aktivios bude opět 
v tomto roce podporovat smysluplné projekty 
na svém území – Přešticka, Blovicka Staroplze-
necka a Mirošovska a rozdělí přitom finance ve 
výši přes 8 milionů Kč.  

V květnu byla vyhlášena již 6. Výzva na rea-
lizaci projektů SPL. Celkem se sešlo 20 projek-
tů a to:
5 projektů do Fiche 1 na školy a školky, 
9 projektů do Fiche 2  na volnočasové aktivity,
1 projekt  do Fiche 3 na podporu keramické dílny a
5 projektů na opravu místních komunikací 
a úpravu veřejných prostranství.  

Výše požadované dotace všech podaných 
projektů činila přes 7 milionů Kč.  

Na základě výsledků výběrové komi-
se a rozhodnutí Programového výboru OS 
Aktivios bylo podpořeno celkem 15 projektů 
v celkové výši 4,6 milionu Kč (viz tabulka), 
více informací na www. mas-aktivios.cz

Další 7. Výzva bude vyhlášena v srpna 
2011. Sledujte prosím bedlivě naše webové 
stránky.

Ing. Hana Bouchnerová, 
manažer OS Aktivios

Hejtman Plzeňského kraje na návštěvě

Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec navštívil v pondělí 6. června město Přeštice. Po 
schůzce s představiteli města Přeštice se hejtman zapsal do pamětní knihy.

fotbalový oddíl TJ Přeštice

V sobotu 25. 6. 2011 byli v Přícho-
vicích na zámku oddáni novomanželé 
Kristýna a Karel Brunátovi. Chtěli 
bychom jim touto cestou ještě jednou 
popřát do společného života hodně 
štěstí.                      Skauti z Příchovic
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Konečné výsledky mládeže oddílu 
národní házené TJ Přeštice v jarní 
části 2011
mladší žáci
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 5:19 (1:9)
TJ Plzeň Újezd – TJ Přeštice 14:7 (10:2)
TJ Přeštice – Sokol Nezvěstice 7:14 (3:8)
TJ Všenice – TJ Přeštice 12:8 (5:6)
TJ Přeštice – Sokol Ejpovice 3:25 (2:11)

mladší žačky
TJ Příchovice – TJ Přeštice 10:8 (5:4)
Sokol Dobřív – TJ Přeštice 4:13 (2:7)
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 16:22 (10:14)
TJ Přeštice – Sokol Štěnovice 16:5 (13:4)
Mladší žačky obsadily v dlouhodobé soutěži 
Oblastního přeboru 3. místo a postoupily na 
Pohár České republiky, který se konal v Plzni-
Újezdě.

starší žáci
TJ Příchovice – TJ Přeštice 34:13 (19:9)
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 18:35 (9:20)
Sokol Dobřív – TJ Přeštice 4:16 (2:8)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany 14:13 (7:7)

starší žačky
TJ Příchovice – TJ Přeštice 22:7 (16:1)
Sokol Blovice – TJ Přeštice 3:19 (3:12) 

TJ Přeštice – Sokol Tymákov A 16:18 (9:11)
TJ Sokol Tymákov B – TJ Přeštice 19:5 (10:1)
TJ Přeštice – Sokol Štěnovice 15:15 (10:8)

dorostenci
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 14:13 (11:8)
Sokol Stupno – TJ Přeštice 23:23 (10:14)
TJ Přeštice – TJ Příchovice 20:16 (10:8)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany 43:9 (22:2)
Dorostenci vyhráli dlouhodobou soutěž 
v oblastním přeboru a postoupili na mistrovství 
České republiky do Ostopovic u Brna.

dorostenky
Sokol Tymákov – TJ Přeštice  19:9 (9:6)
Sokol Ejpovice – TJ Přeštice 10:18 (6:11)
TJ Přeštice – Sokol Ejpovice 20:7 (12:1)
TJ Přeštice – Sokol Blovice 19:9 (7:5)
TJ Přeštice – Sokol Štěnovice 29:18 (12:8) 
Dorostenky obsadily  v dlouhodobé soutěži 
oblastního přeboru 2. místo a postoupili na 
Pohár České republiky, který pořádá náš oddíl 
TJ Přeštice.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Mladší žačky se zúčastnily Poháru 
České republiky v házené

Ve dnech 17.-19. června 2011 se konal Pohár 
České republiky mladších žaček v Plzni-Újez-
dě. Mladší žačky TJ Přeštice neodjížděly do 
Plzně s ambicemi na vítězství, ale především 
chtěly získat nějaké zkušenosti. I přesto byly 
pro všechna družstva rovnocenným soupeřem, 
ač to někdy výsledek nenapovídal. S favority 
mladší žačky dlouhé minuty držely vyrovna-
ný krok díky celé obraně i s brankařkou, které 
byly překážkou pro každého soupeře. Útočni-
ce se snažily, ale slabinou byla střelba, jelikož 
na rozdíl od ostatních družstev chybí družstvu 
Přeštic střelkyně s razantnější střelbou v této 
věkové kategorii. I přesto se nakonec umístily 
na pěkném 5. místě s dvěma remízami a jednou 
výhrou a nabraly mnoho zkušenosti do další 
sezony.

