
   V úterý 17. 6. 2014 se v Kulturním a komu-
nitním centru Přeštice uskutečnilo 1. oficiální 
setkání představitelů obcí územního obvodu 
ORP (obec s rozšířenou působností) v rámci pro-
jektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ (MOS) koordino-
vaného Svazem měst a obcí ČR s následujícím 
programem. Po úvodním schválení jednacího 
řádu koordinátorka projektu Hana Bouchnero-
vá společně s motivujícími starosty Mirosla-
vou Vítkovou a Antonínem Kmochem stručně 
zhodnotila průběh dosavadních prací na pro-
jektu, zejména dosažené výsledky, uskutečněná 
jednání a výsledky dotazníkových šetření,  stav 
prací na strategickém dokumentu a úroveň spo-
lupráce s obcemi zapojenými v projektu. 

Hlavním bodem programu bylo projednání 
výsledků analýz a návazně schválení variant-
ních řešení problematických okruhů a potřeb 
daného území ve třech stanovených oblastech 
– sociální služby, školství a odpadové hospo-
dářství, které prezentovali jejich odborní garan-
ti z realizačního týmu.

V sociální oblasti je největším problémem 
Přešticka nedostatečná kapacita služeb pro 
seniory a chybějící možnost dostupného byd-
lení. Nejvíce ovšem chybí samotným zástup-
cům obcí rychlé a přehledné informace, kam se 
v jaké tíživé sociální situaci obrátit. Hlavními 
tématy pro další vzájemnou spolupráci obcí by 
měly být aktivity zkvalitňující aktivní zapoje-
ní seniorů do veřejného života a podpora při 
udržení osob se zdravotním postižením a senio-
rů v přirozeném prostředí, ambulantní a terénní 
služby obecně a komunitní plánování sociál-
ních služeb a služeb souvisejících – to znamená 
účelné i účelové propojení služeb. Zároveň se 
většina zástupců obcí do 500 obyvatel shodla na 
tom, že by obec jejich velikosti neměla zajišťo-
vat sociální služby samostatně. Mezi variantní 
řešení těchto problémů byly zařazeny provozo-
vání společných sociálních bytů, společné řeše-
ní chybějících pobytových služeb pro seniory, 
rozvoj spolupráce při zajišťování pečovatelské 

služby občanům v regionu, spolupráce obcí 
v oblasti zajištění domácí ošetřovatelské péče 
na Přešticku, v zajištění lékařské péče pro obča-
ny obcí a v neposlední řadě pravidelná setká-
vání poskytovatelů sociálních služeb, organi-
zací poskytujících návazné služby, pracovníků 
úřadů a institucí působících v sociální oblasti 
a zástupců obcí.  

V oblasti školství je největším problémem 
nedostatečná kapacita mateřských škol a škol-
ní družiny (v Přešticích) a obecně nedostatek 
finančních prostředků na provoz, platy a inves-
tice. Hlavními tématy meziobecní spolupráce 
jsou pak čerpání dotací a finančních prostředků 
z grantů a operačních programů, dále nabídka 
zájmových činností a mimoškolních aktivit, 
posilování regionální identity a podpora celo-
životního vzdělávání a aktivity, které pomohou 
prohloubit zájem rodičů o dění ve škole. Národní 
i evropské intervenční programy nabízí zdroje, 
které lze pro modernizaci vybavení škol použít 
a odlehčit tak rozpočtům zřizovatelů. Nicméně 
tyto zdroje jsou často administrativně náročné. 
Řešením tohoto problému by mohlo být dotační 
a administrativní poradenství, které by fungo-
valo v rámci stávajících mikroregionů nebo pra-
videlná společná setkávání zástupců obcí, škol 
a vzdělávacích zařízení a manažera mikroregi-
onu, jejichž cílem by bylo společně diskutovat 
a řešit technické a vzdělávací požadavky škol 
a vzdělávacích zařízení. Co se týká problému 
nedostatečné kapacity mateřských škol, bylo by 
vhodné pokračování dětské skupiny Čtyřlístek 
v Přešticích i po ukončení projektu, vytvoře-
ní dalších alternativ jako jsou firemní školky 
a lesní školky (dobrým příkladem je např. Luč-
ní školka Prusiny v Nebílovech). Ve spoluprá-
ci školských zařízení s rodiči by byla vhodná 
osvěta a vzdělávání v oblasti zdravé výživy dětí 
a nastavení mechanismu ve školách Přešticka, 
které povede ke zlepšení stravovacích návyků 
žáků těchto škol.

V rámci odpadového hospodářství jsou nej-
větším problémem vysoké ceny za svoz odpa-
dů a existence černých skládek. Vyjma nich je 
systém sběru a svozu odpadu v obcích Přešticka 
zajištěn dobře. Mezi nejčastěji tříděné komodity 
patří papír, plasty, sklo směsné, elektroodpady 
a kovy. Hlavním tématem spolupráce by měla 
být úspora finančních prostředků na odpado-
vé hospodářství a posílení vyjednávací pozice 
vůči poskytovatelům služeb v odpadovém hos-
podářství, dále osvěta a komunikační kampaň 
směrem k občanům obcí v oblasti ekologické 
výchovy a odpadového hospodářství, popř. rea-
lizace projektů zařízení k nakládání s odpady 
(sběrné dvory, kompostárny). Alternativní řeše-

ní v této oblasti představují využívání sběrné-
ho dvoru spádové obce více obcemi, výstavba 
meziobecní kompostárny, která by mohla řešit 
problém s bioodpadem ze zahrad a parků, pod-
pora dobrovolnických akcí, jejímž cílem bude 
zlikvidovat stávající černé skládky v obcích, či 
úklid parku a jiných veřejných prostranství, zří-
zení koordinátora této problematiky na úrovni 
mikroregionu. 

V dalším bodě programu byla schválena čtvrtá 
oblast, ve které by obce chtěly intenzivně spolu-
pracovat a tou se stala oblast životního prostředí.

Výsledky dosud řešených oblastí byly zapra-
covány do materiálu, který bude dokončen 
v závěru tohoto roku a který by měl v budoucnu 
sloužit jako koncepční materiál rozvoje společ-
ného území.

Závěrem jednání motivující starostové podě-
kovali starostům obcí zapojených do projektu 
za vstřícnou spolupráci a celému realizačnímu 
týmu za dosavadní činnost. Vyjádřili přesvěd-
čení, že spolupráce obcí ve prospěch rozvoje 
společného území je a bude stále potřebnější 
a že se k ní brzy připojí i několik dosud nezapo-
jených obcí našeho území.
Hana Bouchnerová, koordinátor projektu MOS

Miroslava Vítková, starostka Soběkur
Antonín Kmoch, starosta Přeštic
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červenec
Využívali byste cyklostezky, které by v bu-

doucnu mohly spojovat Přeštice, Skočice, 
Žerovice a Zastávku?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

Pasování prvňáčků

  Sportovně rekreační centrum Přeštice   Reg. č. projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02915
Tělovýchovná jednota Přeštice uspěla se svojí žádostí o poskytnutí dotace z Re-

gionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. V období 
července a srpna 2014 proběhne vlastní realizace projektu, jehož výsledkem bude mul-
tifunkční hřiště s umělým povrchem a venkovní fitness prvky v areálu hřiště národní 
házené. Partnerem projektu je město Přeštice.

Obce správního obvodu ORP Přeštice hodnotily první 
výsledky projektu spolupráce

Foto Josef Kubát

Vážení spoluobčané,
tradičně na konci června se konalo jedno z posled-

ních veřejných zasedání zastupitelstva města v tom-
to volebním období. Přes mou opakovanou iniciati-
vu pořizovat z jeho průběhu videozáznam, bohužel 
stále nemáte možnost podívat se zpětně a kdykoliv 
na projednávané důležité věci. Na argumentaci 
a rozhodování Vašich zástupců, tedy dělat si o pro-
jednávaných bodech vlastní názor. Musíte buď přijít 
přímo na zasedání nebo vzít za vděk komentářem 
mým nebo jiného přímého účastníka zasedání – je 
přirozené, že komentáře se budou více či méně lišit. 
Pak bude záležet na tom, komu více či méně věříte, 
ani v jednom případě však nebude pohled na věc 
ryze Váš. 

Proto Vám nyní vybírám z posledního zasedání 
zastupitelstva to, co považuji za důležité já – proto 
také doufám, že si přímé záznamy jednání zastu-
pitelstva prosadíte v podzimních komunálních 
volbách. Jak jsem již dříve zdůraznil na stránkách 
tohoto měsíčníku, znamenalo by to nejen výraz-
nou kvalitativní změnu ve Vaší informovanosti, ale 
i v práci zastupitelstva města obecně.    

V úvodu programu zasedání byla představena 
jednoduchá dispoziční studie zamýšlené postupné 
kompletní rekonstrukce domu č. p. 311 na náměstí 
(budova KKC – „hotel“). Zastupitelé s technickými 
připomínkami souhlasili s urychlenou stavební úpra-
vou prostor bývalé restaurace Peklo a navazujícího 
klubu, která výrazně neovlivní vnější ráz a funkční 
využití celé budovy. Ty bychom rádi předem pro-
jednali s veřejností.

V následujícím bodu programu zastupitelstvo, 
na návrh radních V. Blažka a R. Bastla založeném 
na základě zprávy auditora, uložilo radě města do  
30. 6. doručit výpověď smlouvy o provozování  
městské infrastruktury centrálního zásobování tep-
lem jejímu provozovateli společnosti Komterm, a. s.  
Osobně jsem hlasoval proti tomuto návrhu, protože 
město před rozhodnutím o výpovědi nevyzvalo 
dlouholetého smluvního partnera, aby se k výsledku 
auditu, který skutečně vykazuje závažná pochybe-
ní v jeho činnosti, vyjádřil. Zastupitelstvo většinou 
hlasů schválilo dle mého názoru opět nedostatečně 
odůvodněný a připravený návrh rady města v zásad-
ní věci, aniž by předtím dalo faktickou možnost 
obhajoby tomu, koho se kritika a rozhodnutí týká 
především. V tomto případě společnosti Komterm, 
předtím odvolanému 1. místostarostovi, řediteli 
základní školy, ředitelce mateřské školy. Učinilo 
rozhodnutí o návrhu, který zadává radě města (před-
tím starostovi) stanovit další postup a nápravná 
opatření následně, nikoliv je předložit jako součást 
návrhu ještě před učiněním rozhodnutí.  

V dalších několika bodech týkajících se finanč-
ní oblasti zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku 
a závěrečný účet města za rok 2013, hospodaření 
města s výrokem auditora „bez výhrad“, čerpání 
investic v r. 2014, hospodářský výhled na období 
let 2016-20. V bodech nakládajících s majetkem 
města odsouhlasilo prodejní ceny jednotlivých par-
cel určených pro prodej rodinných domků v lokalitě 
Dolnolukavická. 

Následně vzalo na vědomí usnesení Policie ČR 
ze dne 22. 5. 2014 o odložení věci podezření ze 
spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední oso-
by a porušení povinnosti při správě cizího majetku 
bývalým 1. místostarostou panem Jiřím Hlavínem. 
Ve stejném bodě bez dalšího ponechalo v platnosti 
usnesení ukládající starostovi uhradit 149 569 Kč 
jako náhradu škody způsobené městu Přeštice 
chybným postupem při zadání zakázky vánočního 
osvětlení v prosinci 2012. V závěru zasedání zastu-
pitelstvo vzalo na vědomí zprávu vedoucí policistky 
Územního odboru Plzeň-venkov o vývoji krimina-
lity v policejním obvodu města Přeštice a navazují-
cí vyhodnocující informaci starosty, že v současné 
době není zapotřebí zvláštního finančního ani per-
sonálního posílení ze strany města.

Milé děti, vážení dospělí, do nadcházejících 
letních měsíců bych Vám všem rád popřál hezké 
prázdniny a ničím nerušené dovolené.

