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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červenec
Souhlasíte s tím, že město Přeštice chce 

i v budoucnu podporovat Mažoretkový 
sport? 

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

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – Přeštice 2012
Dne 16. 6. 2012 se v Přešticích konalo Mis-

trovství ČR v mažoretkovém sportu kategorie 
baton.  Celá akce se konala pod záštitou hejtmana 
Plzeňského kraje pana Milana Chovance a pořá-
dalo ji město Přeštice, ZUŠ Přeštice, ZŠ Přeštice 
a Občanské sdružení Mažoretky Hranice. 

Po slavnostním zahájení a nástupu všech 
zúčastněných týmů byly zahájeny vlastní sou-
těže, rozdělené do dvou soutěžních bloků – 
pochodové defilé a pódiové sestavy. Pochodo-
vé defilé  se konalo v ulici Na Jordáně u budovy 
ZŠ. Soutěž v pódiových sestavách byla uspo-
řádána v areálu fotbalového stadionu  v Přešti-
cích. Oficiálními hosty dané akce byli pan Fran-
tišek Bláha za Plzeňský kraj a ing. Jiří Papež, 
poslanec PSP ČR.

V obou soutěžních blocích bojovalo o úspěch 
48 družstev z 27 měst celé ČR ve třech katego-
riích (kadetky, juniorky a seniorky). V součtu 
se jednalo o téměř 1000 soutěžících a jejich ofi-
ciální doprovod.  

Vysoký počet účastníků soutěží, uspořádání 
obou soutěžních bloků v jednom dni, zajištění 
stravování, zdravotní služby a mnoha dalších 
souvisejících požadavků znamenalo velký 
nápor na organizační zajištění akce pro celý 
organizační tým, který se tohoto úkolů zhostil 
bez větších problémů. 

Vítěze jednotlivých kategorií určila porota 
v mezinárodním složení, ve které se představili   
zástupci z Chorvatska, Maďarska, Slovenska a ČR. 

Po skončení soutěží byl zajištěn bohatý kul-

turní program. Celou soutěž moderovala Mgr. 
Naděžda Květoňová, choreografii celého pro-
gramu zpracovala paní Věra Sudková.

Velké poděkování patří sponzorům, bez 
jejichž pomoci by daná akce nemohla proběh-
nout: Západočeské komunální služby Plzeň, 
a.s., Čevak, a.s.. České Budějovice, IMA-
GINE BATHROOM, Plzeň, Elimont, s.r.o. 
Přeštice, Bořík B+B elektro, s.r.o. Přeštice, 
IACG, s.r.o., Přeštice, VPÚ DECO Plzeň, a.s., 
ZNZ Přeštice, a.s., InterCora, spol. s r.o. Plzeň, 
ProKlas, s.r.o. Přeštice, SILNICE CHME-
LÍŘ, s.r.o. Plzeň, Autodoprava Ota Malý, 
Přeštice, Jäger Gestellbau, s.r.o., ELASTO 

FORM Bohemia, s.r.o., Elektroos Havlíček 
Tomáš – Jánský Michal

Vítězové jednotlivých kategorií:
Baton Kadetky – defilé i pódiové sestavy 
– PREZIOSO Sokol Blatná
Baton Juniorky – defilé – TOM Krokodýl 
– Krokodýlek Ostrava 2
Pódiové sestavy – Berušky Dačice
Baton Seniorky – defilé TOM Krokodýl – Kro-
kodýlek Ostrava 2
Pódiové sestavy – PREZIOSO Sokol Blatná 

Cenu starosty města Přeštice obdržely přeš-
tické mažoretky Bohemia I a III.

        Jiří Hlavín, ředitel soutěže

Uzavírka ulice Hlávkova
Vážení spoluobčané,
v době přípravy tohoto článku vrcholí veš-

keré činnosti prováděné zhotovitelem stav-
by, směřující k povolení uzavírky silnice I/27 
Plzeň-Klatovy, t.j. ulice Hlávkova od náměstí 
až po křižovatku s ulicí Pohorská (Pohořko). 
Tato uzavírka souvisí s rekonstrukcí kanalizace 
konané v rámci akce Čistá Berounka – etapa II. 
Pokud tedy vše dopadne dle stávajících předpo-
kladů, dojde k celkové uzavírce ulice Hlávkova 
v době od 2. července do 12. srpna 2012. Jediná 
možná varianta objízdné trasy pro úplnou uza-
vírku ulice Hlávkova, se kterou souhlasí policie 
ČR, je  provoz od Klatov vést zjednosměrněný-
mi ulicemi Pohorská a 5. května do ulice Huso-
va a provoz od Plzně ulicí Husova do Žerovic, 
k Oplotu, kde před Oplotem bude upravena 
odbočka na Skočice, zjednosměrněnou komu-
nikací do Skočic a zpět do Přeštic k benzínové 
pumpě OMV. 

Od 13. srpna by měla probíhat pouze částečná 
uzavírka ulice Hlávkova. V tomto případě by 
provoz od Klatov jel stávající trasou ulicí Hláv-
kova okolo kostela na náměstí a provoz na Kla-
tovy by byl veden ulicí Husova a zjednosměrně-
nými ulicemi 5.května a Pohorská ke hřbitovu. 
Tento stav by měl skončit 16. října 2012 a poté 
by se mělo vše vrátit do zaběhlých kolejí.

Objízdné trasy by měly platit pro veškerou 
dopravu včetně autobusů. Případné úpravy 

v jízdních řádech či umístění zastávek v době 
přípravy tohoto článku ještě nejsou známy. 
Zhotovitel přislíbil včasné informování občanů 
i firem dotčených stavebními pracemi s ohle-
dem na faktický postup provádění prací.   

Uzavření komunikace I/27 na rohu náměstí 
s sebou přináší ještě dodatečnou úpravu pro-
vozu v ulici Komenského. Úsek ulice Komen-
ského, který tvoří stranu náměstí, bude uzavřen 
úplně pro veškerý provoz. Druhá část ulice 
Komenského (mezi náměstím a ulicí Husova) 
bude jednosměrná od náměstí k ulici Husova 
(tedy opačně než je provoz dnes) a vjezd do této 
části ulice Komenského bude přes náměstí oko-
lo Radnice. 

Informace o uzavírce Hlávkovy ulice, včetně 
plánů změn dopravního značení, jsou k dispo-
zici na internetových stránkách města Přeštice 
na adrese: http://www.prestice-mesto.cz/samo-
sprava/uzavirka-hlavkovi-ulice. V papírové 
podobě bude informace o změně dopravního 
značení vyvěšena na úřední desce MěÚ Přešti-
ce na náměstí.

Rádi bychom Vás na závěr požádali o maxi-
mální možnou toleranci a pochopení pro chys-
taná omezení, která jsou však nezbytná pro pro-
vedení stavebních prací.

Děkuji. Mgr. Antonín Kmoch, starosta, 
Ing. Jan Wiesner, 

kancelář starosty – regionální rozvoj.  

Milé děti, vážení dospělí,
úvodem Vám z radnice a úřadu přejeme hezké 

nadcházející prázdniny a dovolené, abyste přes léto 
ve zdraví načerpali životní energii a radost. Snad 
Vám je hned od začátku července nepokazíme  šesti-
týdenní uzavírkou hlavní silnice s rekonstrukcí kana-
lizace na Pohořku, kdy jsou podmínky pro stavbu 
relativně nejpříhodnější. Prosím Vás o porozumění 
a trpělivost.

Každým rokem na červnovém zasedání jsou zastu-
pitelstvu města a přítomné veřejnosti předkládány 
„zpráva o závěrečném účtu města včetně výsledku 
auditu jeho hospodaření“ a „výroční zpráva MěÚ“, 
obojí za předchozí rok. Nepřítomní se s těmito zprá-
vami mohou seznámit také následně na MěÚ v kan-
celáři tajemnice nebo na webu města. Při letošním 
projednávání závěrečného účtu města za rok 2011 
vystoupil se svojí zprávou, ve které kriticky zhod-
notil současné vedení města za špatné hospodaření 
s finančními prostředky, bývalý starosta a nynější 
člen ZM za ODS pan Mgr. Petr Fornouz (jeho zpráva 
je uvedena dále v těchto PN). Jelikož nás s ní sezná-
mil až na zasedání ZM, sdělil jsem zastupitelstvu, 
že s jeho závěry uvedenými ve zprávě nesouhlasím, 
že jednotlivosti, aniž bych si zprávu dříve přečetl, 
nebudu na zasedání komentovat. Vyzval jsem ho ke 
zveřejnění zprávy v PN s tím, že mu na ni odpovím 
písemně a před širší veřejností.V první části komen-
táře odpovídám souhrnně v obecnější rovině, ve dru-
hé části poskytuji konkrétní čísla a vazby zpracované 
tajemnicí MěÚ paní Evou Česákovou k dané věci.

Ve zprávě se pan zastupitel sice opřel o čísla z roz-
počtu města, ale jejich použitím se buď neznalostí 
nebo záměrně dopracoval k nepravdivým závěrům 
a znepokojujícím populistickým výrokům, které 
odmítám. 

„Žádné prostředky nebyly projedeny“ ani „nekon-
cepčně vyčerpány“. Vedení města v současné době 
hospodaří velmi úsporně. Nejen proto, že je tak 
povinno, ale jako většina veřejných institucí a rodin 
musí. Dopad ekonomických opatření státu, výrazné 
snížení zbytného nemovitého majetku města vhodné-
ho k účelnému prodeji a právě probíhající souběžná 
realizace dvou dlouhodobě posouvaných a finančně 
náročných projektů (Výstavba nové úpravny vody 
s technologií a Rekonstrukce kanalizace a inten-
zifikace ČOV v rámci skupinového projektu obcí 
Čistá Berounka) v souhrnné částce cca 60 mil. Kč 
(cca 65% mají pokrýt dotace) nám nedávají jinou 
možnost a po dobu jejich financování nepřejí budo-
vání větších staveb lahodících oku občana. „Žádné 
prostředky určené na obnovu VHI (vodohospodář-
ská infrastruktura) nebyly rozpuštěny a nikam se 
nepoděly“. Zajištění bezproblémového souběžné-
ho financování dvou zmíněných staveb základní 
infrastruktury města je pro nás finanční prioritou. 
Přes již vydané písemné přísliby ani k jedné z nich 
dosud není uzavřena s jejich poskytovateli smlouva 
o poskytnutí dotace a tento nikým nepředvídatelný 
fakt vyústil v rozhodnutí ZM o přijetí 10 mil. úvěru.        

K problematice nenaplněného „investičního fondu 
města“, která se táhne celým článkem pana zastu-
pitele jako zásadní, uvádím, že se v podstatě jedná 
o to, v jakém poměru jsou prostředky města umístě-
ny v pravé kapse na bankovních účtech města nebo 
v levé kapsičce městského investičního fondu. Pře-
sun prostředků mezi nimi je v kompetenci zastupi-
telstva, celková částka je však stejná. Vyzdvihovaný 
schválený opoziční návrh – jde o posilování fondu 
investic povinným převodem nevyčerpaných zůstat-
ků rozpočtových položek přesahujících po skončení 
akce 10 tis. Kč a stejně tak převodem mimořádných 
kapitálových nebo daňových příjmů přesahujících 
10 tis. Kč – považuji za nepotřebný, nešťastně či 
záměrně omezující operativnost a rozhodování rady 
města, dosud nevídaný a hlasoval jsem proti němu. 
Kontrolu hospodaření by opozice měla provádět 
standardním způsobem prostřednictvím výborů ZM 
(finanční výbor a kontrolní výbor), ve kterých má 
své zastoupení. Oba výbory ke zprávě o závěrečném 
účtu města včetně výsledku auditu za r. 2011 neměly 
připomínek.

 Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Chtěl bych jménem vedení Města Přeštice 
poděkovat paní Marii Jarolímové, kronikářce 
naší městské části Skočice, za velkou aktivitu, 
kterou vykonala ve věci návratu (po 30 letech) 
kopie sochy Panny Marie Skočické na své 
původní místo v nice v průčelí skočické kaple 
Nejsvětější Trojice. 

Paní Jarolímová v nedávné době oslavila 
významné životní jubileum, ke kterému jí pře-
jeme především pevné zdraví a mnoho elánu do 
další záslužné práce ve Skočicích.

 Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                  ČERVENEC     2

Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc květen 2012

Sdělení MÚ
k základním registrům

Dnem 1. července 2012 bude podle zákona č. 
111/2009 Sb. zahájen provoz základních registrů 
veřejné správy. Základní registry uleví občanům 
od povinnosti opakovaně nahlašovat a dokládat 
údaje o své osobě. Nadále bude občan oznamovat 
změnu údajů jen jednou, základní registry umož-
ní orgánům veřejné moci tato data sdílet. Údaje 
uvedené v základních registrech jsou považová-
ny za referenční, to znamená, že úředníci je při 
výkonu veřejné moci nebudou muset ověřovat. 
Zodpovědnost za referenční údaje v základních 
registrech na sebe přebírá stát.

Provoz základních registrů od 1. července 
bude mít ale dva základní nedostatky. V prvé 
řadě není naplněn registr práv a povinností, 
takže řada úředníků nebude moci využívat data 
obsažená v základních registrech. Proto minis-
terstvo vnitra připravilo náhradní způsob přístu-
pu do základních registrů, který ale bude časově 
náročnější než přímý přístup úředníka v případě 
existence konkrétní úřední role v agendě regist-
ru práv a povinností. 

Ještě závažnějším nedostatkem je nesplně-
ní povinností ohlašovatelů agend (centrálních 
správních orgánů) provést úpravu formulářů 
pro komunikaci občana či instituce s orgány 
veřejné moci. Městský úřad Přeštice se tak, 
jako všechny územní samosprávné celky, 
pokusí upravit alespoň své vlastní formuláře, 
nemůže však zasahovat do formulářů celo-
státně platných, jako jsou například žádosti 
o vydání občanského nebo řidičského průka-
zu, cestovního pasu apod. 

Z výše uvedených důvodů žádáme klien-
ty městského úřadu o trpělivost a o toleran-
ci v případech, že vyřizující úředník nebude 
moci konkrétní referenční údaje ze základ-
ních registrů získat a bude je tedy potřebovat 
doložit od klienta. Současně upozorňujeme na 
skutečnost, že zákonem o základních regist-
rech není dotčen správní řád, takže ustanovení 
o náležitostech podání ve správním řízení se 
od 1. července nemění. 

Podrobnosti k systému základních registrů 
mohou zájemci získat na webových stránkách 
Správy základních registrů www.szcr.cz.

Eva Česáková, 
tajemnice Městského úřadu Přeštice

Hospodaření města v roce 2011 – komentář 
k závěrečnému účtu města

Zastupitelstvo města dne 12. 6. 2012 mimo jiné 
body projednávalo i závěrečný účet města za rok 
2011. 

Po obdržení materiálů k bodu č. 3 programu 
zastupitelstva konaného dne 12. 6. 2012 a jeho 
pečlivém prostudování se pouze potvrdily skuteč-
nosti, na které vedení města bylo v průběhu roku 
2011 a při přípravě rozpočtu na r.2012 několikrát 
upozorňováno. Bohužel bez výsledku.

Pokud se podíváme na příjmovou stránku roz-
počtu 2011, došlo oproti plánovaným příjmům 
k navýšení o 19,050 mil, a snížení výdajů o 4,115 
mil. Rozpočet tímto byl přebytkový o 22,061 mil. 
Ano, opticky to vypadá, že město dobře hospo-
dařilo, ale opak je pravdou. V roce 2011 nebyla 
realizována nejvýznamnější investiční akce Čistá 
Berounka. Prostředky, které byly alokovány na 
tuto akci, byly rozpuštěny postupně v rozpočtu. 
Investice do dalšího budoucího rozvoje také neby-
ly realizovány.

Apelace na převod těchto prostředků do inves-
tičního fondu nebyla brána v potaz. Tím pádem 
výše investičního fondu (5,74 mil) nebyla navýše-
na a prostředky v podstatě projedeny.

Dalším zarážejícím faktem je, že na stránce pří-
jmové v nedaňových příjmech za pronájem VHI 
(vodohospodářská infrastruktura) je částka 10,97 
mil., ale ve výdajích do VHI se dostáváme na část-
ku cca 2,58 mil. Kam se poděly zbylé prostředky 
ve výši 8,39 mil.? Opět byly rozpuštěny na jiné 
akce, i když to hraničí s rozporem s koncesním 
projektem na provozování a údržbu VHI a schvá-
leným plánem obnovy VHI.

A opět se dostáváme k tomu, že prostředky ve 
výši cca 8 mil. nebyly převedeny do investiční-

ho fondu, navíc na financování investice do VHI. 
V důsledku toho došlo při sestavování rozpočtu na 
rok 2012 k přijetí 10 mil. úvěru, pro který hlasova-
li koaliční partneři s vedením města. Přijetím úvě-
ru došlo ke zbytečnému zvýšení zadlužení města, 
i když to vůbec nebylo potřeba. V předchozím 
volebním období nebyl přijat žádný úvěr, veškeré 
závazky město splácelo a část prostředků z priva-
tizace bytů byla převedena do investičního fondu 
(8 mil.) a rezervního fondu (4 mil.).