Výsledky Přeštic: – Litvínov 2:7 (2:2), 
– Modřany 7:6 (5:3), – Opatovice 9:9 (4:4), 

– Miroslav 5:5 (3:2), – Plzeň-Újezd 4:6 (1:2), 
– Chropyně 6:10 (3:2)

Sestava: brankářka – Eva Baumrukrová, 
obránkyně – Noemi Mlynaříková, Lucie Kline-
rová, Aneta Jabbourová, Veronika Szlachtová, 
útočnice – Nikola Tušková (10 branek), Kamila 
Tušková, Markéta Černá (14), Barbora Schejba-
lová (3), Gabriela Tůmová (3), Lucie Wiesne-
rová, Klára Ausbergerová (3), trenéři: Romana 
Jabbourová, Kristýna Vizingrová, Karel Tušek

Konečná tabulka:
1. Technoplast Chropyně 59:39 11 bodů
2. TJ Plzeň Újezd  44:33 10
3. Sokol Opatovice 69:44 8
4. KNHCH Litvínov 57:39 6
5. TJ Přeštice  33:43 4
6. TJ Miroslav  32:50 3
7. Spartak Modřany 24:70 0

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Dorostenci získali bronzové medaile
Dorostenci oddílu národní házené TJ Přeštice 

se ve dnech 17.-19. června 2011 zúčastnili mis-
trovství ČR, které tentokrát pořádal jihomorav-
ský oddíl TJ Sokol Ostopovice u Brna. Odjíždě-
li jako obhájci mistrovského titulu z loňského 
roku. Soupeři jim byli vítězové jednotlivých 
oblastních soutěží – TJ Šroubárna Žatec (Seve-
ročeská oblast), Sokol Bakov nad Jizerou (Stře-
dočeská oblast), TJ Sokol Opatovice nad Labem 
(Východočeská oblast), TJ Sokol Rokytnice 
(Severomoravská oblast) a TJ Sokol Ostopovice 
(Jihomoravská oblast). Ve velmi silné konku-
renci se přeštickým dorostencům podařilo získat 
bronzové medaile za konečné 3. místo.

Výsledky utkání Přeštic: – Bakov nad Jizerou 
25:15 (9:8), – Opatovice 18:19 (9:6), – Osto-
povice 19:17 (9:8), – Rokytnice 13:23 (5:12), 
– Žatec 22:18 (11:11)

Konečná tabulka: 
1. TJ Sokol Opatovice nad Labem    119:85   9  b.
2. TJ Sokol Rokytnice             110:81   9   
3. TJ Přeštice                97:92   6 

4. TJ Šroubárna Žatec           103:115   4 
5. TJ Sokol Ostopovice           102:101   2 
6. Sokol Bakov nad Jizerou           84:141   0 

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Sestava družstva – brankář: Tomáš Bou-
da, obránci: Filip Albl, Matěj Gruszka, Lukáš 
Němeček, Ondřej Mašek, Jan Kolář, útočníci: 
Marek Brada (36 branek), Pavel Kydlíček (46), 
Jiří Pressel (13), Tomáš Baloun (1) a Petr Šle-
hofer (1), trenéři Jan Kraus a Rudolf Lang.

Házenkářky vybojovaly na turnaji 
přípravek stříbrnou medaili

V sobotu 11. června 2011 uspořádal oddíl 
národní házené TJ Přeštice 16. ročník Memo-
riálu Jaroslava Fořta. Tento turnaj je pořádán 
na počest zakladatele národní házené v Přeš-
ticích a je vyhlašován pro mládežnické kate-
gorie. Tento rok byl připraven pro tu nejmenší 
kategorii, která nehraje pravidelně mistrovské 
soutěže.    

Hrálo se na dvou hřištích trojkovým systé-
mem, kdy trojice útočí i brání. Hrací čas byl 
1x20 min. Utkání odřídila trojice rozhodčích 
Rudolf Lang, Marek Brada a Lenka Zadražilo-
vá. Ředitelem turnaje byl p. Karel Tušek.