 Mgr. Antonín Kmoch, starosta
(neprošlo korekturou)
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc květen 2014  725 726 549

• na území města bylo zjištěno: poškozený 
kanál v ul. Husova, uvolněná dlažba na Masa-
rykově nám., propadlý chodník v Městském 
parku, vysazený kanál na Tř. 1. máje, poško-
zený obrubník komunikace v ul. Máchova, 
vyvrácený el. rozvaděč v ul. Kollárova – pře-
dáno MěÚ, ČEZ a 2x znečištěná komunikace: 
ve Skočicích od zeminy a v ul. Polní od ole-
je uniklého z popelářského vozu – znečištění 
následně odstraněno; nalezeno: občanský prů-
kaz na Masarykově nám., batoh s osobními 
věcmi v ul. Dukelská, neznámá látka v plastové 
lahvi v Městském parku a odříznutá hlava lamy 
v ul. Máchova  – předáno na MěÚ, ZZS a PČR; 
poskytnuta pomoc občanům: 2x sedmapadesá-
tiletému muži ze Žerovic, který trpí Parkinso-
novou chorobou, tento nejdříve nemohl přejít 
komunikaci v ul. Husova – odvezen do místa 
bydliště a poté byl nalezen ležící v ul. Červenko-
va – přivolána sanitka, která jej odvezla do FN 
v Plzni, dále byl na žádost pracovníků prodejny 
Penny Market zvýšen dohled u venkovního sta-
nu z důvodného podezření možného vloupání, 
asistence MP jako nezúčastněné osoby: hasi-
čům při otevírání bytu v ul. 5. května, kde vítr 
mladíkovi zabouchl vstup. dveře a uvnitř zůsta-
la nepohyblivá starší žena, do záchytné stanice 
předáno: pes bígla tricolor – stáří do tří let, fena 
Jack Russel teriéra bílé barvy s hnědým pále-
ním – stáří 1 rok, pes amerického pitbulteriéra  
černohnědé barvy s bílou náprsenkou – stáří 1-2 

roky, pes zlatého kokršpaněla – stáří cca 7 let, 
foto na internetu: http://www.prestice-mesto.cz/
samosprava/informace-z-radnice/ztraty-a-nalezy  
• zabezpečení akcí města: dne 1. a 3. 5. – 
Májové oslavy na Masarykově nám. – Junák, 
mažoretky, military konvoj, dne 15. 5. – náv-
štěva prezidenta České republiky, předvolební 
mítink na Masarykově nám., 23.-24. 5 – volby 
do EP, dne 23. 5. – Noc kostelů na Vícově a dne  
12. 5. proveden dohled na okresní soutěži mla-
dých cyklistů při ZŠ v Blovicích
• výjezdy na narušení veřejného pořádku: dne 
1. 5. v 19.13 h na jednašedesátiletého muže 
z Merklína, který v ul. Komenského a Husova 
popíjel na veřejnosti pivo a znečišťoval chod-
ník plivanci a nedopalky od cigaret, dne 4. 5. 
ve 2.02 h  na 5 mladíků narušujících noční klid 
u Přeštické Stodoly, dne 4. 5. ve 3.35 h na dva 
muže dožadující se hlasitě vstupu do provozov-
ny Bonver, dne 9. 5. ve 22.46 h na rušení noč-
ního klidu a znečišťování veřejného prostranství 
čtyřmi mladistvými v ul. Kollárova – řešeno na 
místě v blokovém řízení. Dne 5. 5. v 17.10 hod. 
na skupinku 5 mladíků znečišťujících veřejné 
prostranství na zahradě sokolovny, dne 19. 5. 
v 11.25 h na šestačtyřicetiletého podnapilého 
muže z místní ubytovny, ležícího na chodníku 
před cukrárnou U Baxů, který tak bránil zákaz-
níkům vstupu do provozovny a dne 27. 5. ve 
13.20 h na ženu z Tlučné, která na Masaryko-
vě nám. vybírala na charitu a při tomto slov-

ně napadla jinou ženu, která odmítla přispět 
– všichni vykázáni z místa – vše řešeno v blo-
kovém řízení. Dne 11. 5. v nočních hodinách  na 
rušení nočního klidu hlasitou hudbou z provo-
zovny Na Kosině a dne 31. 5. v 5.10 h na osoby 
rušící noční klid v ul. V Brance – nepotvrzeno. 
Dne 24. 5. ve 22.48 h na pachatele rozbíjející 
okna v „modrém domě“, zjištěny podezřelé 
osoby, věc na místě předána policii   
• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: 2x dopravní nehoda na Masarykově nám. 
a v ul. Mlýnská, jejichž řidiči z místa ujeli, zata-
jení nálezu peněženky s fin. hotovostí na Masa-
rykově nám., krádež batohu s doklady a osobní-
mi věcmi z neuzamčeného vozidla zahradnické 
firmy na Masarykově nám. čtyřiadvacetiletým 
mladíkem z Nýrska, který poté batoh uschoval 

pod stromem v Husově ul., kde byl strážníky 
nalezen – vše předáno policii, dále zachycené 
požívání alkoholu mladíky v Městském par-
ku a vysazený kanál na mezinárodní silnici –  
Tř. 1. máje před provozovnou Kebab třemi mla-
díky z Dolní Lukavice, kteří se zároveň bezdů-
vodně pohybovali po komunikaci v silničním 
provozu, bylo předáno k vyřešení správnímu 
orgánu 
• V měsíci květnu byli zjištěni dva řidiči, kteří 
byli předáni policii pro podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního rozhod-
nutí. Dne 1. 5. v 19.40 h ve spolupráci s hlídkou 
policie byl zjištěn čtyřiatřicetiletý řidič z Vřes-
kovic, který řídil vozidlo BMW na Tř. 1. máje, 
ač má toto soudem zakázáno. Řidič se sice 
pokoušel policistům vymlouvat, že u sebe nemá 
žádné doklady a uvedl nacionále svého bratra, 
ale dle osobní znalosti strážníků mu bylo toto 
tvrzení vyvráceno. Dne 9. 5. ve 21.24 h byla 
hlídka MP přivolána obsluhou čerpací stanice 
na Tř. 1. máje na podezřelé osoby pohybující 
se ve vozidle škoda kolem této stanice. Po pří-
jezdu na místo bylo zjištěno, že devatenáctiletý 
řidič z Blovic nikdy nevlastnil ŘP a má řízení 
zakázáno. Dále byl na místě zjištěn sedmadva-
cetiletý spolujezdec z Kaznějova, který do vozi-
dla natankoval, ale již neměl na zaplacení. 
• Dne 1. 5. ve 13.09 h byla hajným oznámena 
krádež dřeva v městském lese na Střížově. Na 
místě zjištěni dva bratři, kteří se pokusili dře-
vo odvézt v dodávkovém automobilu. Dřevo 
na místě vyloženo a krádež řešena v blokovém 
řízení. 

• Dne 30. 5. v 16.41 h byli zjištěni dva mla-
díci ze Zbůchu, kteří rozebírali na chodníku 
v Palackého ul. před „modrým domem“ vozi-
dlo ford, ze kterého vytékaly provozní kapali-
ny. Ač byli strážníkem upozorněni, aby znečiš-
tění i samotné vozidlo odstranili, odtáhli pouze 
vozidlo a plastové součástky odvezl třetí bratr 
na louku za obec Skočice. Za znečištění veřej-
ného prostranství a založení skládky jim hrozí 
pokuta do 50 tis. Kč a provozovatelce z Přeštic, 
která neměla vozidlo zákonně pojištěno, pokuta 
do 40 tis. Kč. Všichni podezřelí byli oznámeni 
k vyřízení na správní orgán.

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Krádež dřeva z lesa na Střížově – pachatel 
zjištěn.

Odcizený batoh z vozidla na Masarykově 
náměstí – pachatel zjištěn.

Přeštičtí baráčníci oslavili osmdesáté výročí svého založení
Sdružená Obec baráčníků Přeštice pod Ticho-

lovcem oslavila v sobotu dne 14. června v restau-
raci hotelu Sport již 80. výročí založení obce.

Za město Přeštice se této slavnostní a důstoj-
né oslavy s bohatým doprovodným programem 
a převelikou tombolou od mnoha sponzorů 
zúčastnili starosta města Přeštice Mgr. Antonín 
Kmoch a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. 
Dále též zástupci z baráčnických obcí patřících 
do XII. župy Jana Sladkého Koziny z Plzně 
v čele s rychtářkou tetičkou Marií Šolcovou.

Během slavnostního sezení se s úctou zavzpo-
mínalo na všechny členy baráčníků, kteří již 
bohužel nejsou mezi námi.

Na přeštickém hřbitově pan rychtář Jančár, 
pantatínek a zároveň praporečník pan Kasl 
a tetička Pišťáčková společně se starostou 
a místostarostou města položili květiny a zapá-
lili svíce na hrobě rodiny Netrvalových. Tímto 
uctili památku bývalého dlouholetého uznáva-
ného a respektovaného rychtáře pana Netrvala. 
Též zavzpomínali i na jeho manželku. 

Rovněž byla uctěna památka obětem 2. svě-
tové války, a to položením květiny a zapálením 
svíce u pomníčku na přeštickém náměstí.

Atmosféru tohoto mimořádného dne oslavy 
80. výročí založení přeštických baráčníků beze-
sporu nejlépe přiblíží přiložené fotografie, které 

jsou dílem pana Ing. Jiřího Běla. Za umožnění 
jejich otištění děkujeme.

Mgr. Jan Königsmark
místostarosta a kronikář města Přeštice



Dne 6. června oslavil své úctyhodné 93. narozeniny pan 
Ondřej Květoň 

z Přeštic. Patří k těm lidem, kteří pro naše město opravdu mnoho udělali. Je to člověk velice 
obětavý, pracovitý, mimořádně manuálně zručný. Vždy byl a je stále ochotný poradit (pomoci) 
každému (všude tam), kde je jeho práce zapotřebí. Toto mu nebylo nikdy zatěžko a dělal to vždy 
rád a zcela nezištně. Je to člověk nepředstavitelně laskavý a skromný.

Díky jeho znalostem prakticky se všemi druhy záznamové techniky je pro další generace zma-
pováno velké množství významných událostí v našem městě – např. dostavba věží přeštického 
barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, včetně opravy farní budovy. Zdokumentoval rovněž 
mnoho výstav v Domě historie Přešticka atd. Dlouhá léta též pečoval o zvony přeštické farnosti. 
Po mnoho let byl také aktivním turistou – značkařem.

K jeho významnému životnímu jubileu mu 
přišel osobně poblahopřát místostarosta města 
Přeštice a za jeho vedení mu předal dárek s kvě-
tinou. Váženému oslavenci popřál do dalších let 
hlavně pevné zdraví, hodně klidu, radosti, štěstí 
a dobré pohody.

(Za použité informace z publikace Osobnosti Přeš-
ticka si dovoluji poděkovat paní Věře Kokoškové, kte-
rá tuto publikaci sestavila.)   

Mgr. Jan Königsmark

Dne 10. června oslavila své úctyhodné 95. narozeniny nejstarší občanka 
našeho města, paní

Ludmila Kokošková,
bývalá učitelka na někdejší přeštické 2. ZŠ. V tento, pro ni tak významný 

den, byla přijata v obřadní síni MěÚ Přeštice, kde jí starosta a místostarosta 
města slavnostně poblahopřáli, předali květinu a dárky. Nejdříve se ujal slova 
starosta města Mgr. Antonín Kmoch. V obřadní síni byla v té době přítom-
na, kromě milé oslavenkyně, rovněž její nejbližší rodina – syn s manželkou, 
dcera s manželem a snacha, která s paní učitelkou bydlí v rodinném domku 

v Přešticích a vzorně se o ni stará. Dále pak bývalé kolegyně z přeštické školy, paní učitelky Marie 
Ausbergerová a Helena Potůčková a též několik jejích bývalých žáků.

Pan starosta požádal syna milé oslavenkyně pana Jaroslava Kokošku, aby přítomné seznámil  
s životem své maminky tak, jak si to on pamatuje. A že to byly vzpomínky vskutku velice zajíma-
vé, plné lásky a vděku za vše, co pro ně jejich maminka když byli malí ale i později dělala, o tom 
není pochyb. Každý z přítomných mohl slyšet jaké láskyplné dětství jim bylo dopřáno.

Také bývalé kolegyně zavzpomínaly na dobu, kdy učily na stejné škole a přidaly pár zajíma-
vých historek. Taktéž bývalí žáci měli mnoho hezkých vzpomínek na svoji bývalou paní učitelku, 
v některých ročnících byla též jejich třídní. Svorně říkali, že byla vždy moc hodná. Nakonec všich-
ni přítomní poseděli společně s paní učitelkou a povídalo se a vzpomínalo. Každý měl možnost si 
s milou oslavenkyní popovídat. Atmosféra tohoto setkání byla mimořádně srdečná. Jen těžko se dá 
věřit, že jubilantka slavila již své 95. narozeniny. Vůbec na svůj věk nevypadá. Člověk má pocit, 
že nestárne. Je to stále ta milá a usměvavá paní učitelka, taková, jakou si jí její bývalí žáci pamatují 
ještě z doby kdy je učila. 

Celá rodina vážené paní učitelky má vzájemně velice krásný a upřímný vztah. Všichni se mají 
moc rádi a navzájem si pomáhají.

Vše hezké vždy moc rychle utíká... Nikomu se ani nechtělo rozloučit s milou oslavenkyní a ode-
jít z tak mimořádného setkání. Ale díky fotoaparátu pana Ing. Jiřího Běla jsou hezké a milé chví-
le strávené společně s paní učitelkou Kokoškovou navždy zdokumentované. Některé momentky 
s jeho svolením a s poděkováním otiskujeme.

 Vážená paní učitelko, ještě jednou jménem celého vedení města Přeštice, za všechny, kteří byli 
přítomni Vaší jubilejní oslavy, ale i za ostatní, kteří Vás mají moc rádi, Vám přejeme do dalších let 
hlavně pevné zdraví, hodně radosti, štěstí, pohody a lásky v kruhu Vaší milující rodiny.
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VÝROČÍ (červen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (květen)

Zdeněk LUKÁŠ                 
Blanka KRSOVÁ                
Jana MARTINKOVIČOVÁ            

(1956)
(1948) 
(1937)

84 let 
Marie SUDOVÁ

Libuše ČERMÁKOVÁ
Marie ŽIŽKOVÁ

Dorota BEČVÁŘOVÁ

86 let 
Jan BENEŠ

Marie HÁJKOVÁ

Společenská kronika

82 let 
Václav KRS

83 let 
Miloslava ŠEDIVCOVÁ

Jan VELÍK
Věra ODVÁRKOVÁ

Vlasta JANOUŠKOVÁ (Skočice)
Pavel HAMRLE

Růžena KOLÁŘOVÁ

87 let 
Anna NETUŠILOVÁ

Božena ŠIPLOVÁ

81 let 
Jaroslav KRS

matrika MěÚ Přeštice

Blahopřání k 85. narozeninám

Zlatá svatba manželů Kašparových

Je to již 50 let, kdy si řekli své ANO manželé

Jaroslav a Marie Kašparovi 
z Přeštic a vykročili tak na společnou cestu životem. Bylo to přesně dne 6. 6. 1964. Manželé 

Kašparovi se mají stále velice rádi a jsou si navzájem velikou oporou. V den 50. výročí jejich svat-
by je osobně navštívil místostarosta města Přeštice a váženým manželům předal dárkový balíček 
a knihu s květinou.