Další částí příjmu rozpočtu byly dotace. Pro 
přehlednost vezmu pouze vratky za investice, 
které byly realizovány v roce 2010. Realizová-
ny z rozpočtu města bez úvěru. To je důležité 
zdůraznit, neboť vratka ve výši 8,13 mil (rekon-
strukce MŠ Gagarinova a výstavba parku Na 
Chmelnicích) byla příjmem města bez dalších 
větších vydání. Ani tato finanční část, nebo pou-
ze její podíl, nebyl převeden do fondu investic na 
akci, o které se vědělo, že bude finančně náročná 
a byla dlouhodobě plánována. Pokud proti těm-
to příjmům posadíme investiční výdaje ve výši 
pouhých 14,76 mil. a srovnáním s rokem 2010, 
kdy byly o 22,08 mil. vyšší, už rozdíl mezi výdaji 
a příjmy nevypadá tak růžově. Možná se nasky-
tuje otázka, proč. Neboť to, co se mohlo objevit 
v investicích či převedením do investičního fon-
du pro využití v letech následujících, se rozply-
nulo ve výdajích na chod města. 

Další zajímavou kapitolou je položka kapitá-
lových příjmů. Jejich výše 4,87 mil. (o 9,79 mil. 
méně než v roce 2010) je varující, neboť značí 
malou připravenost města do dalšího období z hle-
diska kapitálových příjmů. Ve spojitosti s tím, že 
v roce 2011 nebyly investovány téměř žádné pro-

středky do rozvojové oblasti, zdá se být příjmová 
stránka rozpočtu v roce 2012 na straně kapitálo-
vých příjmů ve výši 9,9 mil. (prodej pozemků pro 
výstavbu RD) jako silně nadnesená.

Souhrnný závěrečný účet poskytl obraz toho, 
že jsou naspořené prostředky pouze nekoncepčně 
vyčerpávány a do budoucnosti nejsou akumulo-
vány volné prostředky na větší investiční akce. 
V důsledku toho se tyto akce musí finančně zajiš-
tovat úvěry (viz rozpočet 2012), i když v před-
chozím roce byly vytvořeny dostatečné rezervy. 
Tuto skutečnost potvrdil i další bod programu, 
což je čerpání investičního fondu na rok 2012, 
kam byly zařazeny akce, které nebyly pokry-
ty v položkách rozpočtu. Z fondu, do kterého 
z nerealizovaných akcí v roce 2011 nebyla pře-
vedena ani koruna.  

Z navržených akcí byla schválena realizace akce 
rekonstrukce ulice „Na Pajzovně“ ve Skočicích 
z prostředků počátečního zůstatku na účtech měs-
ta a postupné vyrovnání této investice v rozpočtu 
uspořenými prostředky během roku 2012.

Aby se do budoucna posiloval fond investic 
o volné prostředky, bylo na jednání 10. zastupi-
telstva dne 19. 4. navrženo opozicí opatření, kte-
ré těsnou většinou vešlo v platnost schváleným 
usnesením č. B/5 a,b. Zpráva o závěrečném účtu 
za rok 2011 potvrdila správnost tohoto opatření do 
budoucnosti. 

(pozn. Zdrojem údajů se stal předložený Závě-
rečný účet města za rok 2011. Text byl oproti 
příloze, která je součástí zápisu ze zastupitelstva 
města, aktualizován po jednání zastupitelstva)  

Mgr. Petr Fornouz
zastupitel za ODS

Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 124 událostí.

Celkem bylo zjištěno 95 přestupků, 76 řešeno 
blokově, 11 oznámeno správnímu orgánu.
• 2x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trest-
ného činu – maření výkonu úředního rozhodnutí dle  
§337 trestního zákoníku, který byl omezen na osob-
ní svobodě, aby bylo zamezeno jeho útěku a k zajiš-
tění důkazů, 1 x zjištěn řidič, který řídil motocykl 
po požití alkoholických nápojů – všichni předáni 
dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR 
• v měsíci květen provedena 5 x kontrola zahrádek 
za řekou Úhlavou a 4 x  kontrola chatové oblasti 
Osada Šeříků
• na území města bylo zjištěno: vyvrácená doprav-
ní značka v ul. Palackého, propadlý kanál v ul. 
Kollárova – předáno k vyřízení hospodářskému 
odboru MěÚ, nalezena injekční stříkačka bez 
jehly v ul. Máchova – ekologicky zlikvidována, 
po dopravní nehodě osobního vozidla v ul. Na 
Borech zjištěn poškozený plastový kontejner na 
sklo – oznámeno skup. dopravních nehod Policie 
ČR, na polní cestě mezi obcemi Žerovice a Oplot 
nalezen odstavený a částečně rozebraný OA tov. 
zn. Ford – předáno Policii ČR, havarijní stav 
domu v ul. Hlávkova jehož střepy skel v oknech 

ohrožují zdraví občanů a dům je nezajištěn pro-
ti možným krádežím – oznámeno na MěÚ odbor 
výstavby  a územního plánování  
• 6x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu a na-
rušení veřejného pořádku: dne 5. 5. ve 3.47 h na 
dva mladíky rušící noční klid při cestě z  Přeš-
tické stodoly, dne 12. 5. v 0.46 h rušení nočního 
klidu při rodinné oslavě na zahradě v ul. Husova 
a ve 2.50 h na dva podnapilé muže pohybující se 
ve vozovce na Tř. 1. máje, dne 26. 5. ve 22.38 
hodin na mládež hlučící v ul. Krátká a ve 23.54 h 
na dvanáctičlennou skupinku mládeže pouštějící 
si nahlas muziku v Městském parku, dne 27. 5. 
v 0.37 h na sedm mladíků hlasitě komunikujících 
u nemovitosti v ul. Krátká – vše vyřešeno na místě 
nebo předáno k vyřízení na MěÚ odbor správní 
a dopravní
• dne 4. 5. byl proveden dohled nad znalostí pra-
videl silničního provozu, jízdy zručnosti a jízdy 
podle předpisů na dopravním hřišti na okresní 
soutěži mladých cyklistů při ZŠ v Blovicích, dne 
17. 5. společně se školní družinou při ZŠ – Rebco-
va dopravní cyklistická soutěž a dne 21. 5. před-
náška v MŠ Gagarinova zaměřena na bezpečnost 
dětí na ulici, zásady  při setkání s toulavým psem 
či jednání s cizími lidmi

• zajištění veřejného pořádku při kulturních akcích 
pořádaných městem: dne 1., 5. a 7. 5. – Májové 
oslavy na Masarykově nám., dne 12. 5. – Sportov-
ní den v Městském parku, dne 26.-27. 5. –  Přeš-
tická pouť 
Z další činnosti uvádím:
• Dne 5. 5. ve 3.47 h byl hlídkou zadržen v ul. 
Nepomucká šestadvacetiletý muž z Újezda, který 
šel od Přeštické stodoly a cestou rušil noční klid 
a pokusil se poškodit dvě svislé dopravní značky. 
Jelikož hlídce odmítl sdělit svoji totožnost, byl 
předán hlídce Policie ČR a oznámen pro podezře-
ní z několika přestupků na MěÚ – odbor správní 
a dopravní.
• Dne 8. 5. ve 3.31 h spatřila hlídka vyjíždět od 
Spolkového domu motocykl bez RZ, na kterém 
seděly dvě osoby, aniž by měly na hlavách přilby, 
a jeho řidič nerespektoval červený signál Stůj na 
semaforu a pokračoval bez zastavení plynule v jíz-
dě do ul. Palackého, kde byl zastaven. Na místě bylo 
dále  zjištěno, že spolujezdec seděl na jednosedadlo-
vém motocyklu v odkládacím košíku, řidič u sebe 
neměl doklady potřebné k řízení motocyklu a bylo 
mu digitálním detektorem alkoholu naměřeno 0,78 
promile. Jednapadesátiletý řidič z Lišic byl na místě 
předán hlídce Policie ČR k dalšímu opatření. 

• Dne 9. 5. v 11.15 h byla zjištěna před budovou 
městského úřadu v ul. Husova havárie přívěsu za 
traktor, kterému na základě jeho přetížení prask-
la pneumatika a došlo k vysypání nezajištěného 
nákladu na vozovku. Jelikož přívěs nebyl technic-
ky způsobilý pro provoz na pozemní komunikaci, 
nebyl řádně evidován a překážku provozu neozna-
čil a neoznámil, byla věc oznámena k vyřízení na 
MěÚ – odbor správní a dopravní.

• Dne 25. 5. prováděla hlídka měření rychlosti 
v ul. Husova. V 16.38 h měřeným úsekem pro-
jíždělo vozidlo Mazda, kterému byla naměřena 
rychlost 69 km/h. Při jeho kontrole bylo zjištěno, 
že jednadvacetiletý řidič z Přeštic má řidičský prů-
kaz již zadržený, a je proto podezřelý ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnu-
tí. Řidič byl na místě předán k dalšímu opatření 
hlídce Policie ČR. 
• Dne 26. 5. v 15.36 h  při kontrole veřejného 
pořádku poutě v Přešticích byl zaznamenán pěší 
hlídkou řidič motocyklu, který na Masarykově 
nám. nerespektoval 2x zákaz vjezdu. Při jeho 
stavění strážníkem jej řidič objel a pokračoval 
po komunikaci, ale z důvodu její neprůjezdnosti 
– konání poutě  byl dostižen, zadržen a i s moto-
cyklem předán hlídce Policie ČR, neboť RZ byla 
z jiného motocyklu a samotný motocykl nebyl 
dosud v ČR registrován a dvacetiletý mladík ze 
Žinkov má řidičský průkaz zadržený a je podezře-
lý ze spáchání trestného činu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí.                                                                        

 Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Komentář tajemnice MěÚ paní Evy Česákové
Čísla týkající se rozpočtu jsou správně, rozdíl 

mezi příjmy a výdaji roku 2011 byl  22 062 tis. 
Kč, ale do rozpočtu patří ještě část financování, 
tj. splátek úvěrů, které v loňském roce činily 4846 
tis. Kč. Finanční bilance roku tedy skončila pře-
bytkem ve výši 17 216 tis. Kč. Tyto finanční pro-
středky nebyly postupně rozpuštěny v rozpočtu, 
ale byly z rozpočtu vyvázány až posledním roz-
počtovým opatřením, kdy byl rozpočet upraven 
v rozhodujících položkách rozpisu rozpočtu podle 
skutečnosti.

Příjmy z pronájmu VHI v roce 2011 činily 
10, 97 mil. Kč, ve schváleném rozpočtu bylo ve 
výdajích počítáno s částkou 15,71 mil. jen na akci 
Čistá Berounka. Takže příjmy v této oblasti byly 
rozpočtově určeny opět do rozvoje VHI. Letos 
v oblasti VHI plánuje město investovat v objemu 
30 mil. Kč, příjem z pronájmu VHI  je plánován ve 
výši 10,2 mil Kč. V součtu za oba roky tedy činí 
příjmy z VHI 21,17 mil. Kč a výdaje 33 mil Kč, 
nejde tedy o nesoulad ani s koncesním projektem, 
ani se schváleným plánem obnovy VHI. Poté, co 
bylo v roce 2011 potvrzeno, že akce ČB se opět 
posouvá do dalšího roku, byly výdaje z rozpočtu 
vyvázány současně s plánovanou dotací (dle avíza 
o schválení dotace) ve výši 11,78 mil. Kč. Roz-
díl, plynoucí z tohoto rozpočtového opatření, tedy 
činil v oblasti VHI pouze 3,93 mil. Kč.

Finanční prostředky z dotací v celkové částce 8,13 
mil. Kč na rekonstrukci MŠ Gagarinova a výstavbu 
parku Na Chmelnicích, které byly v roce 2010 plně 
předfinancovány městem, byly v roce 2011 využi-
ty na investiční výdaje města v částce 3,23 mil. Kč 
a v částce 4,9 mil. Kč na opravy a údržbu komu-
nikací a budov v majetku města, na které město 
v roce 2011 vydalo celkem 9,8 mil. Kč. Uspořené 
rozpočtové prostředky tak nebyly prohospoda-
řeny v provozních výdajích rozpočtu, ale zůstaly 
uloženy na bankovních účtech města.V účet-
ní rozvaze za rok 2011 je vykázán počáteční stav 
finančních prostředků na účtech ve výši 38 854 tis. 
Kč a konečný stav ve výši 61 801 tis. Kč, tj. roční 
nárůst 22 947 tis. Kč. 

Pokud jde o odkaz na nízký rozpočet kapitálo-
vých příjmů roku 2011, nízký plán nutně nezna-
mená nepřipravenost, neboť kapitálové příjmy jsou 
vytvářeny prodejem majetku. Když město neprodá-
vá, zůstávají rezervy uložené v jeho majetku.  Plá-
nované kapitálové příjmy letošního roku v částce 
9,9 mil. Kč tvoří předpokládaný prodej pozemků 
pro výstavbu rodinných domů Na Chmelnicích. 
Podmínkou je dokončení potřebné technické infra-
struktury, která však není financována z rozpočtu 
města, protože je řešena smluvním zápočtem proti 
prodeji pozemků pro výstavbu řadových rodinných 
domů v téže lokalitě investorovi. Pokud by tomu 

tak nebylo, projevily by se v rozpočtu oba vlivy, tj. 
v příjmech prodej pozemků pro řadové domy a ve 
výdajích náklady na vybudování technické infra-
struktury.

Filosofií fondů je akumulace rozpočtových pře-
bytků pro investice budoucích let v těch létech, kdy 
město neplánuje větší investiční výdaje. Při tvor-
bě rozpočtu na rok 2012 již bylo známo, že město 
bude muset během roku vynaložit na investice cel-
kem 41,57 mil. Kč, převod uspořených prostředků 
do fondu by tak byl záležitost čistě formální.

Kritizovaný smluvní úvěr je pojistkou pro pří-
pad, že se nepodaří včas podepsat dotační smlou-
vy na největší investiční akce, tj. Čistou Berounku 
a novou úpravnu vody. Ani jedna z těchto smluv 
doposud podepsaná není, ačkoliv realizace obou 
akcí již probíhá. Město tak musí obě akce předfi-
nancovat, což by si do konce roku 2012 vyžádalo 
celkem 43,62 mil. Kč. Podle rozpočtového výhledu 
bude třeba v roce 2013 investovat dalších min. 20 
mil. Kč, přičemž přibližně 20 mil. Kč je částka, kte-
rou město pro svůj provoz a provoz jím zřízených 
organizací potřebuje mít průběžně k dispozici. 
Pokud by tedy nebyly dotace včas vyplaceny, byl 
by bez úvěru ohrožen provoz města v roce 2013. 
Úvěr je navíc sjednán tak, že v případě zlepšení 
finančních podmínek je možné ho bez sankcí před-
časně splatit.                     Eva Česáková, tajemnice
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VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Anna LIČARTOVSKÁ        
Růžena BRABCOVÁ 
Alžběta ŠMÍDOVÁ 
Božena VÍTKOVÁ 
Vojtěch TESAŘ 
Barbora JÍLKOVÁ

(1952) 
(1921)
(1925)
(1923) 
(1940) Skočice
(1922) Žerovice

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Miloslava ŠEDIVCOVÁ (Žerovice)

Jan VELÍK
Věra ODVÁRKOVÁ

Vlasta JANOUŠKOVÁ (Skočice)
Pavel HAMRLE

Růžena KOLÁŘOVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Marie SUDOVÁ

Libuše ČERMÁKOVÁ
Marie ŽIŽKOVÁ

Dorota BEČVÁŘOVÁ 

83 let 
Růžena PŘIBÁŇOVÁ

84 let 
Jan BENEŠ

Marie HÁJKOVÁ 

90. narozeniny paní
Milady Pěchoučkové

Blahopřání k 91. narozeninám

Vážení občané,
Městský úřad Přeštice, obor správní a dopravní, vás 

touto cestou v dostatečném časovém předstihu infor-
muje, že i v roce 2012 pokračuje zákonem stanovená 
povinnost výměny řidičských průkazů, kdy dle usta-
novení § 134 odst. 1, písm. b) zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích je držitel 
řidičského průkazu vydaného v období od 1. ledna 
2001 do 31. prosince 2002 povinen tento si vyměnit do  
31. prosince 2012.

Dále vás upozorňujeme, že nadále dle ustanovení  
§ 134 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provo-
zu na pozemních komunikacích trvá povinnost výmě-
ny řídičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 
2003 do 30. dubna 2004 a to do 31. prosince 2013.

V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidič-
ských průkazů, zejména těch s povinností výměny 
do konce roku 2012, bez stresových situací či jiných 
problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli 
a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde 
vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu 
provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné 
doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, 
vyplněnou žádost, l ks fotografie předepsaného for-
mátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliš-
tě či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní 
poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít 
platnou lékařskou prohlídku.