Účastníci: Sokol Tymákov (dívky), TJ Přešti-
ce A (dívky), TJ Božkov A (smíšené družstvo),  
TJ Přeštice B (dívky), TJ Vřeskovice (chlapci), 
TJ Božkov B (smíšené družstvo)

Výsledky utkání:
Tymákov – Přeštice B 4:8, – Božkov B 8:5, 
– Přeštice A 10:6, – Božkov A 2:2, – Vřesko-
vice 9:6
Přeštice B – Božkov B 4:5, – Přeštice A 7:8, 
– Božkov A 3:2, – Vřeskovice 6:3
Božkov B – Přeštice A 7:4, – Božkov A 7:9, 
– Vřeskovice 7:1
Přeštice A – Božkov A 6:3, – Vřeskovice 11:7
Božkov A – Vřeskovice 6:8

Konečné pořadí turnaje:

1. Sokol Tymákov 3  1  1  33:27 7 bodů
2. TJ Přeštice B   3  0  2  28:22 6 b. 
3. TJ Božkov B   3  0  2  31:26 6 b.
4. TJ Přeštice A   3  0  2  35:34 6 b.
5. TJ Božkov A   1  1  3  22:26 3 b.
6. TJ Vřeskovice   1  0  4  25:39 2 b.

Sestava Přeštic B: brankářka – Hrbáčková 
Julie, hráčky v poli – Trávová Michaela (11 bra-
nek), Tremlová Kamila (7), Schejbalová Adéla 
(7), Kokošková Vanda (3), Mourková Karolina, 
Hrdonková Natálie, trenérka: Krouparová Eva

Sestava Přeštic A: brankářka – Sedláčko-
vá Pavlína, hráčky v poli – Dobrá Veronika 
(11 branek), Křenková Kateřina (24 branek), 
Kamenová Martina, Bultasová Tereza, Havlíč-
ková Martina, Jeslínková Natálie, trenér: m. n. 
h. Zadražil Stanislav

V turnaji byli vyhlašováni nejlepší hráči:
brankářka – Sedláčková Pavlína – TJ Přeštice A
hráč v poli – Křesťan Pavel – TJ Božkov B
střelkyně – Křenková Kateřina – 24 branek – TJ 
Přeštice A

Hodnocení turnaje:
Pořadatelé turnaje si dali do podmínek, že 

družstva budou postavena z hráčů, či hráček, 
které nehrají pravidelně turnaje mladšího žac-
tva. Trenéři to respektovali a turnaj byl oprav-
du kláním těch, které do přípravek patří. Podle 
výsledků bylo vidět několik vyrovnaných zápasů 
a účastníci měli ze hry radost. Takto by mělo být 
přistupováno v budoucnu k soutěži přípravek. 

Za zdárný průběh turnaje je třeba poděkovat 
p. Karlu Tuškovi, hlasatelce Jitce Králové, čle-
nům oddílu, kteří zajišťovali občerstvení, roz-
hodčím, kteří zajišťovali přípravu hřišť a panu 
Jaroslavu Fořtovi mladšímu, který byl přítomen 
při vyhlášení výsledků a podílel se na zajištění 
cen pro vítěze. 

U družstev domácích se ukázala větší vyrov-
nanost družstva B, kde hlavně trojice Tremlová, 
Trávová a Schejbalová prokázala, že v kategorii 
mladších žákyň má z čeho čerpat. I brankářka 
Hrbáčková ukázala, že bude-li chtít na sobě 
pracovat, bude platnou hráčkou. Mluví za to 
nejmenší počet obdržených branek ze všech 
celků (22). Družstvo A se opíralo o dvojici hrá-
ček Křenkovou a Dobrou. Obě se podělily o 35 
nastřílených branek, což bylo nejvíce ze všech 
družstev. To jsou další hráčky, které přechází 
do mladších žaček a určitě prodají v této kate-
gorii svoji šikovnost. Kateřina Křenková se stala 
dokonce nejlepší střelkyní turnaje. V brance se 
poprvé objevila Pavlína Sedláčková, která hned 
na sebe upozornila a byla vyhlášena nejlepší 
brankářkou. Všichni víme, že potřebuje nějaký 
ten centimetr navíc, ale své brankářské přednos-
ti ukázala. Ostatní hráčky se musí hodně zlepšit, 
ať je to v pohybu, přehledu, výbušnosti, míčové 
technice. K tomu bude sloužit oddílový výcvi-
kový tábor mládeže, který se v letošním roce 
uskuteční ve Stupně a bude to již 23. ročník.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Stříbro odměnou za bojovnost  
Přeštický oddíl národní házené byl pořa-

datelem celostátního Poháru ČR dorostenek, 
druhé nejvyšší soutěže, do které se kvalifiku-
jí celky z druhých míst oblastních přeborů. 
V pátek se tak na hřišti postupně v utkáních 
představily celky KNHCH Litvínov, TJ Sokol 
Olbramovice, Sokol Krčín, z Prahy družstvo 
Spojů, domácí dorostenky a také hráčky blíz-
kého TJ Sokol Štěnovice, které nahradily 
severomoravský celek. Tři dny zněly na přeš-
tickém hřišti píšťalky rozhodčích Lenfelda, 
Šimánka, Hejla, Adámka, Grepla v utkáních 
každého s každým. 