Zároveň jim za vedení města popřál do dalších společných let především hodně zdraví, radosti, 
klidu, štěstí a spokojenosti.

Zlatá svatba manželů Švihlových

Dne 6. června oslavili 50 let společného života manželé 

Antonín a Marta Švihlovi 
z Přeštic. Vedení města Přeštice přeje váženým manželům do dalších let především pevné zdraví, 

hodně štěstí, radosti, klidu a spokojenosti.

Své půlkulaté 85. narozeniny oslavila dne  
2. června paní 

Růžena Přibáňová

z Přeštic. Při této příležitosti navštívil osla-
venkyni místostarosta a jménem vedení města 
Přeštice jí popřál do dalších let hlavně hodně 
zdraví, radosti, štěstí, spokojenosti a předal jí 
dárek a květinu.

Paní Přibáňová, přestože žije sama (její 
manžel zemřel již před více než deseti lety – 
jeho velikými koníčky byly holubaření a práce 
na zahradě), se rozhodně nemusí cítit opuštěná. 
Má moc hodné děti – dceru a syna – kteří své 
mamince ve všem pomáhají, každý den ji nav-
štěvují a jsou jí velkou oporou. Také vnoučata 
a již jeden pravnouček dělají paní Přibáňové 
radost – všichni mají svou babičku moc rádi 
a jak jen to jde ji navštěvují.

Vážená paní Přibáňová, ještě jednou do dal-
ších let jen vše dobré, především pevné zdraví 
a hodně radosti v kruhu svých nejbližších.

Nejstarší občanka našeho města oslavila 95. narozeniny

Za město poblahopřáli jubilantce starosta 
Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Mgr. Jan 
Königsmark.

Překvapení pro paní učitelku Kokoškovou  
– setkání s bývalými kolegyněmi, se kterými uči-
la před více než 40 lety za tehdejšího ředitele  
2. ZŠ Přeštice pana Josefa Votavy.

Společné foto všech účastníků setkání s nejstarší občankou našeho města – bývalou paní učitel-
kou Ludmilou Kokoškovou.

Pan Ondřej Květoň oslavil 93. narozeniny
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Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červenec 2014 
l 6. 7. 2014 Pouť v Žerovicích
Čas konání mše: 15.00 hodin
Místo konání: kaple v Žerovicích

l 12. 7. 2014 Letní slavnosti s rádiem Blaník
Čas konání: 14.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice
Místo konání: Masarykovo náměstí

l 12. 7. 2014 až 7. 9. 2014 
Výstava – Nejkrásnější ze všech dárků dává 
život do kočárku
(kočárky, kolébky, výbavičky)
Místo konání: DHP – přízemí

l 12. 7. 2014 až 7. 9. 2014 
Výstava – Pod Černým lesem
(obrazy Václava Maliny)
Místo konání: DHP – podkroví

l 26. 7. 2014 
Dechparáda pod širým nebem (6. ročník)
Čas konání: 12.00 hodin
Program: Myslivecká kapela Atlas, Hájenka  
z Domažlicka, Krajanka, 12° Plzeň
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: KKC Přeštice

Čert a Káča – letní komedie divadelního 
spolku 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: Přeštičtí ochotníci

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

l 12. 7. -7. 9. 2014
Přízemní sál:
Nejkrásnější ze všech dárků dává život do 
kočárku
Výstava historických kočárků ze soukromé 
sbírky, doplněná výbavičkami pro novorozence 
ze sbírky Domu historie Přešticka.

l 12. 7. -7. 9. 2014
Podkrovní sál:
Pod Černým lesem
Výstava obrazů plzeňského a radkovického 
malíře Václava Maliny s náměty Černého lesa 
u Radkovic.   

l Dům historie Přešticka prosí obyvatele Přeš-
tic a okolí o spolupráci  s přípravou podzimní 
výstavy Přeštice před sto lety. Máme zájem 
o zapůjčení dokumentů z období let 1914-1918 
s válečnou i civilní tématikou (fotografie, dobo-
vé dokumenty a dochované předměty).

Pohádka – nejen pro děti
(pro mladší 18 let nevhodná)

Žil byl král a dlouholetý vladař své země. 
I usmyslel si jednoho dne, že se svou družinou 
navštíví své poddané a zjistí lépe, jak se žije 
v jeho království.

Když dorazil do malé vesničky, místní ho ucti-
vě uvítali a on k nim moudře pohovořil. Ve své 
řeči je vyzval, aby jen nehleděli starostmi shrbení 
k zemi. Aby se rozhlédli a viděli tu krásu vůkol. 
Zemi, kterou za jeho panování společně stvořili, 
jako by společně napsali krásnou knihu.

Tu hlavu svou zdvihl, jak se později ukáže 
ten nejhloupější, sedlák ze vsi a řekl svému 
králi. Vždyť ale na část té krásné knihy jsme 
si vypůjčili od císaře. A já, když si od souseda 
půjčím povoz, tak mu ho musím vrátit. To je 
správné, jsi poctivý sedlák, budiž tedy, vrať-
me a vytrhl z té stostránkové knihy císařem 
zapůjčených padesát stránek. Vždyť nám ještě 
dost zbývá. Ale pane králi, ozve se po chvíli 
opět ten sedlák, a co ta půjčka od sousedního 
království? Pravda, řekne král, a vytrhne dal-

ších dvacet pět stránek. A pane králi, nezapo-
meňte, že část knihy nám napsali ti cizí kupci. 
Těm bychom to měli také vrátit. Král již trochu 
rozmrzele pokýve hlavou a vytrhne dalších pat-
náct stránek. A víte, pane králi, že za naší ba 
i sousední vesnici psal část té naší knihy mnich 
ze sousedního kláštera. Vždyť my ani pořádně 
psát neumíme. To bychom mu měli také vrátit, 
řekne sedlák. Král již vztekle vytrhne z krás-
né knihy dalších devět stránek. Když pak vidí, 
co mu v rukách zůstalo, vzteky zlomí tužku 
a rozsápe desky. Poslední, nepopsaný list hodí 
po sedlákovi. Tak to máš, ty debile, za to, že 
chceš žít poctivě! Král pln hněvu odjede. Smut-
ní vesničané hloupého sedláka, za to, co udělal 
s jejich krásnou knihou, zbijí. On zůstane sám, 
jen s tím posledním, čistým papírem. I pomyslí 
si: alespoň si tu mou holou mám čím utřít.

Dobře se nám žije, pane králi.
A to je, milé děti, pohádky konec.

voj. Kotas

Děti v Horní Lukavici oslavily svůj 
svátek v pohádkovém lese

Kulturní komise OÚ v Horní Lukavici připra-
vila pro děti na sobotu 31. května putování za 
pohádkovými postavami. Asi 80 dětí procházelo 
deseti zastávkami z pohádky do pohádky. Nejdří-
ve je černokněžnice začarovala barvami na obli-
čej v různá zvířátka, piráty, kytičky, u Růženky 
si vymalovaly šípkové růže a větší děti si je vyro-
bily z papíru, u pěkných zajíčků skákaly v pyt-
lích, s Karkulkou čistily les od odpadků a násled-
ně roztřídily podle druhu. Půvabné víly Amálky 
si s dětmi zatančily a u čarodějnic musely pře-
konat složité překážky, aby je nechytily do sítě. 
Velký zájem dětí byl o stanoviště s vodníky, kde 
chytaly ryby a menší si hrály s různými bubli-
fuky. Otesánkovi vhazovaly přímo do úst barev-
né knedlíky a u hezkých Popelek třídily víčka 
a z nich sestavovaly různé obrázky. Nejmenší 

děti se houpaly na Juráškovi a mohly si pocho-
vat pejska Tajtrdlíka. Konečné zastavení bylo 
u čerta, který byl tak autentický, že i dospělým 
zatrnulo. Měl u sebe šikovnou pomocnici a děti 
vozily dřevěná polínka na oheň, kde si opékaly 
buřty, které jim  poskytl p. Z. Krs, provozovatel 
koupaliště. Ten jim zakoupil i sladké dobroty. Na 
odměnách se spolupodíleli i p. V. Krs – majitel 
AUTOBAZARU, p. Vodička – PNEUSERVIS, 
p. Liška – autolakovna, COOP a Sokol Horní 
Lukavice. Za snahu při plnění úkolů byly děti 
ještě odměněny dárky. Velké poděkování patří 
také ženám, které se na přípravě akce podílely 
a všem dětem i dospělým, kteří ochotně vytvořili 
krásnou atmosféru v pěkné přírodě za hezkého 
počasí.                               Jaroslava Regnerová

kulturní komise OÚ Horní Lukavice

Připravujeme v KKC

6. 9. 2014 od 11.00 hodin
Přeštické pivní slavnosti
(Úhlavanka, Přestyče, Odyssea, The Apples, 
Katapult, disco)

27. 9. 2014 – Den pro rodinu v Přešticích
Celodenní akce pro všechny věkové skupiny, 
křížem krážem napříč Přešticemi.

Můj méďa
Poděkování do DHP paním D. Valentové 

a H. Süssové nejen za uspořádání výstavy Můj 
méďa, která i dospělého návštěvníka pohladila 
po duši a vrátila zpět do dětství, ale současně 
za poutavý a poučný průvodní program k celé 
výstavě.                     Děti a vychovatelky ze ŠD 

při ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích 

Pozvánka na pohádkový 
les do Snopoušov

Letos se bude konat již 11. ročník tradiční sno-
poušovské akce pro děti – Pohádkový les aneb 
Putování za pohádkovými bytostmi v sobotu  
30. srpna. Start je od 13.00 do 15.15 hodin. Akce 
bude zakončena táborákem.

Mgr. Eva Klepsová
kulturní komise OÚ Dolní Lukavice

4. 7. PÁ: KE SVATÉMU MOŘICI NA 
MOUŘENCI
Vlakem z Přeštic 6.43 do Klatov (7.11), z Kla-
tov 7.15 do Sušice (8.12), bus 8.15 na náměstí. 
Zpět ze Sušice 17.00 (17.43) do Klatov 17.53 
(18.37), z Klatov (R) 18.06 (18.46) do Přeštic. 
TRASA: Sušice náměstí – Horní Dvorce – Vol-
šovy – Prostřední Krušec – Hořejší Krušec – 
Trpěšice – Pavlínov – Mouřenín – Svatý Mou-
řenec – Annín – Nové Městečko – Nuzerov 
– Červené Dvorce – Sušice                   
(25 km vede V. Řežábek)    
11. 7. PÁ: ROZHLEDNA NA KOTLI  
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.07 
(R) do Rokycan. Zpět z Rokycan 15.02 do Plz-
ně, z Plzně 16.12 do Přeštic.
TRASA: Rokycany – Kotel – Kamenný Újezd 
– Rokycany
(12 km vede J. Hošek)    
19. 7. SO: ÚDOLÍM ÚTERSKÉHO POTOKA  
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně vlak 
(Sp.) v 8.56 do Bezdružic, z Bezdružic historic-

kým autobusem k odbočce na Stěnský rybník.
Zpět z Bezdružic 16.12 do Pňovan, z Pňovan 
16.58 do Plzně (17.25), z Plzně 18.12 do Přeš-
tic.
TRASA: Stěnský rybník – Vidžín – údolí 
Úterského potoka – býv. Töflův mlýn – Úterý 
– Bezdružice  ČD 
(15  km vede V. Borovcová)
26. 7. SO: SKALKA – MNÍŠEK  POD  
BRDY     
Vlakem z Přeštic (R) 6.28 do Berouna (8.05), 
z Berouna do Řevnic 8.48. Z Řevnic bus kaž-
dou půlhodinu do Prahy-Smíchova. Z Praha-
Smíchov 15.23 do Přeštic.
TRASA: Řevnice – poutní místo Skalka – Mní-
šek pod Brdy
(12 km vede M. Šetková)
Možno prodloužit Mníšek pod Brdy – Malá 
Svatá Hora + 6 km
SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 24. července 
2014 v 17.00 hod.

SDH Skočice slavilo 110. výročí založení organizace
Oslavy proběhly ve znamení okrskové sou-

těže za účasti 5 družstev mužů a 2 družstev žen. 
V dopoledních hodinách byla ukázka požár-
ní techniky. Své umění předvedli profesionální 
hasiči z Plzně-Košutky. Za pomoci výsuvného 
žebříku výšky 52 m slaňovali a následně vyproš- 
ťovali zraněnou osobu. Ukázky měly velký úspěch. 
Diváci odměnili hasiče potleskem. Po obědě dorazi-
li malí hasiči z Lužan, za jejich ukázku děkujeme. 

V odpoledních hodinách probíhala okrsková 
soutěž v požárním sportu a běhu jednotlivců 
na 100 m překážek. V běhu na 100 m překážek 
mužů se na 1. místě umístili muži Přeštic v ča-
se 69:88, 2. místo Lužany v čase 76:51, 3. mís-
to Zálesí v čase 80:81, 4. místo Žerovice v čase 

81:41 a 5. místo domácí Skočice v čase 92:09. 
V útoku na 1. místě Zálesí v čase 27:19, 2. místo 
Přeštice v čase 33:50, 3. místo Žerovice v čase 
37:19, 4. místo Lužany v čase 48:12 a 5. místo 
Skočice v čase 48:79.

V běhu na 100 m překážek žen 1. a 2. mís-
to obsadily ženy Lužan. 1. místo Lužany 
A (ml.) v čase 72:06 a 2. místo Lužany B 
(st.) v čase 83:85. V útoku 1. místo Lužany 
B (st.) v čase 36:5 a 2. místo Lužany A (ml.) 
v čase 45:9.