Bc. Daniel Novotný, vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Blahopřání k 70. narozeninám

Blahopřání k 85. narozeninám

Dne 8. července 2012 by se dožila paní

Růžena Bošková
70 let. Stále vzpomínají manžel Josef a dcery Růžena, Vladi-

slava a Pavlína s rodinami.

Ve stejný den, 1. června, se před 85 lety narodi-
ly dvě naše spoluobčanky z Přeštic – paní Anna 
Netušilová a paní Božena Šiplová. V tento den 
obě oslavenkyně navštívil a poblahopřál jim za 
vedení města do dalších let především mnoho 
zdraví, radosti, štěstí a lásky v kruhu svých rodin  
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Své 85. narozeniny oslavil dne 29. května pan 
Ing. Ivo Olšbaur z Přeštic. V tento den jej spo-
lečně navštívili a oslavenci popřáli do dalších 
let především pevné zdraví, dobrou mysl, hod-
ně radosti a spokojenosti starosta města Mgr. 
Antonín Kmoch a 2. místostarosta Mgr. Jan 
Königsmark. S panem Olšbaurem bylo skuteč-
ně o čem povídat....

Jistě ne všichni přeštičtí občané vědí, že se 
pan Ing. Ivo Olšbaur zúčastnil povstání českého 
lidu v květnu roku 1945, za což mu byla Čes-
kým svazem bojovníků za svobodu, Sdružením 
Českého národního povstání udělena pamět-
ní medaile. Další pamětní medaile byla panu 
Olšbaurovi udělena za významnou spolupráci 
a pomoc v činnosti Českého svazu bojovníků za 
svobodu. Vážený pane Ing. Ivo Olšbaure, jsme 
na Vás hrdi!

18. června oslavila své významné životní jubi-
leum paní Milada Pěchoučková z Přeštic. Své  
90. narozeniny bere s humorem, je plná život-
ního optimismu a pravidelně a ráda si chodí 
popovídat se svými kamarádkami do oblíbené 
přeštické cukrárny. Je nepředstavitelně usmě-
vavá a milá. Velice ráda vzpomíná na vše, co 
v životě prožila, např. na léta, kdy pracovala 
v někdejší „Osevě“ v Lužanech. V den jejího 
životního jubilea ji osobně navštívil a popřál, 
a to především pevné zdraví, stále dobrou nála-
du, pohodu, štěstí a lásku v kruhu svých nej-
bližších 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

90. narozeniny pana Jaroslava Kojzara

Dne 18. června oslavil své 90. narozeniny pan Jaroslav Kojzar z Přeštic. V tento významný, 
a pro pana Kojzara a jeho blízké mimořádný den, jej společně navštívili starosta města Mgr. Anto-
nín Kmoch a 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Do dalších let popřáli oslavenci především 
mnoho zdraví, štěstí, radosti a dobré pohody v kruhu své milující rodiny.   

Své 91. narozeniny oslavil dne 6. června náš 
spoluobčan pan Ondřej Květoň z Přeštic. Patří 
mezi zakládající členy Spolku pro záchranu his-
torických památek Přešticka, dlouhodobě a obě-
tavě spolupracuje s Domem historie Přešticka, 
zdarma pro něj zpracovává filmové materiály 
a v minulosti též opravoval některé exponáty. 
Podílel se rovněž na vytvoření expozice o zvo-
nech v severní věži našeho barokního kostela. 
U pana Květoně každý obdivuje jeho vitalitu 
a velký zájem o veškeré dění ve městě.

V předvečer jeho narozenin jej navštívil, 
podělil se s ním o mnohé z jeho celoživotních 
vzpomínek a zároveň mu za Město Přeštice 
poblahopřál do dalších let hlavně pevné zdraví, 
hodně pohody, radosti a spokojenosti 2. mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark.   

Své 91. narozeniny oslavila dne 26. května 
paní Petruška Langmajerová, mnohaletá uči-
telka ZŠ z Přeštic. Paní učitelka má stále dobrou 
mysl, především ráda vzpomíná na své bývalé 
kolegy pedagogy, z nichž mnozí již bohužel ne-
jsou mezi námi. Nezapomíná ani na své bývalé 
žáky, z nichž většina žije v Přešticích nebo blíz-
kém okolí.

Oslavenkyni osobně navštívil a za vedení 
města popřál hlavně hodně zdraví, spokojenos-
ti, pohodu a stále dobrou mysl 2. místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark.

Blahopřání k 93. narozeninám

Významné životní jubileum, 93. narozeniny, 
oslavila dne 10. června další bývalá mnohaletá 
paní učitelka ZŠ Přeštice Ludmila Kokošková. 
Vedení Města Přeštice přeje milé oslavenkyni 
do dalších let především pevné zdraví, hodně 
spokojenosti, radosti a pohody.    

Blahopřání k 80. narozeninám

V druhé polovině měsíce května oslavily  
80. narozeniny dvě naše spoluobčanky z Přeštic 
– dne 24. května paní Marie Valentová a dne 
26. května paní Danuše Brklová. Vedení Města 
Přeštice popřálo oslavenkyním především hodně 
zdraví, štěstí, radosti a pohody do dalších let.

 V měsíci červnu rovněž oslavili své 80. nar-
ozeniny pan František Beránek ze Zastávky, 
a to dne 5. června, a 17. června pan František 
Brabec z Přeštic. Rovněž těmto oslavencům 
popřálo vedení Města Přeštice k jejich naro-
zeninám hlavně pevné zdraví, radost, štěstí 
a pohodu.

85. narozeniny pana
Ing. Ivo Olšbaura

91. narozeniny pana
Ondřeje Květoně

Pojďte cvičit aerobic
Dne 14. června se konalo netradiční zakonče-

ní cvičebního roku Tělocvičné jednoty SOKOL 
Přeštice – oddílu Aerobic – ml. žákyně v MŠ 
Dukelská. Na úvod děvčata zacvičila skladbu 
„Holky z naší školky“. Pak vystoupil kroužek 
aerobicu MŠ Dukelská, který předvedl tři rych-
lé skladby „Pojďte tancovat“ s pompóny, „Čáp“ 
a „Kočičí píseň“. Po rychlém tancování násle-
dovala relaxace při irské hudbě. Závěr patřil 
opět ml. žákyním Tělocvičné jednoty Sokol, 
které zacvičily skladbu „Pizza“.  Všem vystu-
pujícím zatleskalo početné publikum rodičů 
a příznivců aerobicu. Na nové cvičenky se těší-
me v září v Sokolovně Přeštice.

 Sestra Jitka a sestra Lenka 

Noc kostelů
v Přešticích poprvé

Přeštice se letos zapojily do akce s názvem 
Noc kostelů. Město má ve svém vlastnictví kos-
telík sv. Ambrože na Vícově a právě tam se sešli 
účastníci akce v pátek 1. června ve 21 hodin. Na 
pořadu bylo slovo milé (p. farář Satke), poučné 
(Alena Aubrechtová z Národního památkového 
ústavu) i zábavné (Mgr. Michal Tejček jako sv. 
Ambrož). Hudební zážitek připravila Skalka s pí 
uč. Strakovou a Petelíkovou, Jitka Šťastná za 
doprovodu Terezy Živné. Na závěr na všechny 
čekalo překvapení. Pořadatelům se podařilo na 
kostel sv. Ambrože přivést pěvecký sbor Amb-
rosius z Hradce Králové. Bylo to určitě zajímavé 
a milé setkání. A to určitě pro všechny.

           Mgr. Dana Hanušová, Věra Lukášová



7. 7. SO: BĚLÝŠOVSKÝ  HŘEBEN
Vlakem z Přeštic 7.29 do Švihova (7.43). Zpět 
vlakem z Dehtína 16.54 do Přeštic.
TRASA: Švihov – Chlumská – po hřebeni 
Bělýšova – Nad Slatinou – Řakom – Dolany 
– Dehtín
(18 km vede F. Vokáč)  
14. 7. SO: PADRŤSKÉ  RYBNÍKY
Vlakem z Přeštic (R) 6.28 do Plzně, tramvaj 
č. 2 na CAN, busem 7.28 do Teslín. Autobus 
odjíždí ze stanoviště č. 4. Zpět vlakem z Miro-
šova 15.09 do Rokycan, z Rokycan (R) 15.30 
do Plzně, z Plzně (R) 17.02 do Přeštic.
TRASA: Teslíny – Padrťské rybníky – Skořice 
– Mirošov 
(16 km vede J. Hošek)
20. 7. PÁ: MOKROSUKY – KOLINEC
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov (9.11), z Kla-

tov 9.15 do Mokrosuk. Zpět z Kolince 15.58 do 
Klatov (16.39), z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Mokrosuky – Hory Matky Boží 
– Pozorka – Břetětice – Svojšice – Cihelna 
– Hory Matky Boží - Kolinec
(16 km vede M. Šetková)

28. 7.  SO: KOLEM PŘEŠTIC + DECHOVKY
Odchod od nádraží ČD Přeštice v 8.45.
TRASA: Přeštice nádraží ČD – Příchovice – 
sv.Vojtěch – Kucíny – Střížov – Vícov – Dolní 
Lukavice zámek – Přeštice
Ve 13 hodin náměstí Přeštice – dechovky
(12 km vede V. Řežábek)

PROGRAMOVÁ   SCHŮZE  SE  KONÁ   
VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HOTEL  SPORT 
ve čtvrtek 19. července 2012 v 17. hodin.
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Program na měsíc červenec 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červenec 2012 
l 1. 7. 2012 Pouť v Žerovicích 
Čas konání: 15.00 hodin – mše 

l 3. 7. 2012 Mistr Jan Hus
Čas konání: 17.30 hodin
Přednáška o významném kazateli českého národa.
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: Evangelický sbor

l 6. 7.  2012 Po stopách Mistra Jana
Čas konání: 10.00 hodin 
Zábavná i poučná akce pro děti i dospělé.
Místo konání: Městský park
Pořadatel: Evangelický sbor

Den dětí v klatovském depu
Den dětí oslavili žáci ze skočické školy tro-

chu netradičně – pan Živný, předseda Osad-
ního výboru ve Skočicích a zároveň tatínek 
našich dvou spolužáků, nás pozval na pro-
hlídku depa v Klatovech. Kdo ví, co je depo? 
My jsme to zpočátku také nevěděli. Tam 
se opravují mašiny. Jeli jsme vlakem až do 
Klatov, kde na nás čekal pan Živný s vlakem 
Regionova. Projeli jsme celé nádraží a pak až 

do depa. Pan Živný nám ukázal „srdce“ moto-
rové lokomotivy. Potom jsme si prohlédli 
starý vlak, kterému se říkalo Kostitřas. Zážit-
kem bylo vidět velké kolo parní lokomotivy. 
Nakonec nás povozili motorákem na točně. 
Cestou domů si mnozí říkali: „To je škoda, 
že už musíme jet domů.“ A šlapali pěšky 
z Lužan do Skočic.

Žáci 5. ročníku ZŠ a MŠ Skočice

Společné foto dětí s předsedkyní ČČK paní Přibáňovou.                                            H. Pechová

srpen 2012 
l 26. 8. 2012 Ahoj léto, ahoj prázdniny
Magiohry kouzelníka
Čas konání: 15.00 hodin 
Zažijete neobyčejná kouzla s obyčejnými před-
měty. Interaktivní kouzelnické představení, 
během kterého se děti zapojí do kouzlení a triků 
a vytváří je společně s kouzelníkem.
Místo konání: Městský park
Pořadatel: KKC Přeštice
Masky vítány!

l 28. 7.  2012 Dechparáda pod širým nebem 
– IV. ročník
Čas konání: od 12.00 hodin 
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice, Přeš-
tická stodola
Od 12.00 hodin – Chodovarka 
Od 13.30 hodin – Babouci 
Od 15.00 hodin – Malá muzika Nauše Pepíka
Bohatá tombola, občerstvení zajištěné.
Akce podpořena z příspěvku Plzeňského kraje.

Vážení občané
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, pracoviště registru evidence vozidel touto 

cestou informuje všechny občany správního obvodu Města Přeštice, že ve dnech 2. až 4. čer-
vence 2012 bude v důsledku zahájení provozu nového Centrálního registru vozidel pracoviště 
z technologických důvodů uzavřeno.                               Bc. Novotný Daniel

                                                                       Vedoucí odboru správního a dopravního
                                                                                 Městského úřadu Přeštice

Nabídka kurzů 2012/2013
PRAKTICKÉ KURZY 2012/2013
(říjen 2012 – květen 2013)

 Taneční 2012 
 power jóga
 zumba 
 jóga /začátečníci, pokročilí/
 počítač, můj kamarád (začátečníci, pokročilí)
 paličkování 
Přihlášky a více informací na www.kzprestice.cz 
nebo osobně denně v kanceláři KKC Přeštice, Masa-
rykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, tel. 377 982 690, 
377 981 911.

U S N E S E N Í 
z 11. zasedání Zastupitelstva města 

konaného dne 12. 6. 2012 
v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:   

A/volí
1. návrhovou komisi ve složení: Erna Hájko-

vá, Jiří Hlavín, Luboš Štych.
B/schvaluje
1. program jednání 11. zasedání Zastupitel-

stva města Přeštice.
2. závěrečný účet města za rok 2011 s vyjá-

dřením souhlasu s celoročním hospodařením          
bez výhrad.

3. rozpočtové opatření č. 11/2012.
4. zařazení pozemních komunikací na pozem-

cích v majetku města, uvedených v „Pasportu 
místních komunikací Přeštice, Skočice, Žerovi-
ce, Zastávka“, zpracovaného v roce 2003-2004 
firmou TDT WEBER, Hluboká 3, 345 06 Kdy-
ně do kategorie místní komunikace.

5. prodej  9 pozemků pro stavbu RD v Přešti-
cích, Severní předměstí, lokalita BI6, BI8 a BI9, 
situovaných na pozemcích dle PK p. č. 206 a dle 
KN 208/1 a 208/4 v k. ú. a obci Přeštice o sou-
hrnné výměře 8575 m2 za cenu 1250 Kč/ m2. 

6. prodej pozemku p. č. dle KN 624/5 o výmě-
ře 1555 m2 v k. ú. Přeštice za cenu 310 Kč/m2 

Janu Čížovi, Žerovice 32, Přeštice.  
7. prodej pozemku p. č. dle KN 651/3 v k. ú. 

Žerovice o výměře cca 1400 m2, za cenu 100 
Kč/m2 a náklady s prodejem spojené MUDr. 
Marii Strakové, Zastávka 52, Přeštice.  

8. prodej pozemku p. č. dle KN 208/31  
v k. ú. Přeštice o výměře 61 m2 za cenu 12 500 
Kč a náklady s prodejem spojené manželům 
Janu a Marii Menerovým, Kosmonautů 1074, 
Přeštice.  

C/bere na vědomí
1. zprávu o činnosti RM za mezidobí.
2. zprávu AK AUDIT o výsledku přezkou-

mání hospodaření města Přeštice za rok 2011.
3. výroční zprávu orgánů a organizačních 

složek města za rok 2011.
D/rozhoduje 
1. o pořízení regulačního plánu Rozvojová 

zóna Přeštice-Severní předměstí-II z vlastní-
ho podnětu, který je přílohou návrhu usne-
sení.

E/ukládá  
1. OVÚP jako pořizovateli regulačního plá-

nu dle § 6 odst.1a) Stavebního zákona zajistit 
pořizování regulačního plánu Rozvojová zóna 
Přeštice-Severní předměstí-II.

2. Ing. Bastlovi, aby do příštího zasedání 
zastupitelstva města buď doložil jím v posled-
ním období zpochybněná výběrová řízení důka-
zy, nebo se omluvil, že manipuloval jednání 
zastupitelstva města.

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

(říjen 2012 – květen 2013)
 anglický jazyk  německý jazyk
 francouzský jazyk  ruský jazyk
 Angličtina pro rodiče – konverzační forma
 Angličtina pro uplatnění v praxi
 Začátečníci, falešní začátečníci, mírní začá-
tečníci, pokročilí, konverzace v AJ, NJ
 Anglická kouzelná škola (vzdělávací centrum 
pro výuku anglického jazyka pro děti od 3 do 15 
let)

NOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 
A FORMY PRÁCE.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice připravuje
Jednání o KČT se zastavilo ve slepé uličce

Řešitelský tým ustavený radou města pro vypra-
cování koncepce obnovy KČT aktivně pracuje. 
Sešel se již na několika zasedáních a termín 30. 9. 
2012, kdy má odevzdat radě města návrh koncepce, 
se blíží.

 Členové týmu uskutečnili mnohá jednání s růz-
nými institucemi, sportovními organizacemi, obča-
ny města, pamětníky i mladými lidmi, aby vstře-
bali všechna stanoviska, myšlenky, názory a citové 
vazby současných i bývalých sportovců a občanů 
našeho města k tomuto sportovnímu areálu.