Již páteční výsledky – Spoje – Přeštice 
14:23 (5:13),  Štěnovice – Olbramovice 18:31 
(7:16),  Krčín – Litvínov 25:15 (11:6), Přešti-
ce – Olbramovice 21:13 (11:7), Krčín – Spo-
je 31:21 (13:12),  Litvínov – Štěnovice 28:13 
(15:5) napověděly možné favority.  Hodně 
potvrdily sobotní výsledky – Přeštice – Krčín 
15:22 (10:16), Olbramovice – Litvínov 12:21 
(7:11), Spoje – Štěnovice 18:21 (8:9), Litvínov 
– Přeštice 15:15 (9:6), Krčín – Štěnovice 33:15 
(18:8), Olbramovice – Spoje 17:15 (9:5). Uká-
zaly hlavně velkou převahu Krčína. Neděle se 
stala bojem „na dálku“ o stříbro. Bylo jisté, 
že díky vzájemné remíze bude o druhém mís-
tě rozhodovat brankový poměr.  Prvý zápas 
Olbramovice – Krčín 16:17 (5:11) potvrdil 
první místo Krčína. Ve druhém zápase  Spoje 
– Litvínov 9:25 (4:14) začaly brankové dosti-
hy. Díky znalosti předchozího zápasu  věděly 
domácí dorostenky, jakého výsledku potřebují 
dosáhnout. To se jim nezměrnou bojovnos-
tí všech podařilo Štěnovice – Přeštice 4:30 
(3:18). Právem se tak při závěrečném vyhláše-
ní mohly radovat ze stříbrných medailí. 

Konečné výsledky: 1. Krčín, 2. Přeštice, 3. Litví-
nov, 4. Olbramovice, 5. Štěnovice, 6. Spoje Praha. 

Spokojen s výsledkem byl trenér Petr Mora-
vec: „Nebyli jsme na začátku zcela v roli 
favoritů, ale turnaj se pro nás vyvíjel dobře. 
Dvě jistá páteční vítězství děvčata povzbu-
dila. Ale sobota ukázala nedostatky. Jednak 
neumíme hrát na mokru a také nás Krčín vyu-
čil z produktivity. Zlom přišel někdy v půli 
prvního poločasu, tam nám odskočili, promě-
nili několik šancí a my už jsme se nedokázali 
dotáhnout. Odpolední zápas s Litvínovem byl 
pod dojmem nevydařeného ranního zápasu. 
Ale tady poprvé všechny ukázaly bojovnost 
a dotáhly zápas do remízy, která nás nechávala 
ve hře o medaile. A to jsme velkou část zápasu 
prohrávali až o tři branky. V neděli jsme po lit-
vínovském zápase věděli co musíme udělat pro 
stříbro, o kolik vyhrát. Tento zápas se mi líbil 
ze všech nejvíce, děvčata bojovala, hecovala 
se na hřišti, pomáhala jedna druhé, střídačka 
povzbuzovala. Byly i chyby, ale dokázaly utká-
ní vyhrát s potřebným náskokem a odměnou 
jsou stříbrné medaile. Nechci a nebudu chválit 
jednotlivě, žádnou nebudu vyzdvihovat. Líbilo 
se mi, že hrály jako celek, jako parta.  Našly 
se i chyby, ale podle mě dokázaly maximum, 
Krčín byl jasně nejlepší. Měli jsme vyrovnaný 
útok, na brankách se podílela většina, soupeř-
ky se tak nemohly zaměřit na jedinou hráčku 
(Petra Vokáčová – 40 branek, Adéla Bradová 
– 26, Tereza Kaslová – 24, Lucie Kačírková 
–14). Tohle družstvo má budoucnost, žádná 
neodchází, zůstávají pohromadě v dorosten-
kách další rok. Takže pokud budou chtít hrát, 
to znamená hlavně i trénovat, mají určitě šanci 
i příští rok.“  

Fotografii týmu naleznete na straně 12.
                              Petr Šatra

oddíl národní házené TJ Přeštice
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Parkoviště Na Chmelnicích
Město Přeštice má územním plánem vyčleně-

nou plochu pro výstavbu veřejného parkoviště 
v prostoru mezi novým parkem Na Chmelni-
cích a silnicí na Dolní Lukavici. Jedná se o plo-
chu cca 3 500 m2 a dle zpracované projektové 
dokumentace je kapacita tohoto parkoviště 120 
parkovacích míst. Na stavbu je vydáno platné 
stavební povolení a stavba je v souladu s plat-
ným územním plánem města Přeštice. 