Děkuji všem účastníkům a družstvům za 
účast a přeji mnoho zdaru v dalších soutěžích.

Václav Křen st.
velitel SDH Skočice

www. dumhistorie.cz

srpen 2014 
l 16. 8. 2014 
Talent cup mikroregionu Přešticko
Místo konání: Příchovice

l 17. 8. 2014 
Talent cup mikroregionu Přešticko
Místo konání: Hradčany

l 18. 8.-22. 8. 2014 Příměstský tábor – mladí 
historici
Pořadatel: MAS Aktivios

l 21. 8.-23. 8. 2014
Letní kino
Čas konání: 21.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: KKC Přeštice

l 23. 8. 2014
Talent cup mikroregionu Přešticko
Místo konání: Horšice – časovka

l 30. 8. 2014
Talent cup mikroregionu Přešticko
Místo konání: Žerovice

l 30. 8. 2014 1. Kosina fest 2014
Místo konání: restaurace Kosina
Pořadatel: Rest. Kosina + KB agentura

l 31. 8. 2014 Vícovské pověsti
(zábavné odpoledne pro děti i dospělé)
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: kostel sv. Ambrože Vícov
Pořadatel: KKC Přeštice

l 31. 8. 2014
Talent cup mikroregionu Přešticko
Místo konání: Žerovice



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                 ČERVENEC      5

Život v Přešticích – V.
V minulých padesáti pěti číslech Přeštických novin jste nacházeli na tomto místě vždy porov-

návací fotografie z Přeštic, na kterých jste si mohli prohlédnout, jak se naše město změnilo. Nyní 
vám ukazujeme na reklamách obchodníků a živnostníků z doby 1. republiky (mezi 1. a 2. světovou 
válkou) život v Přešticích.                                                                                               Ing. Jiří Běl

Čištění řeky Úhlavy 
„Řeka pro život, ne pro odpad!“

Na 180 dobrovolníků se sešlo ve dnech  
23. a 24. 5. 2014, aby pomohlo zbavit řeku 
Úhlavu a její okolí komunálního odpadu. Do 
projektu bylo zapojeno 7 obcí, kterými řeka 
protéká: Borovy, Nezdice, Lužany, Přešti-
ce, Příchovice, Dolní Lukavice a Předenice. 
Všechna obecní zastupitelstva náš projekt 
podpořila nejen předáním kontaktů na aktiv-
ní nadšence z různých spolků, ale i finanč-
ně. Hlavním partnerem tohoto projektu byla 
Nadace ČEZ a město Přeštice. Díky získaným 
finančním prostředkům mohli dobrovolníci 
obdržet ochranné pracovní pomůcky, pytle 
i jídlo a pití na celý den. Děkujeme též firmám 
Západočeské komunální služby, Elastoform 
Bohemia, Obstav Profi, Ecof,  Mikroregionu 
Přešticko a dalším, které náš projekt podpoři-
ly materiálně. Sebráno bylo 1,84 tuny komu-
nálního odpadu z úseku 25 říčních kilometrů 
a 45 kilometrů pěších turistických a přístupo-
vých tras od obce Jíno do Předenic. Přestože 
letošní čištění řeky bylo již třetím ročníkem, 

komunálního odpadu neubývá zvláště kolem 
zahrádkářských kolonií a mostů přes řeku. 
Tento projekt nebyl jen o samotném sbírání 
odpadu, hlavní sobotě předcházela přednáška 
MUDr. Šuty o chemii v domácnostech a mož-
nosti používání ekologicky šetrných výrobků. 
Další doprovodnou akcí byla výstava dětských 
prací z mateřských a základních škol z Přeštic 
a Horšic. Dále byly u loděnice pro děti  při-
praveny pohybové soutěže, skákací hrad a 200 
balónkových zvířátek. Chtěli bychom též 
poděkovat za pomoc pedagogickým pracov-
níkům, kteří si s dětmi během měsíce května 
povídali o tom, jak je řeka pro náš život důleži-
tá. Poslední poděkování za velmi zdařilou akci 
patří všem dobrovolníkům, organizátorům 
a vedoucím vodáckých či pěších skupin.

Více fotografií i podrobnější zprávu o akci 
najdete na našich internetových stránkách: 
www.kct-uhlava.com

Dagmar Švihlová
TOM Úhlava a KČT Úhlava

Třetí setkání lužanských rodáků
Rodiště je pro každého z nás světlým obra-

zem, k němuž se vždycky rádi vracíme. 
Pod tímto mottem se v Lužanech dne 24. 5. 

2014 uskutečnilo již III. setkání rodáků obce 
Lužany. Poslední setkání bylo před 10 lety 
v roce 2004. Všichni rodáci se sešli v kultur-
ním domě k prezenci, zúčastnilo se jich 134.  
Každý z nich obdržel Almanach obce Lužany 
– krásnou brožurku vydanou k této slavnostní 
příležitosti a keramický dárek na památku. 

Na slavnostním zahájení vystoupili žáci školy, 
starostka obce V. Petrželková přednesla projev, 
ve kterém seznámila přítomné nejen s historií 
obce, s její současností, s tím co se za posled-
ních 10 let událo, ale i s plány do budoucna. Na 
setkání byl představen i nový park v Lužanech, 
který byl vybudován za pomoci dotace z Nada-
ce ČEZ. Poté byli představeni všichni rodáci. 
Všem přítomným bylo nabídnuto občerstvení. 

Po obědě byla pro návštěvníky otevřena 
základní škola, kde byly připraveny k nahléd-
nutí nejen školní kroniky, ale i výstavy SDH 
a TJ Sokol Lužany. Dále si občané prohlédli 
nově otevřenou knihovnu s výstavou obecních 
kronik a malou výstavou věnovanou Josefu 
Kožíškovi. Nabízela se i návštěva zámecké-
ho parku a prohlídka lužanského zámku. Této 
odpolední pohodě přálo slunné počasí, pro 

všechny to bylo krásné odpoledne plné zážitků 
z rodné obce. 

V 16 hodin se opět rodáci i se svými rodin-
nými příslušníky sešli v kulturním domě, kde 
byla pro ně připravena divadelní pohádka Čert 
a Káča v podání místního ochotnického spolku. 
Po zhlédnutí pohádky k tanci a poslechu hrála 
kapela Orient. Slavnostní nálada, která panova-
la už od rána, byla umocněna mnohdy dojem-
nými setkáními lidí, kteří se neviděli řadu let. 
Zábava v krásné přátelské atmosféře se protáhla 
až do pozdních večerních hodin. 

Velký dík patří všem pořadatelům za usku-
tečnění krásné akce, na kterou budou všichni 
dlouho vzpomínat.  

Miloslava Motlíková, Lužany
Foto Josef Kubát 

Copak se asi skrývá pod hladinou?
V sobotu koncem května přeštičtí vodáci 

zaměnili pádla za rukavice a igelitové pytle na 
odpadky. Vydali se společně s mnoha desítka-
mi dalších pomoci řece Úhlavě od nepořádku, 
který po jejích březích „poztráceli“ tvorové 
rodu Homo sapiens. Je to akce na pomoc pří-
rodě s názvem „Řeka pro život, ne pro odpad!“, 
přiblížila podrobnosti hlavní koordinátorka 
akce Dáša Švihlová z vodáckého oddílu TOM 
20902 Úhlava. „Tato akce se koná již potře-
tí. Uklízíme řeku od Borov do Předenic. Kdo 
chtěl, přišel pomoci. V Dolní Lukavici šli hasi-
či, v Předenicích uklízel Klub žen. V Lužanech 
se dali dohromady už v pátek a vyčistili svůj 
úsek. Naopak příchovičtí skauti vyrazí počát-
kem června a vysbírají nepořádek z Příchovic-
kého potoka. Tady v Přešticích se zapojilo více 
než sedmdesát lidí, jak dospělých, tak dětí. Cel-
kem dnes na úklid vyrazilo na sto padesát lidí,“ 
rychle sčítá.

Odpoledne se připravený kontejner postupně 
plnil pytli, jak se sběrači vraceli a auta z trasy 
svážela sebraný odpad. Vidět byly staré pneu, 
dlouhé gumové pásy, množství PET lahví, 
zvláštností byla třeba školní aktovka. „Minule 
jsme sebrali asi 1,7 tuny odpadu, dnes počítáme 
asi se stejným množstvím,“ bilancuje zprávy 

z tras. „Opakují se stejná místa, lidé se prostě 
zbavují odpadu nejkratší cestou a nehledají  ces-
tu do sběrných dvorů. Oproti minule byly čisté 
rybářské fleky. Ale zase, mezi Borovy a Luža-
ny někdo vyklízel autodílnu, sebrali jsme plno 
součástek. Pak jsme našli skládku starého eter-
nitu. Jinak ne všichni vodáci pro dnešek opustili 
lodě, část se na řeku vydala právě v nich, aby 
navigovala a dirigovala úklid z druhé strany, 
od vody. Bylo by zajímavé mít oči, které pro-
hlédnou vodu. Asi bychom se divili, co vše řeka 
před námi skrývá,“ povzdechla si.              (šat)

Do akce čištění Úhlavy se zapojily všechny 
věkové kategorie.

Po dobře vykonané práci se sluší společná fotka u kontejneru se sebraným odpadem.
Foto Dagmar Švihlová



Recitace I. kategorie
1.-2. místo – Adéla Novotná – 25 bodů
1.-2. místo – Regina Waltová – 25 bodů

Recitace II. kategorie
1. místo – Jakub Písař – 28 bodů
2. místo – Taťána Suchá – 27 bodů
3. místo – Jolana Oberdörferová – 24 bodů

Zpěv I. kategorie
1.-2. místo – Štěpánka Doubková – 27 bodů
1.-2. místo – Pavel Vacek – 27 bodů
3. místo – Pavlína Frková – 26 bodů
4. místo – Pavel Gemerský – 24 bodů
5. místo – Stela Peklová – 23 bodů
6. místo – Tereza Gemerská – 18 bodů
Zpěv II. kategorie
1. místo – Natálie Císařová – 30 bodů
2. místo – Martina Fialová – 22 bodů
Tanec I. kategorie
1.-2. místo – Michaela Muková – 28 bodů
1.-2. místo – TRIO – Magdaléna Bastlová, 
Nela Čížková a Andrea Černá – 28 bodů

3.-4. místo – Adéla Kohoutová – 26 bodů
3.-4. místo – DUO – Barbora Linhartová  
a Nikol Pechanová – 26 bodů
5. místo – DUO – Lenka Sýkorová a Michaela 
Živná – 24 bodů
Tanec II. kategorie
1. místo – Pavlína Vlachová – 29 bodů
2. místo – Štěpánka Jeslínková – 25 bodů

V sobotu 17. 5. 2014 domlu-
vilo náčelnictvo Sokola Přešti-
ce návštěvu Zámku J. Hlávky 
v Lužanech pro členy a rodin-
né příslušníky. Sešli jsme se 

ve 13.30 hodin před zámkem. Někteří přijely 
autem, jiní to pojali sportovně a dorazili na 
kolech. 

Po zakoupení vstupenek nás zámkem pro-
vedla paní Kaufnerová. Jí patří velké díky za 
mnoho zajímavých informací, které jsme se 
dozvěděli. Někteří tam byli úplně poprvé. Po 
prohlídce jsme akci zdokumentovali společnou 
fotografií.

Večer jsme měli ještě sobotní výlet zakončit 
táborákem, ten se ale kvůli dešti nekonal. Proto 
jsme  úplné zakončení cvičebního roku odloži-
li na pátek 20. 6. 2014. To se rozhořel táborák  
u sokolovny pro všechny členy – dospělé i děti.

Jednotlivé oddíly si pak zakončení cvičebního 
roku uspořádaly individuálně. Cvičenky oddílu 
Aerobik – mladší žákyně např. jako tradičně   
v Cukrárně u Baxů. Sladkou tečku si přece po 
celoročním cvičení zaslouží.

Ta výbor TJ Sokol Přeštice přeji všem krásné 
prožití letních prázdnin a dovolených a v září se  
opět uvidíme ve cvičebních hodinách v soko-
lovně.                              Sestra Jitka Malátová
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Jako každoročně připravila kulturní komise 
OÚ v Horní Lukavici zájezd pro děti i dospě-
lé, tentokrát na Karlštejn, do Koněprus a lomů 
Velká Amerika a Mexiko. Zájezd se uskutečnil 
14. 6. 2014.

První zastávkou byla prohlídka hradu Karl-
štejn, která zaujala velké i malé účastníky.
Následovala návštěva Koněpruských jeskyní, 
které všechny překvapily rozsáhlostí a krásami 
podzemí.

Po dobrém obědě většina výpravy vyrazi-
la na náročnou, ale krásnou procházku kolem 

bývalých lomů Velká Amerika a Mexiko. Vel-
mi impozantní byl pohled na ,,Grand Canyon“ 
– tak se přezdívá vápencovému lomu, který je 
částečně zatopen a svou monumentálností při-
pomíná americký kaňon.

Obdiv patří všem dětem, které výlet velmi 
zaujal a vytrvaly přes náročnost programu až 
do konce.

 Všichni už se těší na další zájezd, který se 
jistě uskuteční.