V současné době se však jednání o KČT dostalo 
do slepé uličky. Všechny pozemky na KČT, včet-
ně pozemku pod budovou, totiž vlastní město, ale 
budova, která stojí na KČT, je v majetku Tělový-
chovné jednoty a v užívání oddílů vodáků a vzpě-
račů.

Dřevěná budova na KČT podle názoru řešitel-
ského týmu není v dobrém stavu. Byla zde posta-
vena v roce 1946 a občasné povodně a zub času s ní 
udělaly své. Budově je 70 let. Do budoucna se její 
stav nebude zlepšovat, ba naopak. 

Město se nabídlo, že při regeneraci areálu KČT 
by opravilo na své náklady i tuto budovu, aby moh-
la sloužit další dlouhé roky sportovcům a přede-
vším mladým lidem našeho města. 

 Budova je dlouhá 57 metrů a její oprava by se 
pohybovala v řádech několika milionů korun.

Sportovci peníze na její opravu nemají a město 
Přeštice má větší šanci získat na opravu tohoto are-
álu pro relaxačně - sportovní volnočasové aktivity 
občanů dotaci a zbytek dodat ze svého rozpočtu. 
Budova by však musela být v majetku města, aby 
do ní mohlo město investovat a aby šlo na její opra-
vu získat dotaci.

Město se nabídlo, že do svého majetku vezme 
tuto budovu a že na sebe vezme finanční zátěž při 
opravě této budovy.

Členové oddílu vzpěračů s tímto převodem budo-
vy a její opravou v režii města souhlasí jako jeden 
muž. Mladí vodáci reprezentovaní p. Švihlovou 

a p. Žambůrkouvou jsou dokonce ve svých vystou-
peních zdravě agresivní vůči městu, aby město 
tuto budovu opravilo jako první, že do ní teče a je 
nebezpečí, že časem spadne a nebude nic. Naopak 
staří vodáci, reprezentovaní p. Petrem Blažkem  
a p. Václavem Čermákem nechtějí budovu pře-
vést do majetku města. Objevily se názory, že tato 
skupina lidí kolem nich současnému vedení města 
nedůvěřuje, vyslovují obavy, že město budovu pro-
dá nějakému podnikateli a ten že vodáky z loděnice 
vyžene. Podle jejich názoru není budova na KČT 
v tak špatném stavu a může fungovat další roky bez 
problémů.

Vedení města jim nabídlo možnost zřízení věc-
ného břemene jejího užívání oddíly TJ, nebo že 
s nimi podepíše nájemní smlouvu za symbolických 
nájemních podmínek, ve které by garantovalo, že 
o loděnici vodáci nepřijdou a budou ji moci dále 
využívat jako doposud. Jediné, co město po nich 
chce, je místnost pro technické zázemí k obsluze 
celého areálu s tím, že město jim upraví obdobné 
prostory v budově. 

Přestože se k dnešnímu dni nepodařilo najít 
plnou shodu, začínající letní prázdniny by mohly 
být dobrým oddechovým časem, který by se dal 
využít k tomu, aby se situace ve všech kolektivech 
znovu prodiskutovala a později se pokračovalo 
v hledání společného východiska. Na jedné straně 
je pochopitelný patriotismus a letité citové vazby 
zasloužilých vodáků k budově areálu, na druhé 
straně je současná realita a možná budoucnost této 
budovy jako zázemí sportovně relaxačního areálu.

Obě strany se znovu sejdou k dalšímu jednání. 
A tak k dnešnímu dni jsou otevřeny všechny mož-
nosti. Jednou z nich je, že budova na KČT bude 
pokračovat bez opravy ve svém osudu. Zbytek 
areálu KČT je však město odhodláno zregenero-
vat. Prázdninový oddechový čas by měl přijít všem 
zainteresovaným stranám vhod.

Mgr. Vladimír FROUZ, předseda řešitelského 
týmu pro obnovu KČT, zastupitel města



Celkem účastníků: 126
Uklizeno říčních kilometrů: 13,3
Uklizeno kilometrů pěších: 42,5
Množství odpadu: cca 11 m3

PŘEŠTICE

Musím již dopředu poděkovat tomu, kdo 
objednával počasí na sobotu, které vyšlo na 
jedničku. Ráno se sice trochu mračilo, ale to 
nevadilo 58 sběračům s Přeštic, Plzně, Prahy, 
Příchovic, Zálesí, Města Touškov, Dnešic, Dolní 
Lukavice a Nezvěstic, aby přišli na místo srazu 
včas a řádně oblečeni na pochod či jízdu na lodi. 
Od zapisovatelek obdrželi všichni svačinu na 
celý den vč. slíbených tatranek, které měly malé 
zpoždění. Dále též rukavice (někdo si správně 
vybral pravou a levou, někdo ne) a nezbytné 
pytle na sesbíraný odpad. Poučeni o bezpečnosti 
a rozděleni do skupin vyráželi dobrovolníci do 
akce kolem 9.30 h. Zároveň s účastníky vyrazilo 
i svozové auto s vlekem pro již sesbíraný odpad 
do Příchovic. V loděnici zůstal tříčlenný tým, 
který se staral o přicházející děti z družiny při ZŠ 
Přeštice. Taktéž odborná porota vyhodnocovala 
vystavené obrázky dětských prací s tématem: 
„Voda pro život, ne pro odpad!“ Během dne se 
zapojilo do připravených soutěží dalších přibliž-
ně 15 dětí do věku 14 let. Nejen těm nejmenším 
byly před loděnicí určeny dvě velké trampolíny 
a skluzavka. Menší děti s rodiči měli na starosti 
sbírání odpadků z okolí loděnice a zahrádkářské 
kolonie, tohoto úkolu se zhostili s velkým nad-
šením kolem 11 hodiny. Pěšácko-motorizovaná 
skupina z Dolní Lukavice přivezla odpad na 
malém náklaďáku ve 12.40. První vodácká sku-
pina z Lužan dorazila ve 12.45. Druhé vodácké 
uskupení, které končilo v Dolní Lukavici, se 

navrátilo ve 13.20. Pěší skupina z příchovického 
ostrova došla ve 14.05. Druhá pěší skupina, která 
šla okruh přes Dolní Lukavici, došlapala ve 14.40 
(pod vedením Libora B. ušli  kolem 14 kilometrů 
a stěžovali si pouze na zavřenou hospodu v Dol-
ní Lukavici). Následoval příjezd poslední vodác-
ké skupiny kolem 15. hodiny. Přeštičtí rybáři 
lužanské hromady odpadků dovezli v 16.00 
hodin. Zbývala hromada pod sladovnou a mohli 
jsme si všichni oddechnout, že zapůjčený kon-
tejner o objemu 14 m3 stačil na sesbíraný odpad 
z 13,5 říčních kilometrů a 42 pěšáckých kilome-
trů v úseku Lužany – Snopoušovy.

Jak zhodnotit tuto akci? Jen a veskrze pozi-
tivně. Jeden z cílů tohoto projektu byl určitě 
dosažen: propojit jednotlivá občanská uskupení, 
neziskové organizace a školská zařízení z našeho 
města a okolí. Pozitivní ohlasy zazněly z obec-
ních zastupitelstev (Dolní Lukavice, Lužany, 
Příchovice) i z řad volených zástupců našeho 
města. Uvedené obce se zapojily s nabídkou 
finanční pomoci a poskytnutím kontaktů. Dal-
ším a nemalým cílem bylo do této akce zapojit 
především děti a mladé lidi z důvodu osobního 
ponaučení a poznání, jak někteří spoluobčané 

nakládají se svým odpadem. Přiložit ruku k dí-
lu a zažít vše osobně přišlo 66 dětí a mládežníků 
(z celkového počtu 126 účastníků. Myslím, že 
náhled na svět a zodpovědný přístup k životnímu 
prostředí dnešní dětské a mládežnické generace 
je důležitý pro jejich budoucí chování k příro-
dě. A jsme u posledního z prvotních cílů tohoto 
podniku – sběru odpadu. Na uvedeném úseku se 
dozajista povedlo naplnit hlavní myšlenku celé 
akce – „Úhlava není smetiště, ale zdroj pitné 
vody pro Plzeň“. Množství odpadu mnoho lidí 
překvapilo i pozitivně (čekali víc nepořádku), 

mnoho účastníků však bylo překvapeno nemile 
(odpadu v naší řece čekali rozhodně mnohem 
méně). Každého napadá myšlenka: „Jak to vypa-
dá dál po proudu? Kolik odpadu skončilo v řece 
Úhlavě proti proudu?………..“ 

Dagmar Švihlová, TOM Úhlava
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Vyhodnocení projektu čištění řeky Úhlavy

Mažoretky ve fotografiích

Foto J.Kubát

Informace z MAS OS Aktivios 
Občanské sdružení Aktivios vyhlásilo 17. 4. 2012 již 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na 

realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje 
venkova ČR. Příjem žádostí se uskutečnil ve dnech od 16. 5. do 18. 5. 2012 od 8.00 do 16.00 
hodin v kanceláři v Nezdicích. Přihlásilo se celkem 29 žadatelů s celkovým požadavkem dotace  
o 8 503 497 Kč. Po administrativní kontrole, kontrolou přijatelnosti a bodovém hodnocení bylo 
doporučeno Programovým výborem podpořit celkem 18 projektů v celkové výši 4 953 124 Kč 
(podrobný přehled viz následující tabulka). Podrobné informace naleznete na www.mas-aktivios.cz 
sekce Výzvy, 8. Výzva.                                             Za OS Aktivios Hana Bouchnerová, manažer

Pasování prvňáčků 
na čtenáře

Městská knihovna v Přešticích pořádala  
20. června 2012 již druhý ročník pasování prv-
ňáčků na čtenáře. Z této akce se stává krásná 
tradice a získává stále větší oblibu jak u dětí, 
tak i u veřejnosti. Děti slavnostně pasoval pan 
starosta Mgr. Antonín Kmoch a mezi hosty byli 
paní Hana Černošková a pan Mgr. Josef Šperl. 
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na 
další ročník.                     Kolektiv MK Přeštice
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Konec školního roku v DDM Přeštice
Poslední měsíce před prázdninami jsou 

každoročně dobou, kdy se pořádají v DDM růz-
né zajímavé akce. V květnu se v našem domeč-
ku v dopoledních hodinách střídaly děti ze ZŠ 
Přeštice. Byly pro ně připraveny dva výukové 
programy. Tamponování a Přírodověda. Oba 
rozšířily dětem jejich schopnosti a vědomosti 
získané ve škole. 15. května jsme uspořádali 
výlet do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka 
a na plavbu lodí po řece Vltavě. Akce se zúčast-

nily nejen děti z DDM Přeštice, ale i ze ŠD 
Přeštice a ze ZŠ Horšice. Mezinárodní den dětí 
jsme slavili na akci s trefným názvem „Všichni 
tančí zumbu“. Děti za vedení lektorky Heleny 
Hodanové vesele skotačily v rytmu zumby. Pro 
všechny byly také připraveny zábavné soutěže 
o ceny. I tato akce byla ve spolupráci se ŠD 
Přeštice a ZŠ Řenče. Nejen pohybem se dá trá-
vit čas v DDM Přeštice. 21. května jsme mohli 
s dětmi vyslechnout zajímavé povídání o tom, 
jak a čím nakreslit obrázek. Slovům pana Ing. 
Jiřího Běla jsme spolu s dětmi ze školní druži-

ny naslouchali ve stínu stromů na Sokolovně 
v Přešticích. Tyto získané vědomosti děti mohly 
využít ve výtvarné soutěži DDM Přeštice a ŠD 
Přeštice „Pamětihodnosti a pověsti nejen Přeš-
ticka“. Výtvarné práce dětí vyhodnotila odbor-
ná porota a všechny výkresy si mohla široká 
veřejnost prohlédnout ve venkovních prosto-

rách DDM Přeštice v týdnu od 18. 6. do 22. 6. 
2012. Vítězové byli za svou tvořivost odměněni 
drobnými dárečky. DDM v Přešticích je hlavně 
centrem pro setkávání dětí se zájmem o přírodu 
a vše živé. Ve čtvrtek 7. června nás navštívila 
paní lektorka se dvěma pejsky a všem v pro-
gramu „Poznej svého psa“ podrobně vysvětlila, 
jak se správně chovat ke svému pejskovi, ale 
i jak se zachovat, když by nás ohrožoval cizí 
pes. Přítomnost dvou krásných pejsků se všem 
moc líbila, nikdo z nás se s nimi nechtěl rozlou-
čit. Konec školního roku je časem, kdy končí 

naše pravidelné činnosti, a proto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na bezproblémovém 
chodu DDM podílejí. Díky patří za výbornou 
spolupráci všem našim externím pracovníkům 
Mgr. Vladimíře Písařové Živné, Mgr. Ivaně 
Kováčové, Martě Čermákové, Bohuslavu Jan-
kovi, Heleně Hodanové a Ing. Janu Kováříkovi.  
Poděkování patří také paní Mgr. Martině Míš-
kové, ředitelce KKC Přeštice, za zapůjčení sálů 
pro naše akce. Děkujeme také za výbornou spo-
lupráci se ZŠ a ŠD Přeštice, MŠ Dukelská, MŠ 
Gagarinova a také ZŠ a MŠ Horšice, kteří se 
pravidelně účastní našich soutěží a výukových 
programů. Díky patří také všem našim sponzo-
rům, kteří svými dary zajišťují potravu pro zví-
řátka v naší malé ZOO.

Hana Hasáková DDM Přeštice

Oslava se v Roupově vydařila
Ani sluníčko si nenechalo ujít oslavy 125. 

výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Roupově v sobotu 16. června. Vznikl jako 
vůbec první spolek v obci. Počet členů byl teh-
dy 22. Prvním strojem byla dvouproudní stří-
kačka od firmy Smekal. V roce 1898 se zde 
dokonce konal sjezd hasičské župy Přešticko- 
-Nepomucké. Dobrovolný spolek překonal 
s úspěchy i období požárníků a v současnosti 
má 58 členů. Na sobotní akci si připravili hasiči 
bohatý program. Začínalo se, jak jinak, u opra-
vené hasičské zbrojnice. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout současnou techniku, pak se vydali 
průvodem obcí. V čele pochodovaly mažoretky 
švihovské taneční skupiny Smile, pod vedením 
Štěpánky Jílkové. Za nimi jim do kroku vyhrá-
val Dechový orchestr ZŠ Švihov pod nepřehléd-
nutelnou taktovkou Josefa Babky. Za roupov-
skými hasiči následovali hosté z okolních SDH 
i z ciziny – z německé družební obce Schönau. 
Na fotbalovém hřišti již bylo vše připraveno 
– soutěžní dráha pro pozvané hasičské týmy 
i stany s občerstvením. Soutěže se zúčastnily 
tři týmy žen a sedm týmů mužů. Z vítězného 
poháru se radovali muži z SDH Bolkov a ženy 
z SDH Ptenín. Soutěži neodolali ani němečtí 
hasiči. Nechali si vše podrobně vysvětlit, půj-
čili si kalhoty od místních a vyrazili. Obsadili 
pěkné sedmé místo. Stále se bylo na co dívat. 
Na zemi i ve vzduchu. Na nebi střídala duhu 
od proudu hasičských kapek letadélka letec-
kých modelářů. Děti soutěžily ve střelbě ze 
vzduchovek nebo srážely plechovky proudem 
vody z ručních džberovek. Tato disciplína byla 
v sobotním vedru velmi oblíbená. Zvláště, když 
proudnice zatočila směrem do účastníků. Jem-

nou dešťovou spršku uvítali i dospělí. Večer 
zpříjemnila kapela Golf v místním hostinci.

H. Pechová, OÚ Roupov
autorem fotografií  je Radek Vavřík

uvádí

v sobotu 8. zá í 2012 od 12 hodin 
na Masarykov  nám stí

P EŠTICKÉ 
PIVNÍ
SLAVNOSTI

Vás zve na

Město Přeštice vydává dvě nové pohlednice, které budou v prodeji od července 2012.   ing. Jiří Běl

VWODOKRTY 2012
Do Vodokrt se opět sjedou staré Volkswage-

ny. Klub VW West zve již na 7. ročník srazu 
vzduchem chlazených vozů VW ve Vodokrtech 
v areálu na koupališti ve dnech 10.-12. srpna. 
Přiznivci nejen těchto vozů si mohou prohléd-
nout a zavzpomínat na legendárního brouka. 
Během hlavního sobotního a zábavného odpo-
ledne proběhne také spanilá jízda s ukázkou 
vozů na náměstí v Přešticích. Po zbytek dne, 
stráveného ve Vodokrtech, se všechny vozy 
zúčastní soutěže elegance brouk a bus s podpo-
rou Vašich hlasů.                            René Brzica

Dobrá zpráva pro tenisty
23. května byl zahájen provoz nového teni-

sového areálu v Dobřanech. Součástí jsou dvě 
tenisové haly s krytými kurty a dva venkov-
ní kurty. Na všech čtyřech je umělý povrch 
PLEXICUSHION, který vyhovuje všem typům 
hráčů.