Vzhledem k vysokým rozpočtovým nákla-
dům na výstavbu chtělo město využít možnos-
ti odpočtu DPH z ceny stavby, která je ovšem 
podmíněna komerčním využitím této plochy. 
Rada města rozhodovala mezi dvěma varianta-
mi komerčního využití plochy parkoviště: 
1) pronájmem celé plochy jedné firmě, která 
by zabezpečovala její další komerční využití 
a městu odváděla smluvní poplatek;
2) pronájmem jednotlivých parkovacích míst 
městem konkrétním zájemcům.

Rada města zvolila variantu č. 2, která lépe 
zajistí využití parkoviště především občany 
bydlící v této lokalitě (ulice Palackého).

Ke zjištění zájmu o pronájem parkovacích 
míst bylo na 25. 5. 2011 svoláno setkání, na kte-
ré byli pozváni majitelé bytů z domů č. p. 1110–
1119, uvedení v katastru nemovitostí. Účelem 
setkání bylo především zjistit zájem oslovených 
občanů o pronájem parkovacích míst.

Jednání se ze 120 pozvaných zúčastnilo 14 
občanů, dalších 6 občanů projevilo zájem o pro-
nájem plochy elektronickou formou.

Na setkání bylo přítomným sděleno, že roční 
cena pronájmu není schválena, ale návrh před-
pokládá cenu max. 900 Kč včetně DPH na rok. 

V průběhu diskuze se objevily názory zachy-

cující široké spektrum protichůdných názorů. 
Na jedné straně argument přítomných občanů 
o existenčních problémech, na straně druhé větší 
počet aut v rodinách. Nejvíce jsem byl překva-
pen konstatováním, že parkování v  Palackého 
ulici je vlastně v pořádku, počet parkovacích 
míst je dostačující a vybudování parkoviště není 
až takovou nutností. Rovněž bylo diskutováno 
zabezpečení prostoru proti poškození a krádeži. 
Zde mohu sdělit, že se počítá s oplocením are-
álu a v budoucnu je zvažována instalace kame-
rového systému. 

Dále přítomní předkládali své vlastní návrhy 
na řešení celé dopravní situace v tomto prosto-
ru. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že 
každý nový návrh dopravního řešení vyžaduje 
posouzení odpovědných orgánů, včetně Policie 
ČR. Tyto orgány posuzují navržené řešení pře-
devším z hlediska bezpečnosti silničního pro-
vozu a jejich pohled na bezpečnost stávajícího 
parkování v tomto prostoru je odlišný od názorů 
občanů, které bylo možno slyšet v průběhu dis-
kuze.

Cílem této akce je vybudovat dostatečný 
počet parkovacích míst především pro občany 
města bydlící v této lokalitě, ve které nejsou, 
mimo jedné cukrárny, žádné obchody nebo 
objekty občanské vybavenosti, které by veřejná 
parkovací místa ve větším rozsahu potřebovala 
zajistit. 

Vzniklou situaci bude proto nadále řešit RM 
společně s Komisí koncepce výstavby a rozvoje 
města, která souběžně pracuje na studii systému 
parkování v celém městě. O dalším řešení situa-
ce bude veřejnost průběžně informována.

Jiří Hlavín, místostarosta

Slavnostní odhalení pamětní desky
Významná událost proběhla o letošní přeštic-

ké pouti – v neděli 12. června od 15.00 hodin 
na Masarykově náměstí. Na domě č. p. 112 
(Perla), který je v osobním vlastnictví manželů 
Aulíkových, byla s jejich svolením, za což jim 
vedení města velice děkuje, slavnostně odhale-
na pamětní deska. Tato pamětní deska, jejímž 
autorem je rytec Jan Sádlo z Plzně,  bude připo-
mínat, že v původním domě č. p. 112 stojícím 
právě na místě současného domu č. p. 112 byd-
leli manželé Alžběta a Jakub Hofmistrovi, pro 
něž namaloval Matěj Pazourek r. 1686 obraz 
Panny Marie Bolestné, později známý jako 
Divotvůrkyně Přeštická, ochránkyně města. 

Tento obraz byl 27. 4. 1711 uznán komisí 
Arcibiskupství pražského za zázračný. Alžběta 
Hofmistrová jej darovala v té době ještě sta-
rému gotickému kostelu, kde byl 26. 5. 1711 
(tedy přesně před 300 lety) vystaven k veřejné 
úctě. Po dokončení stavby nového barokního 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie byl 17. září 
1755 slavnostně přenesen ze starého kostela 
a umístěn na hlavní oltář kostela nového. Zde 
se nachází dosud. 

Hlavními účastníky významné společenské 
události, kterou bezpochyby nejlépe přiblíží 
přiložené fotografie, byli plzeňský biskup 
Mons. František Radkovský a přeštický vikář 
Mons. Karel Plavec.

Velké poděkování za technické zajištění celé 
akce zasluhuje pan Michal Jánský. 

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta

Slavnostní odhalení pamětní desky starostou 
Mgr. Antonínem Kmochem a biskupem Mons. 
Františkem Radkovským.