Jaroslava Regnerová
kulturní komise OÚ H. Lukavice

Letošní zájezd se opět vydařil

Nejen cvičením žije Sokol

Marek VOLÁK, Emma SVĚRKOVÁ, Eliáš KILBERGER, Felix ROHÁČ, Eliška BITTEN-
GLOVÁ, Žaneta KISSOVÁ, Dominik MEDAL (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 17. 5. 2014 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Filip RŮŽIČKA, Emma ŠTYCHOVÁ, Leontýna TEPLÍKOVÁ, Anna Marie HOŠŤÁLKO-
VÁ, Marie HRUŠKOVÁ, Šárka LEITNEROVÁ, Matyáš KOVÁČ (zleva)

Matrika MěÚ Přeštice

Dne 6. června 2014 proběhl ve velkém sále 
KKC finálový večer dětské soutěže – Rozjez-
dy pro dětské hvězdy. Děti se utkaly ve dvou 
kategoriích a třech oborech – zpěv, recitace 
a tanec. Pořadatelem akce bylo KKC Přeštice 
ve spolupráci s DDM Přeštice. Velké podě-
kování patří též sponzorům večera, fy Dumet 
pana A. Duchka Přeštice, zubní ordinaci Mudr. 
Evy Perglerové Přeštice, Tanečnímu studiu  
Hely H. Hodanové a hlavně obchodní společ-

nosti Kika Plzeň za hodnotné ceny soutěžícím. 
Pořadem vtipně provázel pan Petr Martiňák 
a hudební doprovod zajistila zpěvačka Heidi 
Janků.

Porota měla nelehkou roli, všichni soutěžící 
byli skvěle připraveni.

Večer poté pokračoval pro dospělé, skupina 
Argema pořádně „vymetla“ pavučinky v sále 
a zajistila pouťovou zábavu a pohodově prožitý 
den.                                                            (mm)

Rozjezdy pro dětské hvězdy

Výsledky – Rozjezdy pro dětské hvězdy

Komu vadí skautské lípy?
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Poděkování
Rády bychom touto cestou poděkovaly za 

celoroční spolupráci pracovnicím Domu dětí 
a mládeže v Přešticích v čele s paní ředitel-
kou Blankou Zezulovou. Každoročně přibývá 
společných akcí, které nejen organizovaly, ale 
mnohé i finančně zabezpečovaly a tím přispěly 
ke zpestření celoroční činnosti všech oddělení 
školní družiny při Základní škole Josefa Hlávky 
v Přešticích.

Současně patří dík také paní ředitelce Kul-
turního a komunitního centra v Přešticích  
Mgr. Martině Míškové, která nám umožňuje 
na větší společné akce využívat prostory KKC. 
Paní Míškové patří též poděkování za zpest-
ření oslavy Dne dětí – „Malování na obličej“. 
Těšíme se i v dalším školním roce na přínosnou 
spolupráci s vámi. „Rozzářené oči dětí a jejich 
spokojenost je smyslem naší zájmově vzděláva-
cí činnosti a pro nás největší odměnou“.

Kolektiv vychovatelek školní družiny 
při Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích

Takto hodnotily samy děti zábavné odpoled-
ne: Moc se nám líbilo tancování s Míšou Cul-
kovou a skupinou Berušky. To pro nás připravil 
Dům dětí. Tančili jsme a soutěžili, všichni jsme 
si mohli i zpívat a povykovat. Soutěže byly 
super, nejvíce ta s balonkama. Paní nám malo-
valy na obličej, kluci vybírali hady, pavouky 
a Spidermany, děvčata motýly, květy a orna-
menty. Bylo to moc hezké.  

Každý odcházel domů s malým dárkem.
Alenka Švihlová a kolektiv dětí z 2. třídy

Putování na Skočickou mýť
Na sobotní odpoledne 24. 5. 2014 zorgani-

zovalo Sdružení občanů Skočic výlet pro malé 
i velké turisty do blízkého okolí vísky. Počet-
ná skupinka 34 účastníků (a 3 psí kamarádi) 
se vydala z Pajzovny k severnímu okraji obce 
k potoku, dále kolem bývalé cihelny územím 
vedeným jako biokoridor až k lesu V jamách. 

Cílem cesty 
byl nejvyšší 
vrchol nachá-
zející se v lese 
západně od 
naší obce, jenž 
nese v mapách 
označení Sko-

čická mýť (výška 505,8 m). Na tomto kopci 
stávala v 50. a na počátku 60. let minulého 
století dřevěná rozhledna sloužící geodetům 
či kartografům při zaměřování. Podařilo se 
nám vypátrat snímky tohoto objektu u paní 
M. Kalčíkové z Horušan. Někteří pamětníci 
nám vyprávěli vzpomínky z dětství vonící klu-

kovským dobrodružstvím, v pozdějších letech 
i prvními láskami.

Děti cestou se zájmem plnily zajímavé úkoly, 
které pro ně připravily skautky ze skautského 
střediska Přeštice. A protože nám během puto-
vání vyhládlo, s chutí jsme si pod pahorkem 
opekli buřty a pobavili se u táboráku. Přestože 
s námi celé odpoledne sv. Petr trochu laško-
val, déšť nás skropil pouze v úvodu příjemného 
sobotního výletu. Již se těšíme na další podob-
nou akci a pevně věříme, že z putování na Sko-
čickou mýť se stane hezká tradice. Vyhlásili 
jsme též fotosoutěž o nejzajímavější snímky 
z akce, které si můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách sdružení.

Závěrem si dovolujeme oslovit pamětníky, 
zda by mohli doplnit zatím kusé informace 
o zmiňované rozhledně (fotografie, rozměry, 
přesná datace stavby apod.). 

Kontakt:  sdruzeniskocice@gmail.com, popř. 
adresa: Skočice 45.  Děkujeme.  

Členové SOS

POZVÁNKA
Za vedení města a též jménem rodiny 

posledního úředně jmenovaného přeštického 
regenschori pana Petra Blažka 

si Vás dovolují pozvat dne 6. srpna 2014, 
tedy přesně v den 110. výročí jeho narození,

 na pietní vzpomínkový akt u jeho hrobu 
na přeštickém hřbitově. 
Začátek v 16.00 hod.

Mgr. Jan Königsmark 
místostarosta a kronikář města Přeštice

Pasování předškoláků Dolní Zvoneček
Ve čtvrtek 12. června proběhlo v Dolním 

Zvonečku MŠ Dukelská pasování dětí na před-
školáky. Během společných čtyř let se z nich 
stali kamarádi, kteří si spolu hráli, učili se, ale 
i zlobili. V září se někteří z nich opět setkají 
v lavicích, ale již ve velké škole. Dětem přeje-
me, aby jim jejich energie, kamarádství a šibal-
ství vydrželo i do dalších let. Ale především 

děkujeme paním učitelkám Lence a Hance za 
jejich perfektní a přátelské vedení a za čas, kte-
rý dětem věnovaly mnohdy i ve svém volnu. 
Přejeme jim, aby je jejich práce i nadále bavila 
a aby každý rok vycházeli ze školky tak dobře 
připravení předškoláci jako ti naši.

Rodiče dětí Dolního Zvonečku
Foto M. Jílková

Slavnostní otevření arboreta na ZŠ
Josefa Hlávky v Přešticích

Dne 11. června se poprvé v celé své krá-
se představil návštěvníkům Projekt ZELENÁ 
ŠKOLA. Na vybudování arboreta v rámci toho-
to projektu poskytl grant Revolvingový fond 
Ministerstva životního prostředí ČR a spolu-
financovalo jej rovněž město Přeštice jako zři-
zovatel ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích. 

Ředitel školy pan Mgr. Petr Fornouz přivítal 
místostarostu města Přeštice pana Mgr. Jana 
Königsmarka, dále paní Bc. Helenu Matěcho-
vou z KÚPK z odboru školství, mládeže a spor-
tu a další milé hosty. Poděkoval všem, kteří se 
podíleli na realizaci projektu.

A nyní něco málo z historie... S budováním 
arboreta se započalo 25. března 2013 a 25. květ-
na 2014 bylo arboretum dokončeno. Projekto-
vým zaměřením bylo účelně spojit a rozšířit 
stávající zelené plochy v atriu školy a zapojit je 
vhodným způsobem do výchovně vzdělávacího 
procesu. Žáci pod vedením učitelů přírodopisu 
vyhotovili pracovní listy k botanické a geolo-
gické části arboreta a i k sekci „Poznáváme naše 
listnaté a jehličnaté dřeviny“.

V rámci pracovních činností byly vyrobe-
ny popisky k jednotlivým bylinám a dřevinám 
v arboretu. Žákyně v průběhu výuky pracov-
ních činností sázely, plely a okopávaly rostliny 
v arboretu. Keramický kroužek nám pomohl 
s popiskami k bylinám a okrasným rostlinám na 
záhoncích. Sekci travin obohatily okrasné dru-
hy jako lalang válcovitý (Imperata cylindrica 

„Red Baron“), ozdobnice čínská (Miscanthus 
sinensis „Gold Bar“), ostřice (Carex pteriei 
„Milk chocolate“) nebo kostřava sivá (Festuca 
glauca). Děti založily deník arboreta s mno-
ha fotografiemi dokládajícími jeho postupné 
budování.

Součástí slavnostního otevření arboreta byla 
i prodejní výstava výpěstků pokojových rost-
lin a bylin našich žáků. Tímto bych chtěla za 
spolupráci poděkovat kolegyním Mgr. Miluši 
Majerové, Mgr. Haně Matějovské a Mgr. Zdeň-
ce Sedlákové. 

Pan RNDr. Ivan Pergler obohatil geologickou 
část arboreta o další exponát, a to vzorek spili-
tu (jemnozrnná zásaditá magmatická hornina) 
z lokality Dubová hora u Litic. Další milý dárek 
ke svému otevření dostalo arboretum od pana 
Karla Vošahlíka, který nám daroval borovici 
vejmutovku. Žáci ji zasadili a jistě se stane ozdo-
bou našeho arboreta. Jinan dvoulaločný (Ginkgo 
biloba) dostala škola darem od pana Františka 
Chvojky. Všem ještě jednou děkujeme.

Poděkování patří rovněž paním kuchařkám, 
které pro návštěvníky v těchto horkých let-
ních dnech připravily z ryze přírodních suro-
vin lahodné osvěžení v podobě ledového čaje 
z máty, meduňky a šalvěje. Děkujeme.

Co dodat na závěr? Snad jen přání, aby nám 
v arboretu všechno krásně rostlo a zelenalo se.

Mgr. Lenka Křížová
učitelka ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích 
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Kurzy pro začínající podnikatelky 
v KKC Přeštice skončily

Ženy, které se chtějí vrátit do aktivního pra-
covního života, si vyzkoušely jaké to je pod-
nikat nanečisto. V rámci projektu „Podnikám 
a vynikám“ navštěvovaly od února do června 
kurzy počítačových a komunikačních doved-
ností. Výuka probíhala v plně vybavené nové 
učebně KKC Přeštice. Celkem kurzy navštěvo-
valo 19 žen a během 22 lekcí a domácího e-lear-
ningu se s lektorem Tomášem Škardou naučily 
pokročilé práci s počítačem. Ženy, které budou 
chtít začít podnikat, si navíc odnesly materiály 
potřebné pro své podnikání jako jsou například 
vizitky, loga, plakátky nebo návod jak si udě-
lat vlastní webové stránky. Aby ženy neseděly 
pouze u monitoru, přichystal si pro ně projekt 
lekce, na kterých byli hosté z praxe. Jedna z lek-
cí se věnovala prodejním dovednostem, na té se 
naučily psychologii a principy prodeje a druhá 
lekce byla o tom, jak se správně prezentovat. 
Ženy navíc zažily dva víkendové workshopy, 
které jim simulovaly pracovní cestu. Oba dva 
workshopy se uskutečnily v příjemném prostře-
dí Statku česká lípa v Myslovicích. Na úvodním 
workshopu se ženy lépe seznámily, více poznaly 
samy sebe, zamýšlely se nad tím, co chtějí dělat 
a kam chtějí směřovat a každá si připravila svůj 

vlastní business plán. Na závěrečném se zlep-
šily v komunikačních a prezentačních doved-
nostech a měly jedinečnou možnost předvést, 
co všechno se naučily a co zvládly. Závěrečný 
workshop byl navíc slavnostním zakončením 
jejich účasti v projektu. Po celou dobu kurzu 
měly ženy maminky možnost využít hlídání pro 
své děti ve školce v KKC Přeštice. Zde se jim 
o děti starali asistenti Jana, Andrea a Robert. 
Protože některé ženy kurz tak nadchl, rozhodly 
se rozšířit své dovednosti a udělat si certifikát 
ECDL, takzvaný „řidičák na počítač“. Aby ten-
to certifikát ženy získaly, musely se zúčastnit 
doškolení a následně projít testováním. Tyto 
aktivity se pro přeštické ženy po skončení pro-
jektu uskutečnily též v učebně přeštického Kul-
turního a komunitního centra, které poskytlo 
pronájem učebny pro tyto dvě aktivity zdarma. 
Teď už nezbývá než popřát ženám do jejich dal-
šího profesního i osobního života hodně štěstí 
a úspěchů. Projekt „Podnikám a vynikám“ byl 
financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR.

Za Attavenu, o.p.s.,
Kristýna Vosátková, koordinátorka projektu

Dopolední a odpolední skupina začínajících podnikatelek s lektorem Tomášem Škardou  
a momentky z hlídání dětí s asistentkou Janou Veverkovou.

Hříšní lidé království českého
Kdo se v pátek 20. 6. 2014 k večeru pohy-

boval v přeštické čtvrti V Domkách, možná 
potkal babku kořenářku nebo podkoního, ženu 
šmukýře, zbrojíře, šenkýřku, řeznici či ponoc-
ného. A kdo měl smůlu, nejspíš ho vyděsil 
kat s velkou sekerou a evidentně již použitým 
popravčím špalkem nebo rychtář ženoucí se 
ulicí v sedle svého věrného červeného dvouko-
lového „oře“  či si musel troufnout projít mezi 
strážnými s halapartnami.