Areál nabízí bohaté zázemí s širokou nabíd-
kou služeb a je určen pro všechny, kteří hrají 
tenis, a umožňuje provozovat tento krásný sport 
celoročně.

Bližší info + rezervace kurtů na adrese
www.dobrany.tenishala.cz

Vydařená exkurze studentů ve fotografiích
V květnovém čísle PN byly otištěny dva texty 

o návštěvě studentů přeštické odloučené gym-
naziální pobočky, třídy 4. D, v Praze v obou 
komorách našeho parlamentu (text Mgr. Jose-
fa Šimány „Pane poslanče, děkujeme!“ a text 
gymnazistů 4. D přeštické pobočky „Vydařená 
exkurze“). S menším zpožděním v tomto čís-
le PN otiskujeme několik fotografií studentů 

pobočky z této vydařené a hodnotné exkurze, 
které jsem se rovněž zúčastnil. Velké poděko-
vání za organizaci celé exkurze a celkově za 
veškeré aktivity pro studenty odloučené gym-
naziální pobočky bezpochyby zasluhuje středo-
školský profesor pan Mgr. Josef Šimána.

 Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro školství, kulturu a sport
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Róza BARTOŇOVÁ, Petr VOTÍK, Štěpán STEINER

Tereza MIŠTEROVÁ, Adéla BĚLOVÁ, Deniel REGNER, Václav KONVALINA, Oskar 
KRIVDA, Tomáš WOLKER

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 9. 6. 2012 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.

Přeštice v čase – XXXII.

Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

Nové dveøe bìhem jediného dne!
Budete pøekvapeni tímto moderním prvkem na míru!

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Výhradní zástupce pro okresy:

Pøíbram, Domažlice, Plzeò-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, Èeské Budìjovice.

www.renovace-novak.cz

602 11 77 30
Renovujeme, modernizujeme
    a zhotovujeme na míru!

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

Více produktù a informací na: www.renovace-novak.cz Po pøedložení tohoto inzerátu sleva 10% na novou objednávku.

Pohled z balkonu Spolkového domu v Přešticích. Současná fotografie z letošního května je kři-
žovatka u Spolkového domu. Z téhož místa fotografoval neznámý autor totéž místo před II. svět. 
válkou. Vlevo je tzv. panská vila, která byla postavena pro úředníky státního statku Na Jordáně. 
Vpravo je nízký rohový domek, kde bývalo mýto pro cestu do Dolní Lukavice. Větší dům patřil 
Doušům, kteří provozovali za domem zahradnictví, za kterým bylo hliniště.                ing. Jiří Běl

Adam FREI, Jindřich KRÝSMAN, Ema PERLOVSKÁ

Horní sluníčko na Vydře
Jak už to tak bývá, na konci školního roku 

vyrážejí děti na školní výlety. My jsme se po 
dohodě s paní učitelkou Jitkou Erbenovou 
a Lenkou Kladívkovou z MŠ Dukelská rozhod-
li pro společný rodinný výlet na Šumavu. Jelo 
nás celkem 21 dětí a 19 dospělých. Počátek naší 
výpravy začal na Antýglu, děti si při svačince 
poslechly písničku o Vydrýskovi a paní učitelka 
Lenka jim povyprávěla o vydřím životě. Dětič-
ky se mohly těšit, že při naší cca 7 km dlou-
hé cestě snad nějakou tu vydru potkají. Vyra-
zili jsme podél divoké řeky, která je proslulá 
svým kamenitým korytem a divokými peřeje-
mi. V jednom místě na břehu řeky mohly děti 
dokonce sejít dolů a sáhnout si do vody. Pak už 
paní učitelky rozprostřely kouzelný ubrousek, 
na kterém se v tu chvíli objevilo sladké překva-
pení. Děti nadšením zajásaly. Náš další cíl byla 
Turnerova chata, kde na nás nečekal nikdo jiný 
než vytoužený Vydrýsek. Mimo jiné jsou zde 
k vidění ještě papoušci, sovy, psi a kočky. Spo-
lečně jsme zasedli k obědu, na což se zejmé-
na děti moc těšily. Paní učitelky s nimi ještě 
složily papírové kalíšky, které si žáčci přibalili 
do batůžků. Po načerpání sil, i když na dětech 
nebyla žádná únava znát, ba naopak, jsme se 
vydali dál, směr Čeňkova pila. Počasí nám 
doposud přálo, všichni jsme si začali zpívat, ale 
paní učitelka Jitka nás nabádala, ať raději přesta-
neme, abychom nepřivolali bouřku. Ta naštěstí 
nepřišla, ale poslední 1,5 km nás déšť neminul. 
Oblékli jsme si pláštěnky a přidali do kroku. 
Na smluveném místě na Čeňkově pile na nás 

již čekal autobus a mohli jsme vyrazit domů. 
Výlet se moc povedl, všichni na něj budeme 
rádi vzpomínat, pro děti to bylo velké dobro-
družství. A zvládli to s námi dokonce i 8měsíční 
Vojtíšek a 1 rok a 3měsíce starý Míša. Chtě-
li bychom moc poděkovat paní učitelce Jitce 
a Lence nejen za krásný zážitek, ale i za jejich 
perfektní celoroční práci s našimi dětmi.

Rodiče a děti z Horního sluníčka



V sobotu 26. května 2012 jste někteří z vás 
možná navštívili zámek Nebílovy a stali se 
tak účastníky velmi podařené akce s názvem 
„Májová pěna“.  Již druhým rokem naše místní 
akční skupina Občanské sdružení Aktivios ve 
spolupráci se zámkem Nebílovy chtěla návštěv-
níkům místním i přespolním  přiblížit a trochu 
představit náš region jižní Plzeňsko. A protože 
typickým produktem oblasti Plzeňska je pivo, 
oslovili jsme řadu místních  pivovarů. Nakonec 
přijely pivovary Bizon Čižice, Radouš Šťáhlavy, 
Modrá Hvězda Dobřany, U Stočesů Rokycany, 
Herold Březnice, Purkmistr Plzeň-Černice, 
Zámecký pivovar Chyše, Pašák Plzeň, U rytíře 
Lochoty Plzeň, z hostů pak  pivovar Tascheberg 
z Buštěhradu, Domácí pivovárek Velký Rybník 
a  Belveder Železná Ruda.

Kromě pivovarů nabízeli své cukrářské 
a pekařské výrobky zástupci COOPu, Přeštická 
stodola se postarala o výborné klobásky a kot-
lety, kávu a  nealkolické nápoje, u paní Janouš-
kové se stála fronta  na vynikající zelné placky, 
MAS Pošumaví nabízel  návštěvníkům ve svém 
stánku regionální potraviny, Sady Nebílovy pak 
vynikající jablečný mošt. Kromě jídla a pití 
se ve stáncích představili i drobní řemeslníci 
s keramickými výrobky, šperky a upomínkový-
mi předměty.

Program byl skutečně bohatý a každý si našel 
něco podle svého gusta. Postupně vystoupily 
dechová kapela ZUŠ Přeštice, folklorní soubory 
Meteláček a VozemBach, ZUŠ Dobřany, mysli-
vecká kapela Atlas, velký úspěch mělo několik  
vystoupení taneční skupiny Heleny Hodanové, 
ve večerních hodinách pak hrála k tanci a posle-
chu hudební skupina Bábydou. 

Nezapomnělo se ani  na nejmenší návštěv-
níky. V odpoledních hodinách pro ně diva-
dlo „Kolem“ zahrálo veselou pohádku. Také 

Občanské sdružení Ametyst připravilo ve svém 
výukovém středisku na Prusinech zábavný  
program pro děti včetně prohlídky prusinského 
dvora. 

V prostorách staré části zámku si milovníci 
historie vyslechli zajímavou přednášku „Kde se 
pivo vaří, tam se dobře daří“ pana Jana Jiráka 
z klatovského muzea o historii pivovarnictví 
nebo mohli zhlédnout fotografickou výstavu 
s doprovodným textem  „Zničené kostely“.

Ve vstupním prostoru zámku si bylo možné 
na sedmi panelech získat ucelený obrázek o celé 
činnosti našeho sdružení OS Aktivios  a  sezná-
mit se alespoň s některými  úspěšnými projekty, 
které jsme v uplynulých letech na našem území  
finančně podpořili.             

Návštěvnost předčila naše očekávání a ohlasy 
jsou zatím výborné. Určitě velký podíl na úspě-
chu mělo i teplé, slunečné počasí a výborný 
moderátor Radek Nakládal. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způ-

sobem na zajištění této akci podíleli, především 
děkuji za finanční podporu Plzeňskému kraji 
i ostatním sponzorům a samozřejmě velký dík 
patří všem účinkujícím a vystavovatelům za 
vstřícnost, dobrou náladu a milý úsměv. O tom, 
že se akce podařila, svědčí následující fotky.        

Za OS Aktivios Hana Bouchnerová, manažer      
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Pouť ve Skočicích byla letos výjimečná
Na neděli  

3. června 2012 
připadlo datum 
tradiční poutě 
ve Skočicích. 
Ta letošní 
pouť byla pro 
Skočice výji-
mečná. Po 30 
letech máme 
v průčelí naší 
kapličky opět 
sochu Panny 
Marie.  Jedná 

se o kopii původní sochy Panny Marie, jejíž 
vznik byl datován do let 1520-1530 a jejíž 
osud je velmi spletitý. Tato původní socha byla 
sejmuta z niky skočické kaple v roce 1982, byla 
vyhlášena kulturní památkou a po několika pře-
místěních skončila v depozitáři hradu Švihov, 
odtud ji zapůjčují např. do Mariánské Týnice. 
Nyní ji má zapůjčenou a vystavenou Dům his-
torie Přešticka. Kopii sochy vyrobil pan řezbář 
Karel Tittl z Velhartic a malovali ji manželé 
Balcarovi z Náchoda. Nejedná se sice o přes-
nou kopii původní sochy, ale je to krásná práce 
a důstojná „náhradnice“ původní sochy. Dovo-
lím si citovat paní Valentovou z Domu historie 
Přešticka, která na slavnostním vysvěcení sochy 

řekla krásnou větu: „Vy tu nemáte kopii sochy, 
ale máte tu originál Panny Marie Skočické roku 
2012“. Socha byla vysvěcena Mons. Th. Lic. 
IC Lic. Karlem Plavcem, Th. D. a k příležitosti 
poutě byla sloužena slavnostní mše. Ráda bych 
poděkovala především paní Marii Jarolímové, 
jejíž zásluhou máme tuto sochu. Paní Jarolímo-
vá se nevzdala svého snu a předsevzetí vrátit 
sochu kam patří a nemít průčelí kaple prázdné. 
Kaple není určena jen věřícím, osobně k ní při-
stupuji jako k historické stavbě, o kterou je třeba 
pečovat a podporovat, aby „žila“. Do budoucna 
se budeme snažit, aby se stala místem dalších 
kulturních akcí. Samozřejmě takového charak-
teru, aby byla zachována důstojnost prostředí. 
Každoročně se v kapli koná vánoční zpívání, 
které v loňském roce bylo zpestřeno výstavou 
betlémů od betlemářky paní Ireny Rybářové ze 
Lhoty u Plzně. A na úplný závěr děkuji všem, 
kteří se snaží v rámci svých možností Skočice 
zvelebovat a krásnit. Mnohokrát již bylo děko-
váno různým spolkům za jejich činnost, která je 
jistě záslužná, ale myslím si, že poděkování si 
zaslouží všichni jednotlivci, kteří pro Skočice 
něco dělají. Poděkování dále patří městu Přeš-
tice za finanční podporu, také všem občanům, 
kteří přispěli do dobrovolné sbírky, která probí-
hala během výstavy betlémů, a také firmě Zde-
něk Krs.                                   Michaela Hrubá

Ohlédnutí za Májovou pěnou

Výsledky ankety Zdravého města 
Přeštice 2012

Závěry letošního veřejného fóra byly v květ-
nu ověřeny anketou, které se zúčastnilo cel-
kem 367 respondentů. Po sečtení hlasů z anke-

ty a z veřejného fóra stále zůstává největším 
problémem vnímaným veřejností neexistující 
dopravní obchvat Přeštic. Na druhé místo se 
dostal požadavek na vyřešení možností letní-
ho koupání. Jako třetí v pořadí určili občané 
problém s holuby na území města. Těsně „pod 
čarou“ se umístil problém s obtěžujícím zápa-
chem z továrny ve směru od Skočic, v anketě 
se dále objevily nejrůznější problémy v oblas-
ti parkování, životního prostředí, veřejného 
pořádku, s bariérovými přístupy do obchodů 
apod. Celkem vzešlo z ankety dalších více než 
padesát podnětů.

Celkový přehled  pořadí prvních deseti   pro-
blémů včetně počtu hlasů je uveden v následu-
jící tabulce.  

Při této příležitosti  oznamuji, že jsem se pod 
tlakem okolností rozhodla rezignovat na funkci 
koordinátorky projektu Zdravé město Přeštice 

– viz zápis ze zasedání zastupitelstva města 
ze dne 12. 6. 2012. Práce pro projekt pro mě 
byla radostí, zejména proto, že jsem se při ní 
setkávala s pozitivními, ochotnými a vstřícný-
mi lidmi.  Děkuji srdečně všem členům komise 
zdravého města i všem dobrovolníkům, kteří 
se mnou od roku 2007 v rámci projektu zdravé 
město spolupracovali a každoročně se podíleli 
na přípravě, organizaci a vyhodnocení veřejné-
ho fóra, mezinárodních kampaní, do kterých se 
město zapojovalo, a dalších akcí pořádaných 
pod  záštitou zdravého města.  Projektu Zdravé 
město Přeštice, který nadále považuji za velmi 
užitečný,  přeji úspěšné pokračování.

Eva Česáková, bývalá koordinátorka 
projektu Zdravé město Přeštice

Poslední červen znamená konec školního roku pro žáky školou povinné, kteří se těší na 
prázdniny, ale i pro děti z mateřských škol. Besídky jako rozloučení na závěr „školního roku“ 
připravily se svými „žáky“ i učitelky jednotlivých tříd přeštické mateřské školy v Dukelské 
ulici. Rodiče, babičky a dědečky čekalo pásmo plné písniček, říkadel, tanečků a básniček. Děti 
rády předvedly co se naučily a odměnou jim byl častý potlesk.                                          (šat)



140 km/h a vézt při tom 188 
cestujících. Tradiční cesta 
mezi Londýnem a Benátka-
mi trvá 31 hodin, tedy nece-
lé dva dny a zahrnuje jednu 
noc ve vlaku. Za tu dobu 
vlak urazí dlouhých 1715 
kilometrů. Cesta z Prahy do 
Paříže trvá 20 hodin s jed-
nou nocí ve vlaku. Jídla table 
d´hotel jsou v ceně jízdenky. 

Kontinentální snídaně a odpolední čaj jsou ser-
vírovány do kupé, zatímco obědy o třech cho-
dech a večeře o čtyřech chodech jsou podávány 
v restauračních vozech. Oproti dobám minulým 
není dovoleno v prostorách soupravy kouřit, a to 
ani lulku anglických gentlemanů, ani doutník 
továrníků. A ani elektronické cigarety. Posádku 
vlaku tvoří 40 členů – ředitel vlaku, francouz-
ský šéfkuchař, italští číšníci, angličtí a fran-
couzští stewardi. Dnes jste v našich vlacích 
rádi, když potkáte jednoho průvodčího. Každou 
sezónu jede tímto vlakem celkem 18 000 cestu-
jících, což odpovídá řádově 57 100 000 EUR. 
Během roku cestuje Orient-Expressem přes 27 
různých národností. Téměř polovina všech ces-
tujících cestuje VSOE (Venice Simplon-Orient-
Express), aby oslavila nějaké významné výročí 
svatby, narozenin apod. Pánové, pozveme své 
dívky a ženy na romantický výlet? Budete-li 
se chtít svézt z Prahy do Londýna, nachystej-
te si 2240 EUR. Samozřejmě za jednu osobu. 
Komu by stačil výlet pouze z Prahy pod Eiffe-
lovku, tomu bude stačit „jen“ 1850 EUR. A kdo 
má opravdu tučné konto a dobrodružnou krev 
a chce zažít atmosféru celé trasy tohoto vlaku, 
zaplatí 2950 EUR. A co za oblečení s sebou? 
Historický dekor a atmosféra Orient Expressu 
vám dávají možnost obléci se ve stylu 20. a 30. 
let, zvláště k večeři. Pro pány je nutností ales-
poň oblek a kravata, popř. smoking, pro ženy 
pak patřičný ekvivalent. Během dne se vyžadu-
je elegantní oblečení. V žádném případě nejsou 
dovoleny jeansy, kraťasy a trička. Další jízda 
legendárního Orient Expressu bude 6. a 27. říj-
na 2012. Tak šťastnou cestu. Přesná trasa ale 
ještě není známa.  
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Předškolní děti odboru SPV TJ Přešti-
ce ukončily svůj cvičební rok šipkovačkou, 
plněním úkolů, na závěr si našly děti poklad 
a společně s rodiči si opekly buřty na školní 
zahradě v MŠ Gagarinově ulici. Za poklad 
plný sladkostí děkujeme panu Havlíčkovi ze 
SA Rybova ul.