    Foto Stanislav Morávek

Mons. František Radkovský se při návštěvě 
Přeštic podepsal do pamětní knihy.

Odhalení pamětní desky se uskutečnilo za vel-
kého zájmu veřejnosti.

Poděkování rodičům
Školní rok utekl jako voda a z mateřské ško-

ly se na několik týdnů přestane ozývat dětský 
smích a ustavičné povídání. Vždyť právě začí-
nají krásné letní prázdniny!

Chtěli bychom tak poděkovat rodičům 
z naší školky za materiální pomoc, skvělou 
spolupráci, aktivitu, neotřelé nápady a slova 
povzbuzení. 

Zvláště pak velké poděkování a uznání patří 
maminkám, které se angažovaly při vánočním 
a velikonočním jarmarku – pí Havlíčkové, 

Poláčkové, Brožové, Štefflové, Moulisové, 
Matasové, Prachové, Švihlové, Bartoňové 
a Stehlíkové.

Slova díků si obzvláště zaslouží paní Šárka 
Havlíčková, která materiálně podporuje naši 
školku během celého školního roku.

Přejeme všem dětem a rodičům nádherné 
sluníčkové prázdniny. 

Na shledanou v září se těší kolektiv zaměst-
nanců mateřské školy v Gagarinově ulici.

Jitka Erbenová, ředitelka MŠ

TJ Přeštice odbor Sport pro všechny – 
předškolní děti, společně s MŠ Gagarinova 
uspořádaly na závěr cvičebního roku špiko-
vačku s plněním úkolů a opékáním vuřtů na 
zahradě mateřské školy.

Text a foto Ivana Kohoutová
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Starší přípravka na mezinárodním 
turnaji – Jablonec Cup 2011

Ve dnech 11.-12. června 2011 se starší přípravka Přeštic zúčastnila turnaje v Jablonci nad Nisou. 
Pod vedením trénera Martina Fořta se umístila na 9. místě.

Výsledky na turnaji :
11. 6. TJ Přeštice – Blau-Weis 90 Vethau (Německo) 1:2 (1:0) branky: Lecjaks
11. 6. TJ Přeštice – UKS Ajaks (Polsko)   0:0 (0:0)
11. 6. TJ Přeštice – KS Avans Gornik (Polsko)  0:0 (0:0)

12. 6. TJ Přeštice – SV 1951 Geberndorf (Německo) 3:3 (1:2) branky: Lecjaks 2x, Kokoška
12. 6. TJ Přeštice – MTV Engelborstel (Německo)  0:9 ( 0:4)

Ve skupině jsme obsadili 5. místo. Následně jsem hráli zápas o 9. místo proti týmu KS Konim 
(Polsko), ve kterém jsme zvítězili 3:1 (2:0), branky vstřelili Lecjaks 2x, Kokoška.

Vítězem turnaje se stalo mužstvo MTV Engelborstel (Německo), které přehrálo všechny soupeře 
o třídu.                                                                              Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Horní řada zleva: Lukáš Frgal, Robert Samek, Michal Knopf, Lukáš Lecjaks, Honza Štengl; 
dolní řada zleva: Radek Kokoška, Zdeněk Škopek, Radek Kubeš, Martin Fořt, Tomáš Kalčík; ležící 
zleva: Karel Naxera, Dominik Duchek.

Přeštický cvičenec Květoň reprezentoval 
na sokolském přeboru v Brně

Ve dnech 27.-29. května se konal v Brně Pře-
bor České obce sokolské ve všestrannosti mlad-
ších žáků ČR.

Přeboru se zúčastnilo 25 sokolských žup z 
celé ČR a na 200 cvičenců. Župu Šumavskou 
reprezentoval a byl jí nominován v kategorii 
mladších žáků II. – Václav Květoň (TJ Sokol 
Přeštice). Z 28 sportovců ve své kategorii cel-
kově úspěšně obsadil 12. místo (gymnastika 10. 
místo, šplh 10. místo, plavání 8. místo a atletika 
16. místo). Všestrannost se skládá z těchto spor-
tovních disciplín: gymnastika (hrazda, kruhy, 
prostná, přeskok), atletika (sprint 50 m, skok 
dálka, hod dálka a běh 300 m), šplh na 4,5 m 
a plavání 25 m. Pořádající župou byla župa 
dr. Jindry Vaníčka Brno. Pro sportovce byly 
zajištěny vynikající podmínky i kulturní pro-
gram. Rozhodčí se zdáli býti objektivní a sou-
peři bezkonkurenční. O víkendu se v Brně nad 
přehradou konala přehlídka ohňostrojů, která se 
stala nezapomenutelným zážitkem. Noc kostelů 
a návštěva technického muzea v Brně podtrhla 
jen úžasnou atmosféru celého přeboru. Do Brna 
Vašíka doprovázel trenér Josef Hrabě.