Jestli se ptáte, komu že se rozutekla divadel-
ní společnost nebo proč si psychiatrická léčeb-
na lépe nehlídala své pacienty, tak Vás uklid-
ním, nic takového… To jen skautské středisko 
Přeštice připravilo pro děti ze svých oddílů 
velkou hru do města pojatou jako středověká 
detektivka.  

„Město Przestic sužováno jest bandou 
padúchů, jež zločinů všelikých na obyvatel-
stvu páchajů. Minulú noc ukradli v dílně 
cenné zboží šmukýři, předtím vloupalať se 
nějaká banda zločinitelů k šenkýři a na cestě 
vod Plzně přepadli aj panského kočího, anž 
vezl královského purkmistra a tohoť oloupi-
li. Nynčko ostudu máme až v Praze. Ta ban-
da zlobochů skrývá se jistě v našom městě. 
Hanba nám, že nedokážeme najít je a řádně 
ztrestat. Kdo chtěl by se o to pokusit, měst-
ská rada vypsalať odměnu 2 kopy grošů za 
dopadení…“

A pokusit se o to chtělo hned šest skupinek 
dobrodruhů. Neměly ale jednoduchou práci. 
Bylo třeba navštívit ve městě všechny, kdo by 
mohli mít nějaké informace a vyptat se jich, 
koho viděli nebo kdo se jim zdá podezřelý. Ale 
obyvatelstvo, ač okrádané a přepadané, moc 
nespolupracovalo, vymýšlelo si na pátrající sku-
pinky záludné úkoly a službičky, za které teprve 
bylo ochotné prozradit co ví. Řeznice potřebova-
la pomoct spočítat utržené groše, kat si nevěděl 
rady se zašitím svých svršků, zbrojíř si popálil 

prsty, babce kořenářce se pomíchaly léčivé 
bylinky, podkonímu pořád utíkali uvázaní koně 
a tak potřeboval naučit nějaký pořádný uzel. 

Všem skupinám se ale nakonec podařilo zjis-
tit, kde se banda zločinců schází i kolik jich je 
a jak vypadají, dokonce na místech činu obje-
vily i nějaké hmatatelné důkazy – jeden ze zlo-
dějů zanechal otisk boty v blátě před krčmou, 
když utíkal po krádeži oknem ven, další si zase 
u šmukýře sáhl do rozlitého inkoustu a nechtě 
otiskl svůj prst. V tu chvíli pátratelé vybaveni 
moderními znalostmi z daktyloskopie a pro-
středky (pravítkem a lupou) mohli zajásat – už 
je skoro máme! 

V hostinci U Lilie se pak odehrálo velké 
zatýkání – sice se staly i nějaké justiční omyly, 
nicméně tři padouši ze čtyř byli chyceni, usvěd-
čeni a předáni do šatlavy (později si s nimi jistě 
poradí mistr popravčí). 

Bohužel unikl jejich vůdce. Je sice možné, že 
z našeho kraje navždy odtáhne, ale co když tře-
ba sežene dohromady jinou bandu a začne řádit 
zas? Uvidíme za rok.

A nakonec poděkování úžasně šikovnému 
panu Kozelkovi za výrobu halaparten, slečně 
Radce Křenové za fotodokumentaci a nabě-
hané kilometry, Jindřišce Hodinové, Radimu 
Táborovi a přeštickým ochotníkům ze spolku 
Úhlavan za půjčení kostýmů a všem ostatním 
nejmenovaným za spolupráci a účast.  

 Hanka

Osadní výbor Skočice ve spolupráci s měs-
tem Přeštice, Českým červeným křížem a Sbo-
rem dobrovolných hasičů Skočice uspořádal 
v sobotu 14. června 2014 již 7. setkání rodáků 
a občanů Skočic.

Navštívilo nás 128 rodáků žijících po celé 
naší republice. Výjimkou nejsou Karlovy Vary 
či Brno. Rodáci i občané měli možnost navštívit 
během dne místní Základní a mateřskou školu 
i kapličku. Prošli obec a poznávali její promě-
ny. Od 17 hodin se všichni sešli v restauraci 
„U Petra“, kde byl připraven bohatý dopro-
vodný program. K poslechu zahrál Lukaváček, 
kronikářka obce paní Jarolímová měla preciz-
ně připravenou kroniku s podrobnými promě-
nami ve fotografiích. K tanci a poslechu hrála  

od 20 hod. skupina Orient. Všichni obdrželi 
drobné občerstvení, pouťový koláč a kávu.

Rodáci byli spokojeni a tento den se jim dle 
jejich slov vryje do paměti. Zároveň poznamená-
vali, že se těší na další ročník. Spokojenost rodá-
ků je bezpochyby pochvalou pro pořadatele.

Ondřej Živný, předseda
Osadní výbor Skočice
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87. narozeniny pana Ing. Ivo Olšbaura

Dne 29. května oslavil své 87. narozeniny významný přeštický spoluobčan, pan 

Ing. Ivo Olšbaur, 
člen Českého svazu bojovníků za svobodu a nositel několika vyznamenání. Byl přímým účastní-

kem Českého národního povstání v roce 1945 jako tehdy osmnáctiletý mladík ve svém rodišti, a to 
v Mirovicích mezi Příbramí a Pískem.

V den jeho narozenin jej navštívili a osobně mu poblahopřáli starosta města Mgr. Antonín Kmoch 
a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Oslavenci předali květinu s dárkovým balíčkem. S panem 
Olšbaurem se podělili o jeho osobní vzpomínky na těžké období 2. světové války.

Pan Olšbaur se též zúčastnil letošního setkání občanů Přeštic s naším panem prezidentem 
Milošem Zemanem na přeštickém náměstí – reprezentoval zde právě Český svaz bojovníků za 
svobodu a pro pana prezidenta si připravil osobní dárek – knihu „Květen 1945 v Milovicích“ 
– jejímž je autorem. Vydána byla již v roce 2009. Za její sepsání obdržel děkovný dopis od 
bývalého prezidenta republiky pana Václava Klause. Pana Olšbaura pouze mrzelo, že bohužel 
nebylo z časových důvodů možné, aby se s panem prezidentem Zemanem osobně setkal a svoji 
knihu mu předal. Nakonec se ale předání této knihy přece jen podařilo – panu prezidentovi 
ji před odjezdem z našeho města osobně předal místostarosta Přeštic (viz jedna z přiložených 
fotografií). Panu prezidentovi ve stručnosti sdělil, kdo mu tuto knihu posílá a že je v ní vepsáno 
věnování s vlastnoručním podpisem. Pan prezident panu Olšbaurovi vzkázal, že mu za knihu 
velice děkuje.   

Vedení města Přeštice přeje váženému panu Ing. Olšbaurovi do dalších let hlavně hodně zdraví 
a spokojenosti. Upřímně si váží toho, že právě on 
žije v našem městě a že i když je imobilní občan, 
přesto se společně s vedením města zúčastňuje 
prakticky všech významných akcí, především ve 
dnech státních svátků a při výročí oslav osvobo-
zení města americkou armádou, a tím jej důstoj-
ně reprezentuje.

110. výročí narození pana Petra Blažka

Dne 6. srpna 1904 se narodil poslední přeštický úředně jmenovaný regen-
schori, laický učitel náboženství, hudební pedagog a skladatel, pan 

Petr Blažek,
který byl též posledním sbormistrem Zpěváckého spolku „Skála“, a to až do 

jeho násilného poválečného rozpuštění.
Dovoluji si za vedení města Přeštice pozvat nejširší přeštickou veřejnost 

dne 6. srpna letošního roku, tedy přesně v den 110. výročí narození pana Petra 
Blažka, na přeštický hřbitov k jeho hrobu (hned za vchodem u hřbitovní zdi) na 
pietní vzpomínkový akt. Začátek je v 16.00 hod. 

V nejbližším čísle PN bude otištěn delší medailonek o panu Petru Blažkovi včetně několika 
ještě dosud nikdy nezveřejněných fotografií ze soukromého archivu jeho syna, rovněž pana Petra 
Blažka.                                           Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář města Přeštice

Před sto lety vypukla I. světová válka
Byl to světový konflikt, trvající od 28. 7. 

1914 do 11. 11. 1918, který se dotkl i živo-
ta rodin v Přešticích. Vše začalo vyhlášením 
války Rakouska-Uherska (jehož jsme byli 
součástí), Srbsku. V jejím průběhu, kdy bylo 
mobilizováno přes 60 milionů mužů, zahynulo 
10 milionů lidí! Po této válce vznikla 28. října 
1918 naše Československá republika. Změnily 
se také hranice evropských států. Postupně se 
vytvořilo za války pět front: západní, východní, 
italská, balkánská a blízkovýchodní. Bojovalo 
se také na území německých kolonií v Africe 
a v Oceánii, vznikla zákopová válka. Válku 
vyhrála tzv. Dohoda. Důvodem proč se o této 
ošklivé a zbytečné válce zmiňujeme v Přeštic-
kých novinách je skutečnost, že se z této války 
nevrátilo do svých rodin 102 mužů!, je znám 
jejich seznam. V rumunském zajetí zahynul 
v devatenácti letech i můj strýc Jaroslav Bažant. 
Na památku padlým v I. světové válce byl 5. 
a 6. 7. 1924 odhalen pomník před současnou 
Českou spořitelnou na přeštickém náměstí. 
Ústřední postavou byla socha T. G. Masaryka, 
existuje množství fotografií. Autorem sousoší 
byl akademický sochař Vojtěch Šíp z Plzně. 
Bylo zlikvidováno v roce 1953, II. světovou 
válku přežilo.     

Ing. Jiří Běl

Repro pohlednice zaslané Jaroslavem Bažan-
tem rodičům do Přeštic.

Blahopřání k 80. narozeninám

Své 80. narozeniny oslavil dne 1. června pan 

Václav Kasl 

z Přeštic. Pan Kasl je člověk velice pracovitý, obětavý, skromný a dobrosrdečný. K jeho význam-
ným jubilejním narozeninám mu přišel za vedení města Přeštice poblahopřát jeho místostarosta. 
Předal mu dárkový balíček, knihu „Divotvůrkyně Přeštická 300 let obrazu a poutí“ a květinu. Do 
dalších let mu popřál především pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a spokojenosti. Gratulantů 
bylo samozřejmě více. Váženému oslavenci přišli poblahopřát přeštičtí baráčníci, předseda Sva-
zu zdravotně postižených Přešticka pan Josef Šobr a také zástupci přeštické pohřební služby.

Pan Kasl je členem Obce baráčníků Přeštice pod Ticholovcem už od roku 1957. Více než 10 
let zastává funkci pantatínka a je rovněž  již po mnoho let také praporečníkem. Byl též šohajem 
– nosil májku. Několik let již také pracuje v zastupitelstvu baráčníků XII. župy Jana Sladkého 
Koziny se sídlem v Plzni. Tím reprezentuje nejen obec baráčníků, ale i město Přeštice. V roce 
2009 navrhla Obec baráčníků Přeštice pod Ticholovcem pana Kasla na ocenění města Přeštic. 
Vyznamenání – čestné uznání – s věcným darem mu bylo slavnostně předáno při jarních měst-
ských slavnostech dne 16. května 2009 přímo na pódiu na přeštickém náměstí. Oslavenec již 
dlouhou dobu spolupracuje s přeštickou pohřební službou – jedná se především o kopání hro-
bů, asistence při pohřbech do hrobu či hrobky atd. Rovněž umí zhotovit krásné věnce z chvojí 
a mahonu. Mnoho občanů z Přeštic i okolních obcí si od něho nechává každoročně udělat věnec 
na hrob a to vždy na Památku zesnulých (na Dušičky).

Pan Kasl před odchodem do důchodu pracoval po dlouhá léta ve Škodovce v Plzni ve 
slévárně. Práce tam byla fyzicky velice náročná. Milý oslavenec je člověk velice zbož-
ný, s úctou, pokorou a láskou navštěvuje každou neděli bohoslužby v přeštickém barokním 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Při mši chodí s kasičkou a vybírá od přítomných dob-
rovolné finanční příspěvky na kostel. Rovněž se stará – a to zcela dobrovolně – o vícovský 
kostelík sv. Ambrože – a to hlavně o Velikonocích. Z důvodu, že tento jedinečný a pověst-
mi opředený kostelík byl již mnohokrát vykraden, není možné v něm během roku nechá-
vat svícny, svíce, obrazy, sošky a další výzdobu. A je to právě pan Kasl, který se svojí 
manželkou, rovněž členkou baráčníků (vykonává zde funkci slídila – kontroluje pokladní 
záležitosti) každoročně tyto vzácné věci přiváží, aby byl kostelík krásně a důstojně vyzdoben 
na mši, kterou pravidelně každým rokem celebruje na Velikonoční pondělí přeštický pan vikář  
Mons. Karel Plavec. A pak opět ještě v tentýž den z kostelíka vše odváží. Toto dělá již po mnoho 
let a to zcela nezištně s láskou a pokorou jemu vlastní.

Pan Kasl je také člověk velice společenský – má rád lidi, hezké prostředí, rád si popovídá 
s přáteli. Pravidelně jezdí i se svojí manželkou na zájezdy do Německa, organizované vedením 
Svazu zdravotně postižených Přešticka. Tyto zájezdy jsou pořádány především pro ty, kteří mají 
zájem zaplavat si v bazénu s teplou vodou a tak přispět k regeneraci svého zdraví.