Věřte, nevěřte
V sobotu 26. května 2012 projel přeštickým 

nádražím legendární vlak ORIENT EXPRESS, 
bohužel jsem to nevěděl. Jel zde mimořádně od 
Plzně směrem na Klatovy a Domažlice, protože 
trať z Plzně na Domažlice se opravovala. Tento 
vlak se 17 vozy již netáhla historická parní rych-
líková lokomotiva S 2/6 (vyrobená v Bavorsku, 
v provozu od roku 1906 do roku 1930, rychlost 
150 km/hod., průměr hnacích kol 2200 mm), ale 
dvě dieslové současné lokomotivy. Tříosé vozy 
nabízely klidnou jízdu, vlak měl jídelní vůz 
(rok výroby 1882 s 24 místy) a spací vozy (rok 
výroby 1883 a 10 lůžky a 15 lehátky). Byl to 
vlak pro knížata, krále a maháradži s doprovo-
dem, kterým jezdili z Konstatinopole (Cařihrad, 
Istanbul) do Paříže a zpět. Původně trvala cesta 
81 hod. 40 minut. K cestujícím patřil kníže Ale-
xandr I., nepálský maháradža aj. Spací a jídelní 
vozy byly vybaveny vzácnými goblény, same-
tem, plyšem, křišťálovými skleničkami, porce-
lánovým nádobím a stříbrnými příbory. Tento 
vlak je znám z filmu Vražda v Orient Expressu, 
který byl natočen v roce 1974 podle Agathy 
Christie.

Opakování historie: Železniční trať Plzeň- 
-Nýrsko byla uvedena do provozu 20. září 1876, 
parní lokomotivy na této trati jezdily do roku  
1981.                                               ing. Jiří Běl

ORIENT EXPRESS, legenda 
a skutečný luxus na kolejích

Na trati z Plzně do Domažlic probíhala z důvo-
du nutných oprav nepřetržitá výluka, a tak jel 
v sobotu 26. května 2012 po naší trati z Plzně 
do Klatov luxusní vlak ORIENT EXPRESS. Ve 
stanici Přeštice nezastavil (to už bychom chtěli 
moc), ale projel nejvyšší dovolenou rychlostí. 
Soupravu tvořilo sedmnáct luxusních vozů, 
které z Plzně do Furth im Waldu táhly dvě die-
selelektrické lokomotivy řady 754 „Brejlovec“ 
o celkovém výkonu cca 2920 kW společnosti 
České dráhy a. s. Opravdový luxus na kolejích 
jel z Benátek přes Prahu a Paříž do Londý-
na. Dne 4. října 1883 vyjel z nádraží Gare de 
Strasbourg v Paříži vlak směrem k vzdálenému 
Rumunsku. Měl malou, ale elegantní lokomo-
tivu 2.4.0., č. 505, Chemin de Fer de L‘Est of 
France, dále zavazadlový vůz, dva obrovské 
(podle tehdejších měřítek) velmi luxusní spací 
vozy, nádherný jídelní vůz s kuřáckým salon-
kem a vůz pro personál. Nazýval se „Orient-
Express“ a vezl asi 40 pasažérů, pozvaných na 
cestu člověkem, podle jehož nápadu byl vlak 
sestrojen – Belgičanem Georgem Nagelmacker-
sem. Tato první jízda plnila titulky celého civi-
lizovaného světa díky novináři jménem Henri 
Stefan Opper de Blowitz, pařížskému korespon-
dentovi londýnských Timesů, který posílal časté 
zprávy z cesty na východ. Zpestřoval své články 
rozhovory na nejvyšší úrovni – např. s králem 
Karlem z Rumunska (který hostil všechny ces-
tující během čekání vlaku) a sultánem Abdulem 
Hamidem II, vládcem Turecka, se kterým mluvil 
v Konstantinopoli, v cílovém místě cestujících. 
25. května 1982 uskutečnil James B. Sher- 
wood svůj velký sen, když Venice Simplon-Ori-
ent-Express vyjel z Victoria Station do Benátek. 
Byla to první z dalších pravidelných jízd. Mezi 
pasažéry byli angličtí lordi a dámy, aristokrati, 
osobnosti showbusinessu, politici a velcí prů-
myslníci. Vlak je sestaven z původních vozů, 
jejichž design a marketerie byly restaurovány 
předními umělci do nejmenších detailů. V roce 
1982 bylo dokončeno restaurování vozů a cel-
kové náklady se pohybovaly okolo 11 milionů 
liber, tedy asi 500 milionů Kč. Nejenže vlaku 
byla vrácena zašlá čest a sláva, ale oproti minu-
losti byla zvýšena bezpečnost cestujících. Ori-
ent Express má tři restaurační vozy, barový vůz 
a 9 lůžkových vozů s dvoulůžkovými oddíly,  
2 vozy s jedno a dvojlůžkovými oddíly a 2 slu- 
žební (zavazadlové) vozy. Délka celé soupravy 
je 401 m, váha 944 tun (plus 148 tun za obě 
lokomotivy). Vlak může uhánět krajinou až

  

Ondřej Živný

Blíží se letní tábor u Strýčkovic
Tak uběhl další rok a je tady zase tábor. Opět 

pojedeme ke Chlumeckému mlýnu nedaleko 
Strýčkovic. Toto místo jsme si už zamilovali, 
louka, náhon, říčka Merklínka, lesy, blízkost 
koupaliště ve Strýčkovicích, to všechno nás 
tam vždycky znovu přitáhne. Letos pojedou 
už podruhé i malé děti z přípravky. Prckové 
pěti a šestiletí se moc těší. Trochu obavy mají 
maminky, ale opravdu nemají proč. Loni byla 
přípravka z tábora nadšená a děti litovaly, že 
jely jen na jeden týden. Přípravy na tábor jsou 
v plném proudu, je třeba sepsat objednávky 
na maso, zeleninu a další potraviny, nakoupit 
trvanlivé potraviny ve větším množství s sebou, 
vykopat latríny, posekat louku. Vedoucí oddí-
lů si chystají táborové hry a nakupují ceny za 
soutěže. Prostě tohle období není vůbec klidné. 
Ale to pro nás nebyl celý letošní rok. V dubnu 
jsme měli výstavu v Domě historie Přešticka, 
následovalo setkání pamětníků z padesátých 
let, sázení lip v parku pod benzínkou, v květnu 
májové hry na náměstí, setkání pamětníků z let 

sedmdesátých u klubovny, sbírka žlutý kví-
tek. Mimochodem za 400 kytiček jsme vybrali 
11775 korun a děkujeme všem, kteří přispěli. 
V mezipatře městského úřadu (žlutý dům) jsme 
připravili výstavu fotek Skauting v Přešticích. 
Na září chystáme setkání všech skautů a skau-
tek, kteří prošli našimi oddíly od roku 1990. 
Bude se konat 15. září u skautské klubovny.

Na závěr přejeme všem krásné teplé léto. 
Jájina

P O Z V Á N K A
Zveme všechny bývalé skauty, skautky, 

světlušky, vlčata z let devadesátých 
na setkání „pamětníků“, které se koná 

15. 9. 2012 u skautské klubovny 
v Nepomucké ulici. Začátek ve 14.00 hod.

Svoji účast potvrďte na č. telefonu 
605 544 058 u ses. Mušky

(Hana Königová). 

Základní umělecká škola 
v Přešticích, výtvarný obor

Tato škola je umístěna v budově, kde má svoje 
učebny hudební obor a vstup je z prostoru mezi 
školou v Rebcově ulici a sokolovnou. Původně 
se výtvarný obor vyučoval na různých místech, 
jednou z prvních učitelek byla p. Pilátová. Na 
výše uvedeném místě vede výtvarný obor od 
roku 2005 pí Jana Bošková. Ta také odpověděla 
na otázky, které jí položil Jiří Běl.

Jaký je účel tohoto výtvarného oboru?
Je určen všem dětem od 1. třídy a mladým 

lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdě-
lávání. Klade se důraz na všeobecný rozvoj 
dítěte, které je seznámeno s většinou výtvar-
ných technik. Účelem je rozvoj výtvarného 
cítění a myšlení žáků, což je základem výtvarné 
komunikace. Volnost a spontánnost, doplněná 
o předcházející řemeslnou průpravu dává žá-
kům možnost spojit talent a dovednost. Výuka 
je rozdělena do dvou oborů s hlavním předmě-
tem plošná tvorba, tj. kresba, malba, grafika, 
dekorativní tvorba a částečně keramika. Druhý 
obor má hlavní předmět keramiku.

Jaká je spolupráce se Základní školou?
Spolupracujeme nejen se ZŠ, ale také s mateř-

skými školami, a to i z okolních obcí. 
Jaké zařízení máte pro svoji činnost?     
Pracujeme ve třech menších místnostech. Ve 

dvou pracují děti, ve třetí je umístěna vypalova-
cí pec na keramiku. Máme také hrnčířský kruh 
a grafický lis. Toužíme po větších prostorách. 

Kolik dětí a jakého stáří navštěvuje vaše 
zařízení?

Výtvarný obor navštěvuje 120 dětí, na 
keramiku mohou chodit děti až od třetí třídy. 
Bohužel nemůžeme uspokojit všechny zájem-
ce, chodí k nám i středoškoláci a dospělí. Pro 
velký zájem z řad dospělých připravujeme roz-
šíření kurzů pro dospělé, a to od listopadu roku 

2012, zájemci se mohou hlásit v ZUŠ. Pro děti, 
které navštěvují výtvarný obor déle, je připra-
ven keramický ateliér.

S jakým materiálem pracujete?
Na kresbu a malbu používáme měkké tužky, 

uhly, pastelky, pastely, temperové barvy, pro 
keramiku keramickou hlínu a barevnou glazuru.

Navštěvujete s dětmi výstavy dospělých 
výtvarníků?

Na výstavy profesionálů jezdíme do Plzně 
a Klatov, navštěvujeme i Střední uměleckou 
průmyslovou školu v Zámečku v Plzni, kde si 
děti mohou prohlédnout prostředí a práci stu-
dentů. 

Co se stane s pracemi dětí?
Většinu prací si žáci odnesou na konci škol-

ního roku domů. Kresbu, malbu a grafiku 
ukládáme jeden rok, pořádáme v KKC svo-
je výstavy prací dětí. Také posíláme nejlepší 
práce na soutěže v jiných městech. Keramiku 
vystavujeme v různých výlohách po Přešticích 
a dozvídáme se, že se některé práce velmi líbí. 
V době adventu je vystaven v přeštické kašně 
na náměstí keramický betlém, je hezký. Každo-
ročně k němu přibude asi sto nových figurek, 
celkem je jich asi 600.

Máte fotokroniku nejlepších prací vašich 
žáků?

Bohužel ne, je to asi škoda, protože některé 
práce jsou velmi dobré.

Největší úspěch?
 Velkým úspěchem bylo druhé a třetí místo 

naší žákyně Veroniky Kukaňové a žáka Adama 
Francouze v mezinárodní soutěži v Japonsku.  

 Děkuji za odpovědi, přeji větší prostory pro 
vaši práci a víc míst, kde byste mohli práce žáků 
ukázat veřejnosti.                                   Jiří Běl

Letošní jaro plné sportovních úspěchů
Již každoročně se žáci 1. st. přeštické školy 

zúčastňují sportovních soutěží, které pořádá 
AŠSK v rámci našeho okresu. I letos jsme se 
přihlásili na turnaj ve vybíjené Preventan Cup 
v kategorii smíšené i dívčí, které se konaly 20. 
dubna ve Stodě a 26. dubna v Chlumčanech. 
Dále jsme pořádali 31. května Atletický trojboj, 
kterého se zúčastnilo 11 škol z celého okresu. 
Zvláštní zmínku si zaslouží i atletické závody 
Kinderiáda, kde jsme 18. dubna v Domažlicích 
vybojovali postup do republikového finále do 
Prahy, které proběhlo 13. června.

A jak jsme byli úspěšní?
vybíjená smíšená – 3. místo
vybíjená dívčí – 2. místo
atletický trojboj 2.-3. třída – 1. místo, 11. místo
atletický trojboj 4.-5. třída – 5. místo, 8. místo
Kinderiáda finále – 32. místo v celorepubliko-
vém kole

Všem malým sportovcům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a přejeme krásné prázd-
niny. 

  Tady jsou: dívky – Gabriela Tůmová, 
Lucie Wiesnerová, Terezie Voráčková, Karo-
lína Loudová, Barbora Schejbalová, Klára 
Kabátová, Kristýna Dvořáková, Andrea Bru-
nátová, Natálie Císařová, Veronika Dobrá, 
Adéla Schejbalová, Kateřina Burianová, Vanda 
Krsová, Veronika Hodanová, Kamila Tušková, 
Lucie Vacíková, Barbara Píchalová, Marika 
Kriegelsteinová,Kateřina Šůsová a chlapci – 
Vojtěch Naxera, Jan Štych, Jan Houška, Milan 
Janoch, Tomáš Regner, Zdeněk Škopek, Jan 
Štengl, Lukáš Lecjaks, Ladislav Pelíšek, Vác-
lav Křeš, Radek Šilingr, Tomáš Pánek, Michal 
Duchek, Filip Křenek, Václav Brunát, Lukáš 
Hodan.  

Mgr. Martina Fornouzová
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Závěrečné výsledky družstev oddílu národní 
házené TJ Přeštice v jarní části soutěží 2012

1. liga mužů
Sokol Dobruška - TJ Přeštice         7:16 (2:9)
Sokol Krčín - TJ Přeštice             20:15 (13:7)

Závěrečným dvoukolem byla pro přeštické 
muže zakončena sezóna, která znamenala sestup 
z nejvyšší soutěže. Po 3 letech účinkování  
v 1. lize a loňském postupu do play off přišel 
pád do 2. ligy. V kádru družstva je hodně mla-
dých kvalitních hráčů, kteří jsou zárukou do 
budoucna, a nemělo by dlouho trvat se do nej-
vyšší soutěže vrátit.  

1. liga žen
Sokol Dobruška - TJ Přeštice       17:14 (14:5)
Sokol Krčín - TJ Přeštice             13:13 (11:9)

Rovněž v 1. lize žen znamenalo poslední 
dvoukolo ukončení sezóny, ale pouze základ-
ní části, protože ženy si umístěním na 5. místě 
tabulky zajistily postup do play off. Toto umís-
tění bylo zajištěno hlavně podzimní částí, kdy 
ženy vedly tabulku. Špatnou jarní částí nako-
nec „spadly“ až na 5. místo. Soupeřem jim byl 
v play off opět Chomutov, který obsadil 4. mís-
to. Opakovalo se tedy loňské čtvrtfinále.
TJ Přeštice - SK Chomutov NH   13:14 (6:7) 
SK Chomutov NH - TJ Přeštice   19:13 (6:5) 

Po dvou prohrách ženy ukončily svoji sezónu, 
která byla za posledních 5 let nejhorší.  Ženy 
Hlinska, které byly po základní části až šesté, 
tak postupem přes Krčín do semifinále obsadi-
ly 4. místo. Krčín, loňský Mistr ČR, byl pátý 
a ženy Přeštic klesly až na konečné 6. místo.  

Oblastní přebor žen
TJ Přeštice B - TJ Litice               23:11 (11:7)
Sokol Dobřív B - TJ Přeštice B      5:18 (1:10)
TJ Přeštice B - TJ Příchovice       19:14 (12:8)
Sokol Blovice B - TJ Přeštice B   13:17 (7:10)

Ženy B měly úspěšnou sezónu a obsadily  
2. místo v tabulce se ztrátou 2 bodů na vítěz-
né Štěnovice. Do družstva se v průběhu sou-
těže zapojilo hodně mladých hráček z družstva 
dorostenek, které předváděly kvalitní výkony.

Oblastní přebor mužů
TJ Přeštice B - TJ Litice               16:21 (5:12)
TJ Přeštice B - TJ Příchovice       20:18 (12:9)
Sokol Blovice A - TJ Přeštice B   19:14 (8:3)

Muži B, po nevýrazných výkonech po celou 
sezónu, nakonec Oblastní přebor udrželi, ale 
díky vyřazení družstva Plzně Újezdu B a vítěz-
ství v důležitém utkání s béčkem Příchovic.

Oblastní přebor dorostenek
TJ Přeštice - Sokol Tymákov B   14:24 (6:12)
TJ Příchovice - TJ Přeštice           24:19 (11:10)
TJ Přeštice - Sokol Štěnovice       21:17 (11:8)

Dorostenky obsadily nakonec 3. místo a zís-
kaly bronzové medaile v  Oblastním přeboru. 
O tomto umístění rozhodly až v posledním 
utkání se Štěnovicemi. Přes zisk medaile se tato 
sezóna považuje za neúspěch. 