Sokol Přeštice

Václav Květoň (ve spodní řadě vpravo) úspěš-
ně reprezentoval Župu Šumavskou na přeboru 
v Brně.

McDonald´s Cup 2010/2011
Pořadatelem letošního 14. ročníku největší-

ho dětského fotbalového turnaje v Evropě byla 
Asociace školních sportovních klubů ve spolu-
práci s ČMFS a MŠMT ČR ve spolupráci s dal-
šími společnostmi a mediálními partnery (www.
mcdonaldscup.cz). Patrony turnaje se stali Vla-
dimír a Jiří Šmicerovi.V přeštické škole se do 
tohoto postupového turnaje zapojili chlapci a 
děvčata ve dvou kategoriích: mladší kategorie 
A (1.-3.třída), starší kategorie B (4. a 5.třída).

Fotbalové nadšení vypuklo 26. dubna na 
okrskovém kole v Chlumčanech, kde přeš-
tičtí žáci v obou kategoriích hladce zvítězili a 
postoupili tak do kola okresního. Pořadatelem 
okresního kola, které proběhlo 18. května na 
fotbalovém stadionu v Přešticích, byla jako již 
tradičně, naše škola ve spolupráci s fotbalo-

vým oddílem TJ Přeštice.V silné a vyrovnané 
konkurenci ostatních škol dokázali mladší žáci 
získat 2. místo a ti starší s obrovským nasaze-
ním, zejména v posledním zápase s družstvem 
Bílovic, dosáhli na 1. místo a nominovali se tak 
do krajského finále v Plzni. V krajském kole, 
které se konalo 31. května na umělém trávníku 
33. ZŠ v Plzni a kde se utkalo v každé kategorii 
osm nejlepších družstev Plzeňského kraje, zís-
kali žáci ZŠ Přeštice 5. místo.

Děkuji všem žákům za vynikající reprezen-
taci přeštické školy, přeji jim mnoho dalších 
úspěchů a pěkné prázdniny.Velké poděková-
ní patří také trenérům, zejména panu Martinu 
Knopfovi a všem členům fotbalového oddílu TJ 
Přeštice, kteří se podíleli na organizaci okresní-
ho turnaje. 

Vítězové okresního kola McDonalds´s Cupu v Přešticích.

Mgr. Alena Němečková

Mladší žačky na republikovém finále
Děvčata 4. a 5. ročníku ZŠ Přeštice zazname-

nala další sportovní úspěch naší školy. Vítěz-
stvím v okresním kole ve vybíjené „Preventan 
Cupu“ v Chlumčanech se dívky probojovaly do 
krajského kola, které se konalo 19. května 2011 
v Tachově. I tady v silné konkurenci obstály. Ze 
7 družstev Plzeňského kraje byly nejlepší, a tak 
nás čekal postup do celostátního kola.

Republikového finále se zúčastnilo 16 družs-
tev ze všech krajů ČR a konalo se v Králové-
hradeckém kraji v Pecce u Nové Paky v okrese 
Jičín 6.-7. června. Sportovní klání trvalo 2 dny 
v krásném prostředí v Podkrkonoší a s námi tu 
byly školy z Prahy, Č. Budějovic, Ostravy, Zlí-
na, Děčína, Prostějova, H. Králové, ... Dívky 
statečně bojovaly a nakonec obsadily výbor-
né 11. místo. Kromě dobrého pocitu, že malé 
západočeské městečko z Plzeňska se neztrati-
lo v celostátní soutěži, se děvčata vrátila i se 
spoustou krásných zážitků.

Všem dívkám patří velký dík za skvělou 
reprezentaci přeštické školy a nesmím zapo-
menout na poděkování firmě DATA EXPRES 
z Plzně a řidiči panu Jiřímu Kořínkovi, kteří 
nám zajistili bezproblémovou dopravu.

Družstvo dívek tvořily: Klára Lokajíčková, 
Eliška Čížková, Andrea Burianová, Nikola 

Rybáčková, Aneta Šteflíková, Eva Škopková, 
Anna Toušová, Nikola Tušková, Kristýna Dvo-
řáková, Barbora Schejbalová, Gabriela Tůmová 
a Lucie Wiesnerová.

Mgr. Martina Fornouzová

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 16. června 2011 byli naši prvňáčci 

poprvé v historii přeštické školy pasováni pa-
nem starostou Mgr. Antonínem Kmochem na 
čtenáře. Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní 
síni MěÚ Přeštice za přítomnosti ředitele školy 
Mgr. Josefa Šperla, jeho zástupkyň Mgr. Hany 
Černoškové a Mgr. Vlasty Šafratové a vedou-
cí odboru školství, kultury a památkové péče 
Mgr. Dany Hanušové. 