Oslavenec nade vše miluje svoji rodinu, jeho manželka je mu ve všem velikou oporou. Má dva 
syny a tři vnoučata. Všichni se mají velice rádi. 

Vážený pane Kasle, ještě jednou jen vše dobré do dalších let, především pevné zdraví a stále 
tolik chuti a elánu do všeho, co děláte doma 
pro Vaši rodinu, ale i pro druhé. Je nás oprav-
du mnoho, kteří si Vás vážíme a máme Vás 
upřímně rádi.                 Mgr. Jan Königsmark

Pan Ing. Ivo Olšbaur v doprovodu svojí dcery 
v den návštěvy prezidenta republiky na přeštic-
kém náměstí.

93. narozeniny paní učitelky Petrušky Langmajerové

Své úctyhodné 93. narozeniny oslavila dne 26. května paní 

Petruška Langmajerová,
bývalá dlouholetá učitelka na 1. ZŠ v Přešticích. Jak si bezpochyby vzpomenou především 

starší spoluobčané Přeštic, manžel paní učitelky byl po mnoho let vedoucím prodejny látek, 
textilu a koberců na přeštickém náměstí. Paní učitelka žije již několik let v Domě s pečovatel-
skou službou Přeštice. Zde ji právě v den jejích úctyhodných narozenin navštívil místostarosta 
města Přeštice a jménem jeho vedení jí popřál do dalších let především hodně zdraví, klid, 
radost, pohodu a předal dárek s květinou. Setkání s bývalou dlouholetou paní učitelkou někdejší  
1. ZŠ Přeštice bylo velice milé a bylo stále o čem povídat a také na co a na koho vzpomínat. Paní 
učitelka má výbornou paměť, zajímá ji vše v našem městě, především všechno nové na přeštické 
ZŠ a ve školství vůbec. 

Nad fotografiemi z let, kdy ještě učila na zdejší bývalé 1. ZŠ, zavzpomínala s místostarostou 
města na své bývalé kolegyně a kolegy, z nichž již někteří nejsou bohužel mezi námi. Okamžitě 
věděla, jaký předmět kdo učil, čemu se věnoval 
atd. Naprosto přesně si též vybavila jména vět-
šiny svých bývalých žáků, o mnohých ví, kde 
žijí, kde pracovali či pracují, zná jejich rodiny. 
S některými z nich je stále v kontaktu a je za to 
moc ráda. Je stále zvána na srazy svých býva-
lých žáků a pokud jí to její zdravotní stav dovolí, 
velice ji vždy potěší, když si pro ni přijedou a na 
místo srazu ji odvezou a zase přivezou zpět.

Vážená paní učitelko, ještě jednou do dalších 
let především pevné zdraví a stále dobrou mysl 
a zájem o vše jako dosud.

Místostarosta města Mgr. Jan Königsmark 
předal panu prezidentovi knihu pana Ing. Ivo 
Olšbaura s vepsaným věnováním s vlastnoruč-
ním podpisem.
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Turisté TJ Přeštice jubilují: 90 let 
od vzniku turistiky v Přešticích

V letošním roce 2014 uplyne 100 let, kdy 
v červenci  roku  1914  propukla první světo-
vá válka a v září před sedmdesáti pěti lety pak 
ta druhá. Byla to nejsmutnější a nejtragičtější 
období 20. století.

Toto 21. století přineslo, zejména nám v Přeš-
ticích, významná jubilea dvou lidových a popu-
lárních organizací – každé  jsouc v pozoruhod-
ném odstupu deseti let, tj. jedné dekády.

Dne 14. června 2014 oslavila Sdružená obec 
baráčníků v Přešticích pod Ticholovcem své  
80. výročí (1934-2014).

I  náš Oddíl pěší turistiky TJ Přeštice nezůstá-
vá v současnosti nepřipomenut a také oslavuje 
v tomto pozoruhodném roce 2014 významné   
výročí místní turistiky, a sice 90 let od svého  
založení. 

 Dne 11. června r. 1888 byl ustaven v Praze 
Klub českých turistů. V r. 2014 tedy uplynulo 
126 let od jeho založení. 

Již dne 13. listopadu 1918, krátce po konci 
první světové války, tehdejší Ústřední výbor 
KČT přejmenoval klub na Klub českosloven-
ských turistů. 

A tak tehdy, zase poměrně brzy v roce 1924, 
i když ale měli naši lokální zakladatelé pravdě-
podobně ještě jiné trvající existenční podmín-
ky a starosti, v poměrně krátké době po vzni-
ku Československa v r. 1918, založili i KČST 
u nás, v Přešticích. Bohužel, se však nezacho-
vala žádná přesnější zpráva či jakýkoliv písem-
ný údaj.

Z pozdějších záznamů bylo však  možno 
zjistit jistá doložená fakta: Zakládajícími členy 
byli místní úředníci František Faitl jako před-
seda, Antonín Borovička, František Oliverius, 
Václav Votava, pokladníkem byl kateche-
ta Jaroslav Štucbart. Jiná jména nám nejsou 
dosud známa ani další činnost tohoto odboru. 
První informace byly dokumentovány zápisy 
až po r. 1937.

Léta nacistické okupace sice pak pozname-
nala další činnost pěšího oddílu našeho KČST, 
lépe se dařilo sekci lyžařů a největší činnost  

pak vykazoval oddíl vodáků, kteří přežili 
úspěšně válečná léta a v osvobozené republice 
pak pokračovali (když pěší i lyžařská aktivita 
byla velmi omezená, aby posléze jistým způso-
bem stagnovala), později i jako složka Sokola 
a posléze v rámci sjednocené ČSTV, ve své 
úspěšné činnosti, vyjma značení turistických 
cest. Pěší turistika pak čekala na obnovení své 
činnosti až do r. 1958.

Organizátory byli Miloš Peklo a Jan Šebek.
Turistický oddíl pak vystupoval pod hlavičkou 
TJ Slavoj Přeštice. Dalšími aktivními členy 
byli Josef Šmůla, František Oliverius, Václav 
Pintner, Václav Tynis, Lída Čermáková, Bože-
na Linhartová, Milan Polka, Alois Valach jun. 
a další. Bohatou činnost ve značení  pak vyka-
zovali Miloš Peklo, Václav Pintner, Ondřej 
Květoň a další, když tito jmenovaní organizo-
vali školení v rámci celého kraje a Miloš Peklo 
byl dokonce po  jistou dobu  předsedou krajské  
turistické komise značení (později pak i Václav 
Tynis) a zajišťoval zakreslování značených cest 
do turistických map.

Výlety a tzv. zápočtové cesty a turistické 
srazy byly publikovány ve skříňce na náměs-
tí, uskutečnila se i velká celotýdenní turistická  
putování (v r. 1961 to byly Jeseníky, v r. 1962  
pak Beskydy, v r. 1963 Orlické hory a v r. 1964 
pak dvoutýdenní v našich a polských Vysokých 
Tatrách).

Od 1. 1. 1965 se z Přeštic odstěhoval Václav 
Tynis a Miloš Peklo byl služebně přeložen  na 
různá vzdálená pracoviště a když nikdo nepře-
vzal předsednictví, došlo opět ke stagnaci  čin-
nosti odboru. Někteří členové se pak zúčast-
ňovali akcí jiných sousedních turistických 
odborů.

Tato stagnace trvala až do r. 1983, kdy došlo 
k opětovnému znovuvzkříšení turistické čin-
nosti v Přešticích.

Až v r. 1984, když bylo ustaveno nové před-
sednictvo (předseda Stanislav Sýkora) se čin-
nost odboru rozjela pod hlavičkou TJ Přeštice 
– Turistický odbor. V roce 1988 byl předsedou 

Petr Blažek, když po sametové revoluci byl na  
památné schůzi dne 7. 11. 1990 pod jeho vede-
ním ustaven opět KČT – Odbor pěší a vodní 
turistiky.

Pak byli zvoleni postupně noví předsedové  
KČT, a sice v těchto letech:
leden 1991 – leden 1996 Karel Naxera jun.
leden 1996 – leden 1997 Karel Naxera jun.
leden 1998 – leden 2002 Ing. Zdeněk Bohdan
leden 2002 – leden 2003 Jan Mrkvička
leden 2003 –  leden 2005 Ing. Oldřich Brož
leden 2005 –  leden 2006 Ing. O. Brož
leden 2006 – leden 2007 Ing. O. Brož
leden 2007 –  leden 2010 Ing. O. Brož

Ještě za tohoto předsednictví byli do prá-
vě zřizované Síně slávy KČT v Plzni uvedeni 
naši zasloužilí členové Miloš Peklo a později 
pak i Václav Tynis. Dále byla zaznamenána 
historie turistiky na Přešticku od r. 1924 až do 
r. 2009 v čtyřdílné KRONICE, která obsahuje 
642 stran.

Dne 21. ledna 2010 jsme byli na výroč-
ní schůzi našeho O KČT seznámeni naším 
předsedou Ing. Oldřichem Brožem s novelou 
zákona č. 227/2009 Sb., o sdružování občanů, 
která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2010 a zce-
la vyloučila naše současné dvojí členství, tj. 
v KČT i v TJ Přeštice. Byly tím stanoveny pro 
nás nepřijatelné existenční a právní okolnosti, 
takže jsme se rozhodli pro další setrvání v TJ 
Přeštice a vystoupili z řad KČT. Stali jsme se 
Oddílem turistiky při TJ Přeštice, požívaje tak  
i nadále veškerých práv a povinností této měst-
ské tělovýchovné organizace.

Naše turistická aktivita tedy tím nebyla naru-
šena a pokračovala později a pokračuje i nadále 
ve své  úspěšné činnosti s předsedou Václavem 
Čermákem.

Jan Mrkvička 

Kdo to byl MVDr. Božetěch Vácha?
Nedávno se mi dostala do rukou fotografie 

mého otce. Nyní již není mnoho pamětníků 
na něj jako na veterináře, ti starší jej pamatu-
jí kvůli jeho návštěvám u Brčků a ve vinárně 
ve Vinglu. Fotografie ukazuje hubeného až 
vyzáblého mladého veterináře, jak si jej nepa-
matuji ani já. Otec se totiž opět ´pochlapil´ 
když už mu bylo 49 let. Říkal, že prý abych 
v prenatálním (v mamince) zažil tu atmosfé-
ru osvobození západních Čech americkými 
vojsky. Vždyť u nás na jatkách v Sušici jich 
bydlelo devět. Když jsem později s. učitelce 
Kobzové tvrdil, že to nebyla Rudá armáda pře-
vlečená do amerických uniforem, jak tvrdila, 
a že ti „černí“ nebyli nakrémovaní, měl jsem 
s ní nepříjemnosti a můj otec také. Prý mě učí 
pěkné voloviny!!! O téhle černé době našich 
dějin – myslím tu socialistickou – nechci 
hovořit, pamětníků je zatím ještě dost a dost.

Chci se jen v pár článcích podělit o historii 
jistě zajímavé figurky Přešticka. Většina se 
sice udála v Sušici, kde jsme bydleli, než nás 
soudruzi 6. 5. 1948 – všimněte si jak rychle po 
převratu v osmačtyřicátém – vystěhovali do 
Přeštic.

Takže k této fotografii. Otcovo první, když 
vešel do dvora tak vždy zaznělo: lavor, vodu, 
mejdlo, ručník (samozřejmě, že se jednalo 
o soukromníky, JZD v době první republiky 
a za války naštěstí ještě nebyly). Ovšem pokud 
byl někdo doma. Pokud pracovali na poli, měli 
takový nepsaný  rituál. Prohlédl nemocné zvíře 
a vystřelil z pistole. Jednou, aby se někdo vrátil 
domů a třikrát, kdyby bylo dobytek třeba ope-
rovat a muselo být více lidí. Sloganem „lavor, 
vodu, mejdlo,  ručník“ byl proslulý, to i slepí 
věděli, že přijel dr. Vácha.

Jak se však brněnský rodák na Šumavu 
dostal? Po návratu z ruského zajetí a službě 
v legiích se vrátil z Vladivostoku lodí Amerika 
II. přes Japonsko, Čínu, Cejlon (nyní Srí Lan-
ka), Suezem do Terstu. Nějakou dobu byl ještě 

veden jako voják a to se ještě jmenoval Wacha. 
Vyžádal si dlouhotrvající povolení od vojska 
a... dle mého dědečka se začal flákat. Sice občas 
někde něco dělal, ale prý nic moc. Tak to trvalo 
nějaký rok, až se jeho otec naštval a uhodil na 
něj, co už začne kloudného dělat. Jeho řemeslo 
nemohl, protože děda stavěl kočáry a těm s pří-
chodem automobilů odzvonilo. Mladý Vácha 
byl sice vyučeným kolářem, ale to by dopadl 
jako otec – kočáry se už nedělaly. Otec tehdy 
šel do své skříně a vyndal něco, co se podoba-
lo nějakému tubusu a z něj vyndal diplom, že 
nedávno ukončil fakultu Vysoké školy veteri-
nární v Brně. Bylo prý údivů a slz a proč že 
nic neřekl atd., nechtěl staré rodiče zatěžovat 
nějakými starostmi jak finančními, tak i studij-
ními. Při studiu na Vysoké škole veterinární byl 
dobrý student a proto také byl na škole zaměst-
nán jako demonstrátor na Ústavu hygieny. Pro-
to také po absolvování školy zůstal na „veteri-
ně“ dělat asistenta. To jej moc nebavilo a tak 
při první nabídce kývl a jel do terénu. Dostal za 
úkol na Šumavě něco vyšetřovat ohledně masa. 
K tomu potřeboval jatky a ty byly právě v Suši-
ci. Krajina a okolí, také lidé se mu tak zalíbili, 
že se do školy do Brna již nevrátil a zakotvil 
tam natrvalo. Nebýt roku 48, tak bychom tam 
byli dodnes.