Sestava bronzového celku dorostenek:
Brankářka: Moravcová Adéla
Obrana: Havlíčková Michaela, Schejbalo-

vá Kristýna, Voráčková Lenka, Langmajerová 
Aneta, Komorousová Eliška, Komárková Tere-
za, Kučerová Barbara (pouze podzimní část)

Útok: Bradová Adéla, Kačírková Lucie, 
Vokáčová Petra, Jehlíková Michaela, Kaslová 
Tereza, Voráčková Šárka, Živná Eva

Trenér: Moravec Petr
Oblastní přebor dorostenců

TJ Přeštice - TJ DIOSS Nýřany   25:20 (11:9)

Sokol Tymákov - TJ Přeštice       31:20 (16:11)
TJ DIOSS Nýřany - TJ Přeštice   12:16 (7:9)
TJ Přeštice - TJ Všenice               18:15 (12:10)
TJ Příchovice - TJ Přeštice            21:12 (10:6)
TJ Všenice - TJ Přeštice               15:5 (8:4)

Družstvo dorostenců mělo velice úzký kádr 
a díky nemocem mělo odloženo několik utkání, 
které nakonec zvládlo do konce soutěže dohrát. 
Konečné 3. místo v tabulce a zisk bronzových 
medailí v Oblastním přeboru je pro tento celek 
úspěchem. 

Sestava bronzového celku dorostenců:
Brankář: Bouda Tomáš
Obrana: Kolář Jan, Brunát Tomáš, Mašek 

Ondřej, Šlehofer Martin, Hodan Marek, Albl 
Filip (pouze podzimní část)

Útok: Kydlíček Pavel, Baloun Tomáš, Šleho-
fer Petr, Dobiš Dominik

Trenéři: Lang Rudolf, Kraus Jan
Oblastní přebor  starších žáků

TJ Přeštice - TJ Vřeskovice            8:24 (4:11)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov          8:16 (2:6)

Družstvo starších žáků se umístilo v hor-
ní polovině tabulky, ale oproti loňskému roku 
naznačilo herní zlepšení.

Oblastní přebor mladších žaček
Sokol Štěnovice - TJ Přeštice A     2:20 (1:7)
TJ Přeštice A - Sokol Ejpovice       9:5 (5:0)
TJ Přeštice A - Sokol Tymákov   11:7 (4:3)
TJ Přeštice A - TJ Božkov            13:2 (5:1)
TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice A    12:12 (7:8) 

na pokutové hody 3:2
Sokol Tymákov - TJ Přeštice B   15:3 (7:1)
TJ Přeštice B - TJ Plzeň-Újezd      8:15 (3:9)
TJ Přeštice B - TJ Příchovice         6:14 (2:6)
Sokol Blovice - TJ Přeštice B      19:5 (12:2)

Soutěž mladších žaček byla pro oddíl národní 
házené TJ Přeštice nejúspěšnější. Družstvo A se 
stalo přeborníkem Západočeské oblasti a vybo-
jovalo si účast na Mistrovství České republiky 
v Mostě. O této akci budeme čtenáře informo-
vat na jiném místě.

Družstvo B, pro které byla tato sezóna první 
konfrontací s kategorií mladších žaček, obsa-
dilo poslední místo bez zisku jediného bodu. 
Některé výsledky byly ale těsné. Tím, že oddíl 
TJ Přeštice pořádal celostátní akci Pohár České 
republiky mladších žaček, tak tato mladá děv-
čata měla možnost utkat se se soupeři na této 
vrcholné akci. Jak si vedly mladší žačky, se 
dozvíte také na jiném místě tohoto vydání Přeš-
tických novin.

Oblastní přebor mladších žáků
TJ Přeštice - TJ Všenice               31:1 (14:1)
TJ Příchovice - TJ Přeštice              5:13 (3:8)
TJ Přeštice - Sokol Nezvěstice       7:13 (3:8)

Družstvo mladších žáků obsadilo v tabulce 
Oblastního přeboru 3. místo a to je pro tento 
celek úspěchem. Dokonce v posledním utkání, 
v případě vítězství o 5 branek, mohlo toto umís-
tění ještě zlepšit. To se nepovedlo, ale i tak zisk 
bronzových medailí je povzbuzením do dalších 
let. 

Sestava bronzového celku mladších žáků:
Brankář: Rund Zbyšek
Obrana: Rout Daniel, Přerost Martin, Rádl 

Jan, Baláž Daniel
Útok: Tůma Michael, Doubek Tomáš, Řezan-

ka Václav, Brada Pavel
Trenéři: Otto Jaroslav, Gruszka Matěj

Zlato do blízkých Příchovic
Oddíl národní házené TJ Přeštice organizoval 

v polovině června celostátní finále Poháru Čes-
ké republiky v kategorii mladších žaček.

Zúčastnila se družstva - TJ Příchovice (Zápa-
dočeská oblast), TJ Sokol Dobruška (Výcho-
dočeská oblast), KNH Litvínov (Severočeská 
oblast), TJ Miroslav (Jihomoravská oblast), 
TJ Sokol Svinov (Severomoravská oblast), 
TJ Plzeň-Újezd – náhradník za Středočeskou 
oblast a právem pořádajícího oddílu TJ Přešti-
ce B. Vítězem třídenního klání se staly žačky 
TJ Příchovice, které v pátek porazily Miroslav 
12:7, TJ Přeštice B 18:3, Plzeň-Újezd 18:12, 
v sobotu prohrály se Svinovem 14:16, zvítězily 
nad Litvínovem 16:4, v neděli cestu za zlatem 
zakončily výhrou nad Dobruškou 11:8. Proto 
také se dobře turnaj hodnotil trenéru vítězných 
příchovických žaček Miroslavu Hošťálkovi:

„V oblasti rozhodovaly o našem postupu až 
poslední zápasy. Jsem rád, že se nám finálový 
republikový turnaj povedl, děvčata hrála velice 
dobře. Ač se to nezdá, tak nejtěžší zápas pro nás 
byl „se sousedem“, celosezonním rivalem z Plz-
ně-Újezda. Tento zápas svou úrovní byl nejbo-
jovnější i nejzáživnější pro hráčky i diváky.“

Prohráli jste ale v sobotu dopoledne se Svi-
novem a tím si hodně zkomplikovali možné 
první místo?

„To byl takový výpadek všech. To se někdy 
stává. Ale v dalších zápasech už děvčata dala na 
naše rady, hrála svou házenou. Před posledním 
zápasem nervózní byli spíše trenéři, zda zvlád-
neme i tento poslední a důležitý krok turnaje. 

Ale jak jsem řekl, holky do toho šly s vervou 
a velkou bojovností, vyhrály a tím i celý tur-
naj.“ 

Mezi vyhodnocenými jednotlivkyněmi byly 
i příchovické hráčky, vyzdvihl bys některé jme-
novitě?

„To je ocenění od ostatních trenérů. Já jsem 
rád, že holky hrály kolektivně, pomáhaly si, 
žádná „nedrbala“ na sebe. Proto chci poděkovat 
všem bez rozdílu, každá odvedla ve prospěch 
celku svůj díl a proto jsme Pohár ČR vyhráli.“

Máte za sebou velký úspěch, jaká je budouc-
nost družstva?

„Asi polovina hráček přechází do starší 
kategorie. Hráčky, které zaujmou jejich místa, 
budou mít ještě asi hodně práce, aby tyto hráčky 
plnohodnotně nahradily. Přesto pevně doufám, 
že se takového turnaje brzy opět zúčastníme.“

Na závěr trenér Hošťálek zdůraznil: „A ještě 
bych chtěl poděkovat organizátorům. O výbor-
nou sportovní úroveň se postaraly hráčky. 
A z organizačního hlediska to předčilo všech-
na má očekávání, vše bylo výborně připraveno, 
zajištěno, naše přání obratem splněna. Proto 
celý turnaj jenom chválím.“

Příchovické hráčky se doopravdy neztratily 
ani při vyhodnocení jednotlivkyň, druhá nej-
lepší brankářka byla Eliška Čížková, stejné 
místo mezi obránkyněmi obsadila Sabina Bra-
dová a do třetice stříbrný post mezi útočnicemi 
v hodnocení trenérů získala Aneta Šteflíková, 
ta počtem nastřílených branek byla druhou nej-
lepší střelkyní.                                            (šat)

Vítěz Poháru ČR 2012 – mladší žačky TJ Příchovice
Horní řada zleva: trenér Miroslav Hošťálek, Kristýna Dvořáková, Eva Škopková, Klára Kuče-

rová, Aneta Abrhámová, Karolína Loudová, Anna Marková, trenér Luboš Brada. Spodní řada 
zleva: Marie Marková, Aneta Šteflíková, Eliška Čížková, Anna Toušová, do kádru ještě patří a na 
fotografii chybí: Sabina Bradová a Karolína Bezděková.

Reprezentace na Přeboru ČR 
České obce sokolské ve všetrannosti  

První víkend v červnu patřil přeboru ČR ČOS 
v sokolské všestrannosti staršího žactva, který se 
konal v Praze v Tyršově domě. Sokolská všestran-
nost zahrnuje tyto sportovní disciplíny: plavání, 
šplh, gymnastika (hrazda, kruhy, přeskok, prost-
ná, bradla) a atletika (čtyřboj). Šumavskou župu 
reprezentovalo pět cvičenců z T. J. Sokol Sušice, 

Domažlice a Václav Květoň z T. J. Sokol Přeštice. 
Po celkovém sečtení výsledků z jednotlivých disci-
plín obsadil ve velké konkurenci 6. místo. Gratulu-
jeme a těšíme se ze sportovních výkonů a každého 
úspěchu našich cvičenců z oddílu všestrannosti. 

bratr Josef Hrabě, oddíl všestrannosti 
T. J. Sokol Přeštice

Zleva: Václav Květoň (T. J. Sokol Přeštice), dívky (T. J. Sokol Domažlice), chlapci (T. J. Sokol 
Sušice).                                                                                                   Foto Mgr. Naďa Květoňová

Sledujte 
www.kzprestice.cz
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Stříbrný návrat mladších žaček
Původně bez velkých ambicí odjížděly na Mis-

trovství republiky mladší žačky oddílu národní 
házené TJ Přeštice. Nakonec se po třídenním 
maratónu zápasů vracely se stříbrnou medailí, 
která dokonce trošku „zaváněla“ zlatem. 

„Přiznám se, že jsem měl z vystoupení našich 
děvčat obavy. Byla to vlastně jejich první více-
denní akce v neznámém prostředí na této mis-
trovské úrovni. Ale děvčata nezklamala, nao-
pak mile mě překvapila,“ začal hodnocení po 
návratu trenér Karel Tušek.

První zápas přeštické žačky odehrály pro-
ti moravskému celku Staré Vsi. Po zlepšeném 
výkonu ve druhém poločase vyhrály 12:6 (5:4). 
Druhý páteční zápas byl proti domácím, TJ 
Baník Most. „To byl zápas, který pro nás určil 
vše po zbytek mistrovství. První poločas, to 
byla přetahovaná ze strany na stranu, jednou 
jsme vedli my, pak soupeř. V poločase jsme byli 
lepší o branku (8:7). Nezvládli jsme bohužel až 
úplný závěr, posledních pět minut. Dvě špatné 
přihrávky, dvě nepřesné střely, hodně smol-
né branky v naší síti a výsledkem byla prohra 
12:14,“ popisoval rozhodující utkání trenér. 
V sobotu dopoledne děvčata po dobrém výkonu 
porazila Bakov 10:6 (6:2), odpoledne v hodně 
nervózním zápase jihomoravský Vracov 12:10 
(6:6). „Tento zápas nebyl hezký, děvčata vítěz-
ství ubojovala, doslova vydřela ve druhém 
poločasu. Líbilo se mi, jak všechny bojovaly, 
žádný míč nebyl ztracen, toho si hodně cením.“ 
Nedělní vítězství nad slabším Krčínem 19:6 
(8:2) jen potvrdilo úspěch přeštického celku. 
Při závěrečném hodnocení tak přeštické mladší 
žačky převzaly stříbrné medaile za druhé místo 
za domácími vítězkami a před třetí Starou Vsí. 
Přeštické hráčky se neztratily ani v hodnocení 
jednotlivých hráček. Cenu pro nejlepší brankář-
ku získala Lucie Klinerová, nejlepší obránky-
ní byla vyhlášena Aneta Jabbourová, v anketě 
o nejužitečnější hráčku pro družstvo ocenění 
získala Tereza Hodanová.

Závěrečné pořadí MČR:
1. TJ Baník Most         5 0 0   87:57   10
2. TJ Přeštice               4 0 1   65:42     8
3. TJ Sokol Stará Ves  3 0 2   78:54     6

4. TJ Sokol Vracov      2 0 3   80:72     4
5. TJ Sokol Krčín        1  0 4   48:80     2
6. TJ Sokol Bahov       0 0 5   41:94     0 

Sestava úspěšného družstva:
brankářky – Lucie Klinerová, Melisa Skálová, 

obránkyně – Noemi Mlynaříková, Aneta Jab-
bourová, Tereza Hodanová, Eliška Komárková, 
útočnice – Nikola Tušková (27 branek), Klára 
Ausbergerová (16), Barbora Schejbalová (14), 
Lucie Wiesnerová (5), Kamila Tušková (3) 

Jen celková slova chvály měl pro své svěřen-
kyně trenér Karel Tušek: „Byla to hodně nároč-
ná akce, pět plných utkání během dvou a půl 
dne v úmorném vedru. Potěšen jsem byl z před-
vedené hry. Vůbec děvčata nezklamala. Nyní 
s odstupem času nás všechny mrzí nezvládnutý 
závěr utkání s domácím Mostem, kde jsme byli 
v maximálně bouřlivé, ale korektní atmosféře, 
snad pět minut od vítězství. Musím ale spor-
tovně přiznat, že mostecká děvčata procházela 
celým turnajem mnohem lehčeji. My jsme se na 
většinu vítězství dost nadřeli. Mistrovství mimo 
medaile pro děvčata znamenalo zisk mnoha 
zkušeností, v čem ještě musí přidat a je samo-
zřejmě motivací pro další házenkářské roky.

  Petr Šatra

Zleva – nejlepší obránkyně Aneta Jabbourová, 
nejlepší brankářka Lucie Klinerová, nejužiteč-
nější hráčka pro družstvo Tereza Hodanová.

Zleva vzadu stojící realizační tým v modrém: trenér Karel Tušek, vedoucí družstva Silvie Mlyna-
říková, trenér Kamil Tušek, asistent Eva Tušková. Stojící vpředu: Kamila Tušková, Barbora Schej-
balová, Noemi Mlynaříková, Nikola Tušková, Eliška Komárková. Klečící: Melissa Skálová, Lucie 
Wiesnerová, Klára Ausbergerová, Tereza Hodanová. Sedící: Lucie Klinerová, Aneta Jabbourová. 

Foto Helene Klinerová

Pohár České republiky mladších žaček
Oddíl národní házené TJ Přeštice byl 

z pověření Svazu národní házené pořadate-
lem celostátní akce Poháru České republiky 
mladších žaček 2012. Tento turnaj proběhl ve 
dnech 15.-17. 6. 2012. Na tomto turnaji měly 
právo účasti druhé celky Oblastních přeborů 
a družstvo pořadatele, pokud si nevybojovalo 
účast svým umístěním v konečné tabulce. Kdo 
se tedy zúčastnil Poháru České republiky:

TJ Příchovice – Západočeská oblast, TJ 
Sokol Dobruška – Východočeská oblast, KNH 
Litvínov – Severočeská oblast, TJ Miroslav – 
Jihomoravská oblast, TJ Sokol Svinov – Seve-
romoravská oblast, TJ Plzeň Újezd – náhrad-
ník za Středočeskou oblast a domácí družstvo 
TJ Přeštice B.

Výsledky turnaje:

TJ Příchovice - Dobruška 11:8, - Litvínov 
16:4, - Svinov 14:16, - Miroslav 12:7, - Plzeň- 
-Újezd 18:12, - TJ Přeštice B 18:3
TJ Miroslav - Dobruška 11:6, - Litvínov 12:2, 
- Svinov 6:9, - Plzeň Újezd 13:9, - TJ Přeštice 
B 16:0
TJ Sokol Svinov - Dobruška 17:14, - Litvínov 
6:8, - Plzeň Újezd 7:10, - TJ Přeštice B 14:5
TJ Plzeň-Újezd - Dobruška 12:10, - Litvínov 
8:6, - TJ Přeštice B 19:6
TJ Sokol Dobruška - Litvínov 15:13, - TJ 
Přeštice B 17:3
KNH Litvínov - TJ Přeštice B 10:2

Konečná tabulka turnaje:

1. TJ Příchovice         5  0  1   89:50  10 bodů
2. TJ Miroslav         4  0  2   65:38    8 b.
3. TJ Sokol Svinov      4  0  2  69:57     8 b.
4. TJ Plzeň Újezd         4  0  2  70:60     8 b.
5. TJ Sokol Dobruška  2  0  4  70:67     4 b.
6. KNH Litvínov          2  0  4  43:59     4 b.
7. TJ Přeštice B            0  0  6  19:94     0 b.