Pan starosta každého prvňáčka pasoval na 
čtenáře, což bylo pro děti i některé jejich rodi-
če a prarodiče nezapomenutelným zážitkem. 
Potom děti dostaly z rukou pracovnic knihovny 
Mgr. Hrubé a paní Dražkové dárky od školy, 
knihovny i MěÚ. Jedním z dárků byl také pou-
kaz na čtenářský průkaz, kterým malý čtenář 
získává první rok členství v knihovně zdarma. 

Slavnostnímu dopoledni předcházela návště-
va dětského oddělení Městské knihovny v Přeš-
ticích. Děti tam celý den pracovaly na připra-
vených čtenářských úkolech, při kterých si 
ověřily dovednosti a vědomosti získané během 
1. ročníku ZŠ. Poděkování za vzornou přípravu 
a organizaci celé akce patří Mgr. Michaele Hru-
bé z oddělení pro dětské čtenáře. Cílem celé-
ho projektu je přilákat co nejvíce dětí ke čtení 

a knihám. Budeme jen rády, pokud se toto stane 
v Přešticích krásnou tradicí.

Mgr. P. Křenová, Mgr. V. Holá, 
Mgr. B. Hanzlíková, Mgr. P. Čapková, 

učitelky 1. ročníku ZŠ Přeštice

Starosta Mgr. Antonín Kmoch pasuje jednoho 
z prvňáčků na čtenáře.            Foto Josef Kubát
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Tělocvičná jednota Sokola Přeštice
Blahopřeje všem závodníkům, kteří se 30. 

dubna 2011 zúčastnili atletických závodů Župy 
Šumavské v Klatovech. Soutěžilo se ve čtyřbo-
ji v kategorii od předškolních žáků až po muže 
a ženy. Ze Sokola Přeštice jelo sedmnáct závod-
níků. Všichni se snažili, co jim síly stačili.

V kategorii předškoláků – chlapců – se na 
prvním místě umístil Michal Pergler.

V kategorii žáků I se na  třetím místě umís-
til Jan Roháč a hned za ním Jan  Pergler.Matěj 
Košař skončil šestý z dvanácti, i to je skvělý 
výkon.

V kategorii žáci II a III se výborně umístili 
Václav Květoň a Jan Dobrý. Oba splnili limity 
v plavání, gymnastice a atletice a jsou nomino-
váni na republikové sokolské závody v katego-
rii II v Brně a v kategorii III v Praze.

Ani děvčata se nenechala zahanbit.V katego-
rii I si zlatou medaili přivezla Veronika Dobrá, 
stříbrnou medaili přivezla Lucie Bělová.

V kategorii II získala krásné třetí místo Kate-
řina Křenková. Další bronzovou medaili v kate-
gorii III přivezla Renata Šledrová.

Sestra Radka

Dorostenci vyhráli krajský přebor ve fotbale

Horní řada zleva: Trnka Stanislav – tréner, Bešta Pavel, Hohlberger Jan, Přibáň Tadeáš, Černý 
Václav, Čapek Michal, Bouda Tomáš, Lecjaks Václav, Fornouz Marek – kapitán, Viktora Jan, 
Tykvart Jan, Stehlík Jaroslav – asistent trénera a vedoucí mužstva.

Dolní řada zleva : Gruzska Jan, Jaroš Marek, Pecka Zdeněk, Mrázek Filip, Ruth Jan, Vacík 
Milan, Kastner Marek, Hajšman Dominik, Blohman Tomáš.

Ležící zleva : Hodan Štěpán, Kašpar Ondřej. Na snímku chybí: Vizingr Štěpán, Čížek Vladimír.
Foto Josef Kubát

Stříbro odměnou za bojovnost 

Společné foto – stříbrný celek Poháru ČR – dorostenky TJ Přeštice – zleva stojící – trenér Petr 
Moravec, Eva Živná, Šárka Peclová, Lucie Kačírková, trenérka Jitka Jandová, Michaela Havlíč-
ková, Štěpánka Hiková, Eliška Komorousová, vedoucí Ladislav Cibulka, v pokleku zleva Petra 
Vokáčová, Aneta Langmajerová, Barbara Kučerová, Tereza Kaslová, Kristýna Schejbalová, Adéla 
Bradová, ležící Adéla Moravcová.

Takto vypadá zeleň 
v nově otevřeném par-
ku Na Chmelnicích. 
Tímto způsobem jsou 
poškozeny celkem čtyři 
lípy v celkové hodnotě 
60 000 Kč.

Dechparáda 
pod širým nebem – III. ročník

SEDMIHORKA
SKALANKA

NÝŘAŇANKA

30. 7. 2011 od 12.00 hodin
Vstup zdarma. 

Bohatá tombola. 
Občerstvení zajištěno.

Pořad je podpořen 
z příspěvku Plzeňského kraje.