O pořadí na 2.-4. místě rozhodla minitabulka 
ze vzájemných utkání, kdy ve prospěch Miro-
slav hrála +1 branka. Svinov měl vyrovnané 
skóre a Plzeň Újezd -1 branka. O pořadí na 5. 
a 6. místě rozhodlo vzájemné utkání.

Pro mladý celek této věkové kategorie TJ 
Přeštice B to byla další zkušenost a vzhledem 
k tomu, že některé hráčky mohou hrát za mlad-
ší žačky ještě 3 sezóny, tak se tyto zkušenosti 
v budoucnu budou hodit. Děvčata si tím, že byla 
nejmladší jako družstvo, získala svůj obdiv. 
Každé družstvo se opíralo o hráčky, které už 
mají nějaký rok v mladších žačkách odehraný, 
nebo jsou dokonce posledním rokem a přechá-
zí do starších žaček. Takže v žádném případě 
nesmíme výsledky děvčat zatracovat a jejich 
čas v budoucnu přijde.

Sestava TJ Přeštice B:
Brankářky: Hrbáčková Jůlie, Moulisová Kris-
týna
Obrana: Dobrá Veronika, Kamenová Martina, 
Řezníčková Lucie, Kokošková Vanda, Havlíč-
ková Martina
Útok: Trávová Michaela (7 branek), Tremlová 
Kamila (6), Schejbalová Adéla (4), Křenková 
Kateřina (2), Sedláčková Pavlína 
Trenérky: M.n.h. Jabbourová Romana, Vizing-
rová Kristýna

Nejlepší hráčky turnaje:
Brankářka: Dudová Pavlína, TJ Sokol Svinov
Obránkyně: Rydlová Denisa, TJ Sokol Dobruška
Útočnice: Sazimová Terezie, TJ Sokol Dobruška
Střelkyně: Sazimová Terezie, TJ Sokol Dobruš-
ka (55 branek)

Turnaj řídila trojice rozhodčích:
Kugler Zdeněk z Plzně, Šimice Václav z Plzně, 
Chmelík Tomáš z Přeštic
Ředitelem byl Holý Jaroslav z Plzně.
Hlavním pořadatelem za oddíl TJ Přeštice 
Dobiš Pavel. 

Program akcí oddílu národní házené 
TJ Přeštice v době prázdnin

Ve dnech 3. - 10. 8. 2012 pořádá oddíl národní 
házené TJ Přeštice již tradiční výcvikový tábor 
mládeže. Letošní ročník, který je již 23. v pořadí, 
se bude konat v Rožmitále pod Třemšínem, kde 
žactvo oddílu najde ty nejlepší podmínky k roz-
víjení své sportovní výkonnosti. Toto městečko, 
které je spojeno se slavným přeštickým rodákem 
Jakubem Janem Rybou, nabízí dvě hřiště na 

národní házenou (jedno s umělým trávníkem), 
pěkné koupaliště, krásnou přírodu a týdenní 
výborné zázemí místní Základní školy, která 
nese pojmenování po přeštickém rodákovi.

Rovněž v srpnu, a to v sobotu 25. 8. 2012, 
uspořádá oddíl národní házené na hřišti u Spol-
kového domu turnaj žen, 20. ročník Memoriálu 
Ivana Moravce.         

Pro prvoligové ženy Přeštic bylo 
konečnou zase čtvrtfinále

Hodnocení se vždy provádí až po celé sezo-
ně. Proto první místo, zimní „půlmistr“, vůbec 
nic pro přeštické prvoligové národní házen-
kářky neznamenalo, když konec nebyl nej-
lepší. Proto s rozpaky se za uplynulým rokem 
ohlížel trenér Stanislav Zadražil: „Výborný 
podzim byl rázem zapomenut, když jsme 
jej na jaře nepotvrdili. Nic ale problémům 
nenasvědčovalo. Zimní příprava byla dobrá, 
tréninková morálka také. Sice trochu přípravu 
narušilo operované rameno Jitky Živné, ale 
ostatní byly fit. Možná předzvěstí byl nepo-
vedený Český pohár, když jsme neprošli přes 
semifinále.“

Závěr přípravy před ligou udělaly dva turnaje 
v Praze, oba vítězné, i když se slabšími soupeři. 
Potíže se naplno ukázaly již v prvém ligovém 
zápase a domácí prohře s Chomutovem. „Tady 
se poprvé ukázaly problémy v útočné řadě. 
Nastaly problémy s proměňováním šancí, doká-
zali jsme je vypracovat, ale chyběla přesnost 
střelby. Procento úspěšnosti šlo oproti podzimu 
hodně dolů.“

Výsledkem byly i potíže se soupeři ze spod-
ní části tabulky a jen sedm získaných bodů 
za celé jaro za výhry se Studénkou a v Blovi-
cích, remízy s Modřany, v Žatci a v Krčíně. 
„Nevím, jak bychom dopadli, nemít nahrá-
no od podzimu. Rázem jsme z prvního místa 
spadli na páté. A přesto jeden paradox, nebýt 

vysokých porážek od Hlinska a Rokytnice, tak 
jsme měli obranu s nejmenším počtem inkaso-
vaných branek.“

Snad úplnou ztrátu formy potvrdilo čtvrtfiná-
le play off a zápasy proti Chomutovu:  „Chyběla 
nám lehkost v útoku, na každou branku jsme se 
strašně nadřeli. Obrana nedokázala a nemohla 
vše udržet. Skončili jsme jako loni ve čtvrtfiná-
le a se stejným soupeřem.“

Nyní hráčky odpočívají, mají zasloužený 
oddych a příprava začne v polovině srpna. 
„Všichni nyní máme jediný úkol. Vyčistit si 
několik týdnů od házené hlavu, myslet na něco 
jiného. Děvčata se domluvila na individuální 
červencové přípravě, ta společná začne počát-
kem srpna a vyvrcholí předligovým Memoriá-
lem Ivana Moravce. Potěšující je, že zatím žád-
ná hráčka neohlásila „zaječí“ úmysly, všechny 
se chtějí pokusit napravit neúspěšnou sezonu,“ 
naznačil budoucnost trenér  M.n.h. Stanislav 
Zadražil a na závěr jen připomíná hráčky, 
které během jara v ligovém kádru nastoupily 
- brankářky M.n.h. Helena Klinerová, Soňa 
Zadražilová, na obraně Lenka Zadražilová, 
Václava Skálová, Hana Horáková, Kristýna 
Vizingrová, Petra Bošková, Pavlína Stehlí-
ková, v útoku nejlepší střelkyně Jitka Živná, 
kapitánka Eva Krouparová, Ivana Šrámková, 
M.n.h. Romana Jabbourová, Tereza Kaslová, 
Hana Volfová, Petra Vokáčová.

Žáci gymnastického odboru SPV 
TJ Přeštice opět přivezli z repub-
likové soutěže medaili. Tentokráte 
bronzovou v soutěži družstev v kate-
gorii mladších žáků. O úspěch se 
zasloužili – Lucák Lukáš, Ovsík 
Václav a Šurý Jakub. Ale i ostatní 
naši žáci uspěli, starší žák Kučera 
Petr skončil na 5. místě, šestý za 
ním Vašík Květoň – v nejmladších 
Pája Kučera šestý a Aleš Trachta za 
ním sedmý.  

Škoda jen, že v těchto kategori-
ích jsme neměli třetího závodníka 
– mohlo toho být i více. Umístěním jsme dobře reprezentovali Plzeňský kraj – a je to i odměna 
za celoroční snahu. A příští rok? Snad vyjde zase nějaká medaile, aby radost byla ještě větší.

      Ivana Kohoutová
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Zdeněk Mlynář triumfoval již
podruhé v řadě v Přešticích

Sedmý 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 vynikající časovkář Tomáš 
Okrouhlický, který se chtěl probojovat do čela 
seriálu GIANT LIGA 2012. Okrouhlický měl 
jedinečnou šanci, neb na startu chyběli Jiří 
Nesveda (AC Sparta Praha) a Martin Boubal 
(Veloclub Ratisbona). V Přešticích byl opět po 
roce připraven technický a zároveň velice rych-
lý závodní okruh, který si jako první vyzkou-
šely děti v rámci McDonald’s TOUR. Pak se 
na startovní pásku postavili jezdci kategorie 
ŠUAC a společně se ženami absolvovali závod 
na 35 okruhů. Nejlépe si s technickým okruhem 
poradil David Korčák (Cyklo Jiřička), který za 
sebou nechal o tři body druhého Jana Svobo-
du (Ramala). Hlavní závod kategorie Elite na 
60 minut + kolo odstartoval přesně v 15.45 hod 
starosta Přeštic pan Kmoch a jezdci vyrazili 
s takovou razancí, jako by byl závod jen na dvě 
kola. Během chvilky se startovní pole natáhlo 
a na špici v tu chvíli udával extrémní tempo 
Tomáš Okrouhlický, který chtěl žlutý dres líd-
ra seriálu a v Přešticích pro to dělal maximum. 
Vysoké tempo ze začátku závodu se podepsalo 
i na několika jezdcích, kteří pak ztratili kontakt 
s hlavní skupinou. V polovině závodu nastou-
pil Martin Hebík (FOCUS cycling team Znoj-
mo) a sólovou jízdou si začal vytvářet solidní 
náskok. To se však nelíbilo Tomáši Holubovi 
(AC Sparta Praha) a vydal se ho stíhat. Za sebou 
si však vezl další nebezpečnou dvojici jezdců 
Okrouhlického a dobře připraveného Mlynáře 
(oba FOCUS). V závěrečných kolech se tak na 
čele vykrystalizovala nejsilnější čtveřice závo-
du Okrouhlický, Hebík, Holub a Mlynář. A prá-
vě Mlynář měl nejvíce sil a v posledních pěti 

kolech se pustil do úniku, který udržel až do 
cíle a mohl se tak zaslouženě radovat z dalšího 
vítězství. Na druhém místě dojel Okrouhlický, 
který se tak oblékne do žlutého. Na třetím místě 
pak dospurtoval sparťan Tomáš Holub. 

Zdeněk Mlynář (FOCUS cycling Znojmo) 
v cíli: „Jsem rád, že jsem vyhrál! V mých 
letech už beru každý závod jako by to měl být 
můj poslední. Když mi zdraví vydrží, rád se do 
Přeštic za rok vrátím. Je tady vynikající divácká 
kulisa a to mě baví.“

GP města Přeštice 2012
60min + kolo

1. místo Zdeněk Mlynář (FOCUS cycling team 
Znojmo)
2. místo Tomáš Okrouhlický (FOCUS cycling 
team Znojmo) 
3. místo Tomáš Hrubý (AC Sparta Praha)  
4. místo Martin Hebík (FOCUS cycling team 
Znojmo) 
5. místo Jiří Doležal (AC Sparta Praha)  
6. místo Martin Vodák (CK Sportblažek)
7. místo  Filip Ptáčník (Cicli Erman)
8. místo Karel Kopr (KC Slavia Praha)
9. místo Tomáš Bauer (CK Kramolín)

KISS Proton prestige (soutěž aktivity)
1. místo Martin Vodák (CK Sportblažek.cz) 2b   

NaCesty.cz Cup (jezdci nad 40 let)
1. místo  David Korčák (AC Sparta Praha)    
2. místo  Jan Svoboda (Ramala)
3. místo Petr Volánek (CK Sportblažek.cz)
4. místo Pavel Kopáč (CK Sportblažek.cz)

McDonald’s dětská TOUR 
Děti do 6 let holky

1. místo Magdalena Ovsíková (Přeštice)
2. místo Zuzana Kroupová (Přeštice)
3. místo Barbora Milotová (Přeštice)

Děti 7-8 let kluci
1. místo Jan Frühauf (Klatovy)
2. místo Jaromír Kohout (Plzeň)
3. místo Jakub Benedikt (Přeštice)

Děti 7-8 let holky
1. místo Nikola Hodlová (Klatovy
2. místo Aneta Bělová (Přeštice)

Děti 9-10 let kluci
1. místo  Lukáš Kalivoda (Strážov)
2. místo Václav Ovsík (Přeštice)
3. místo Martin Makovec (Klatovy)

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

Děti 11-12 let kluci
1. místo Adam Hofmeister (Švihov)
2. místo Tomáš Vlasák (Klatovy)
3. místo Jan Štych (Přeštice)

Starší žáci 13-14 let
1. místo Tomas Kalivoda (Strážov)
2. místo Josef Skořepa (Klatovy)
3. místo Ladislav Cibulka (Přeštice)

Oddíl národní házené TJ Přeštice srdečně 
blahopřeje ke kulatým narozeninám svým členům:

Dne 30. 6. 2012 oslavil pan Jaroslav Otto, trenér mladších žáků, 55 let
Dne 1. 7. 2012 oslaví pan Miroslav Baumrukr, rozhodčí mládeže, 55 let  

Dne 2. 8. 2012 oslaví M.n.h. Brada Václav 40 let. Václav je hráčem prvoligového družstva 
TJ DIOSS Nýřany, se kterým získal v právě ukončeném ročníku stříbrné medaile. 

McDonald´s Cup 2012 s Pavlem Horváthem
Patronem krajského kola 15. ročníku největ-

šího dětského fotbalového turnaje pořádaného 
ASŠK ve spolupráci s ČMFS a MŠMT ČR 
byl kapitán Viktorie Plzeň – Pavel Horváth. 
Na setkání s ním se těšili všichni hráči z naší 
školy, podmínkou však bylo postoupit do kraj-
ského finále. Žáci ZŠ Přeštice však nezklamali. 
Na okrskovém kole v Chlumčanech si hladce 
poradili se svými soupeři a v mladší kategorii  
(1.-3. třída) získali 2. místo, ve starší katego-
rii (4. a 5. třída) 1. místo a postoupili tak do 
okresního kola, které se konalo 9. května na 
fotbalovém stadionu v Přešticích. Pořadatelem 
okresního kola byla jako již tradičně ZŠ Přešti-
ce ve spolupráci s fotbalovým oddílem TJ Přeš-
tice. V silné a celkem vyrovnané konkurenci 
ostatních škol dokázala obě družstva zvítězit 
a získat tak nominaci do krajského finále v Plz-
ni. Všechny hráče i diváky potěšil zájem pana 
starosty Mgr. A. Kmocha, který turnaj v Přešti-

cích navštívil a všem vítězným hráčům osobně 
poblahopřál a předal zlaté medaile. V krajském 
finále, které se konalo 15. května na umělém 
trávníku 33. ZŠ T. Brzkové v Plzni, se utka-
lo v každé kategorii osm nejlepších družstev 
Plzeňského kraje. Hráči obou našich družstev se 
svým výkonem v základní skupině probojovali 
do semifinále, kde v mladší kategorii získali 4. 
místo. Ti starší pak se svým 3. místem dosáhli 
na bronzové medaile, které jim předával Pavel 
Horváth, s nímž se po slavnostním ukončení 
turnaje oba týmy vyfotily. Děkuji všem žákům 
za vynikající reprezentaci přeštické školy, přeji 
jim mnoho dalších sportovních úspěchů a pěk-
né prázdniny. Velké poděkování patří také Mgr. 
Karlu Charvátovi za organizaci okresního kola 
turnaje a všem trenérům fotbalového oddílu TJ 
Přeštice, zejména panu Knopfovi, Klokanovi, 
Fořtovi, Kokoškovi a Stehlíkovi.       

 Mgr. Alena Němečková

Na snímku zleva stojí hráči – V. Pěchouček, 
M. Šindelář, M. Kulla, J. Hrubý, D. Záhořík, 
J. Valenta, M. Stehlík. Dolní řada – A. Trachta, 
V. Mašek, F. Křenek, J. Kocourek, T. Kokoška, 
R. Dědič a J. Fořt.

Na snímku zleva stojí K. Kabátová, M. Kno-
pf, J. Štengl, T. Regner, L. Lecjaks. Prostřední 
řada – J. Houška, V. Klokan, D. Kreuzer, M. 
Fořt. Ležící – M. Lorenc, R. Kubeš.

Přípravy na XV. všesokolský slet vrcholí
Česká obec sokolská v roce 2012 oslaví 150. výročí svého založení – založení Sokola. Nejdů-

ležitejší z akcí, které se budou při této příležitosti konat,  je XV. všesokolský slet v Praze. Tento 
slet je již čtvrtým sletem od obnovy Sokola v roce 1990. Členové tělocvičné jednoty Sokol Přeštice 
se zodpovědně na tento slet připravili.  Secvičené skladby předvedli cvičenci na oblastních sletech 
ve Spáleném Poříčí,  Koterově,  Klatovech a v Plzni. Všichni se těší na hromadná vystoupení 
v Praze 4. a 5. července 2012.