Otec si zařídil živnost jako městský veterinář 
a zároveň si pronajal městská jatka, kde jsme 
také bydleli. Hned se zapojil do místního spo-
lečenského života, před válkou byl i velitelem 
Národní gardy v Sušici. V Národní gardě byli 
vojáci, kteří nepodléhali mobilizačním vyhláš-
kám, ale byli vyzbrojeni pro případ potřeby brá-
nit republiku.

Abych Vás neotravoval jen psaním o naší 
rodině, tak Vám také napíši o několika oprav-
du povedených kouscích co provedl. Sice se to 
dělo v Sušici, ale klidně to mohlo být i v Přeš-
ticích, kde byla také jatka a kam jsem za ním 
často chodil.

Dříve se dobytek na jatka vodil, protože 
auta na svážení dobytka ještě nebyla. Tak se 
také vodili na jatka býci, kteří již byli vyřazeni 
z chovu a nebo vykrmení býčci, tak jako dnes. 
Ovšem vést 800-1300kg býka, třebaže měl 
v nose kroužek, nebyla určitě žádná legrace. 
Takže se občas stalo, že prchli. Asi možná tuši-
li, co se blíží a nebo zatoužili po svobodě. To 
je však naše myšlení, kdoví co se zvířeti v hla-
vě honilo. Obvykle se vedli na tyči upevněné 
v kroužku v nose, byli spoutáni podtrhovákem, 
což byl provaz uvázaný na poutech předních 
nohou, připevněný na hrudní pas a vedený mezi 
zadníma nohama tak, že když se za něj zatáhne, 
měl by padnout na kolena. Na obou rozích měli 
řetězy, pas na krku a přes oči koženou plentu, 
aby neviděli. Někdy se ovšem stalo, že jej něco 
vyrušilo a byl k neudržení. Stačila maličkost 
a klidně si kroužek z nosu vytrhl a začalo řádě-
ní. Býk šel po všem co se hýbalo a tak raději 
všichni prchli, protože takový býk může snadno 
zabít. Otec měl s býky určité zkušenosti z jatek, 
protože býci se neomračovali jako jalovice 
a krávy, ale stříleli se. Nebyla to žádná poho-
dlná prácička, protože střílet se muselo z blíz-
kosti do hlavy. Býk byl rozrušen pachem krve 
z jatek a proto se muselo jednat rychle a zku-
šeně. Býci byli po přivedení na jatka umístě-
ni odděleně od ostatního dobytka. Nesměli se  
ihned porážet jako nyní, protože cestou měli 
zpěněnou krev a maso by bylo nekvalitní. Býci, 
ale i ostatní dobytek museli být na jatkách nej-
méně 2 dny, jen o vodě, aby se vyčistili, uklidni-
li a pak teprve na ně došla řada. Ovšem pořád to 
byl těžký, silný a mohutný býk a především se 
k němu musel chovat respekt i proto, že to bylo 
živé zvíře. Stalo se, že takový býk i když byl 
připoutaný za rohy řetězy a za kroužek v nosu  
a obzvláště ti velmi těžcí a divocí, tak i při stání 
měli podtrhovák neustále na sobě. Sice byli při-
poutáni do kroužků v žulové podlaze, ale stalo 
se, že se vytrhl a začalo řádění.

Zajímal jsem se pochopitelně, co se dříve 
s takovým býkem dělalo v minulosti, ještě když 
se nestříleli. Býka se snažili zahnat někam do 
dvora a když se jim to podařilo, tak jej nechali 
o hladu a žízni řádit, třeba i několik dní, než se 
unavil a hlady zeslábl. Bylo to nehumánní, ale 
určitě to splnilo svůj účel.

Pokračování příště.
Slavomír Vácha

Valná hromada 
TJ Přeštice

Ve čtvrtek 29. května proběhla ve vinárně 
hotelu Sport 45. valná hromada Tělovýchov-
né jednoty Přeštice. Za 92% účasti pozvaných 
delegátů byly přijaty dokumenty, týkající se 
činnosti tělovýchovné jednoty na období 2014-
-2015 a vzhledem k tomu, že valná hromada 
byla volební, bylo zvoleno vedení TJ ve složení: 
předseda TJ pan Karel Švarc, tajemník TJ pan 
Karel Tušek, hospodář TJ ing. Martin Kadaník 
a členové VV pánové Jaroslav Zavadil a Jaro-
slav Janda. Revizní komise bude v následujícím 
období pracovat ve složení slečna Lenka Hajš-
manová, pan Jiří Sýkora a pan Zdeněk Plachý.

Velké poděkování patří odstupující předsed-
kyni revizní komise paní Jitce Králové za  pra-
covní  aktivitu, se kterou revizní komisi v uply-
nulém období vedla. Tělovýchovná jednota 
patří se svými 950 členy k největším nezisko-
vým organizacím ve městě a má předpoklady 
kvalitně zabezpečovat sportovní dění svých čle-
nů i sportovní reprezentaci města navenek.

Karel Tušek
tajemník TJ Přeštice

Den dětí ve Skočicích
Letos slavily děti ze ZŠ a MŠ Skočice svůj 

svátek už v pátek 30. května. Místní organiza-
ce ČČK pro ně ve spolupráci s OV a SDH při-
pravila zábavné i poučné dopoledne s kovboji. 
Dozvěděly se více o drsném životě těchto honá-
ků dobytka, učily se vrhat laso, házet podkovou 
i kloboukem, rýžovat zlato. Sledovaly hbité 
ruce kovboje při práci s bičem nebo kolty. I přes 
chladné počasí odcházeli všichni z fotbalového 
hřiště spokojeni.                     Andrea Heralová
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Fena křížence jezevčíka krátkosrstého barvy 
černé s hnědým pálením, stáří cca 10 měsí-
ců, nalezen v Přešticích dne 19. 1. 2014. Pes 
umístěn v záchytné stanici v Přešticích, ul. 
V Háječku.

Oznámení o nalezených pejscích

V ul. U Trati v Přešticích byla dne 10. 4. 2014 
po 6. hod. nalezena fenka křížence černé bar-
vy s bílou náprsenkou, stáří cca šest měsíců, na 
krku měla látkový obojek s bílozeleným vodít-
kem, nejevila žádné známky týrání ani zraně-
ní. Byla umístěna do městské záchytné stanice 
v Přešticích, ul. V Háječku.

KKC vyhlašuje soutěž

„O nejhezčí 
vyzdobenou terasu,

balkon či jiný
venkovní prostor“
V období od 1. 5. do 31. 8. 2014
lze zasílat či donést do redakce 

Přeštických novin fotografie 
a přihlásit se do soutěže.

Turistické informační centrum 
Masarykovo náměstí Přeštice

Motoakce v Žerovicích

Školní výlet seniorů z VU3V

Studenti všech středisek Virtuální univerzity třetího věku u nás na Přešticku, tzn. z výukových 
středisek Nezdice, Přeštice, Řenče a Vlčí, zakončili studium letního semestru výletem, který zorga-
nizovalo Občanské sdružení Aktivios, pořádající univerzitu na Přešticku, a to ve středu 28. května 
2014.                                                                                                            Foto Miloslava Loudová

První zastávkou byl zámek v Březnici, kde 
jsme si prohlédli bylinkovou zahradu  a  zámec-
kou expozici prezentující historii objektu a jeho 
význačných majitelů.           Foto Zdeněk Voves

Pokračovali jsme do Rožmitálu pod Třemší-
nem do  farního kostela Povýšení svatého Kříže  
ve Starém Rožmitále, kde nás čekal erudovaný 
výklad Mgr. Ivany Hoyerové a na varhany nám 
zahrál Ing. Ivan Hoyer (Hoyerovi jsou znalci 
života a rodokmenu J. J. Ryby z Rožmitálu pod 
Třemšínem) a poté procházka na místní hřbitov 
k hrobu Jakuba Jana Ryby.         Foto Jiří Bína

Odpoledne jsme strávili prohlídkou rožmi-
tálského Podbrdského muzea, které se nachází  
v historickém jádru města v nově zrekonstru-
ovaném areálu továrního komplexu Agrostroj. 
Hlavní expozice nás seznámila například s ne-
obyčejným životním příběhem a tragickým osu-
dem kantora a hudebního skladatele J. J. Ryby 
nebo s rodem pánů z Rožmitálu. Součástí muzea 
je i expozice historických automobilů, stodola, 
dětské hřiště a muzeum hasičstva. 

Foto Jiří Bína

V sobotu 14. 6. za přispění MěÚ Přeštice 
a dalších sponzorů se v Žerovicích vydařil již 
druhý ročník motosoutěže „Zpátky do minulosti 
na dvou kolech“. Po vyhlášení vítězů se o adre-
nalinový zážitek postaral motokaskadér pozva-
ný organizátorem Karlem Löfflerem. Příjemný 
den zakončila rocková kapela.

Text a foto Stanislav Morávek

Povedená skočická pouť
V neděli 15. června se konala ve Skočicích 

pouť. Město Přeštice podepisuje na konání pou-
tě v Přešticích smlouvu s organizátorem, jejíž 
součástí a podmínkou je i konání poutě ve Sko-
čicích, Zastávce a Žerovicích. A jaká byla pouť 
ve Skočicíh již víme. „Povedená“.

V sobotu, den před poutí, mne kontaktoval 
pan Zahradník, provozovatel a organizátor pou-
tě, že zakoupil v Žerovicích houpačky, tak aby- 
chom si je přepravili do Skočic. Jinak by zde 
nebylo nic. Neváhal jsem a požádal proto pány 
Václava Křena a Jana Skálu ze Skočic, zda by 
s traktorem pro houpačky zajeli. Byli laska-
ví a houpačky přivezli. Během konání rodáků 
v obci jsem tedy mimo jiné zařizoval i atrakce 
na následující pouť. S jiným provozovatelem 
z Klatov byl ještě sobotní večer předjednán 
návoz nafukovacího hradu, střelnice a dětské-
ho kolotoče. To vše mělo dorazit zhruba ve  
23 hodin. Posledním termínem bylo nedělní 
ráno 8.30 hod. Bohužel však tato snaha nevyšla, 
což bylo způsobeno moc rychlou stěhovací akcí 
„Kulový blesk“.

V současné době je na městu Přeštice, případ-
ně Kontrolním výboru, aby vyhodnotil splnění 
podepsané smlouvy na zajištění poutí. Osobně 
jsem přesvědčen, že chyba nebyla na straně 
města a už vůbec ne na straně osadního výboru. 
Město i osadní výbor dělal vše pro uskutečnění 
poutě ve Skočicích.

Dovolte mi ještě, abych touto cestou podě-
koval našim občanům panu Janu Skálovi za 
zapůjčení traktoru a panu Václavu Křenovi st. 
za převoz houpaček.

Ondřej Živný, předseda
Osadní výbor Skočice

Velká cena města Přeštice 2014
V sobotu 21. 6. 2014 se v Přešticích odjel dal-

ší XC závod horských kol – 4. ročník VELKÁ 
CENA města PŘEŠTICE 2014, který je sou-
částí seriálu Becker cup jako 4. závod, PLHK 
– Pošumavská liga horských kol také jako  
4. závod a v letošním roce byl poprvé zařazen 
i do nového seriálu TALENT CUP 2014 MIK-
ROREGIONU PŘEŠTICKO. Tento seriál má 
v letošním roce v programu odjet 11 závodů 
a sobota byla také 4. závodem tohoto seriálu. 
Další závod Talent cupu se jel v neděli 29. 6. 
2014 v obci Řenče.

V Přešticích se na startu v jednotlivých  
17 kategoriích (i odrážedla) sešlo celkem  
246 závodníků. Pro dětské kategorie byla trasa 
závodu postavena v městském parku ve vni- 
trobloku a pro kategorie od kadetů po veterány 
a ženy prodloužená až na Masarykovo náměstí 

a ztížená o výjezd a sjezd schodů u městské kaš-
ny a přejezd dvojice valníků.

Pro všechny dětské účastníky byl připraven 
diplom a pro první tři v každé kategorii speciál-
ně vyrobené „zubaté“ medaile. Nejlepším třem 
bikerům v dospělých kategoriích se předával 
pohár. Polednímu vyhlašování vítězů dětských 
kategorií a odpolednímu vyhlašování vítězů 
dospělých předcházela bohatá tombola.

COPR Přeštice děkuje všem partnerům, 
sponzorům a také kamarádům a všem ostatním 
za jejich nezištnou pomoc s přípravou a vlastní 
realizací celého závodu VELKÁ CENA města 
PŘEŠTICE 2014. 

Za rok, na 5. ročníku, se na Vaši účast těšíme 
a určitě přidáme nějaké překvapení na trati.

Josef Hrádek
ředitel závodu
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Přebor župy šumavské v atletice
V sobotu 26. dubna 2014 se konal přebor župy šumavské v atletických disciplínách 

(sprint, skok daleký, hod, dlouhý běh) v Klatovech. Sportovního klání se zúčastnilo  
14 chlapců a 6 děvčat z TJ Sokol Přeštice.

Mladší žáci I 
1. místo – Michal Pergler
2. místo – Pavel Vacek
3. místo – Tomáš Fořt
4. místo – Daniel Voříšek 

Mladší žáci II
1. místo – Aleš Trachta
2. místo – Jiří Štengl
4. místo – Jan Pergler 

Starší žáci IV 
3. místo – Václav Květoň

Mladší žákyně II
1. místo – Helena Voráčková
Starší žákyně III 
1. místo – Jana Richterová
2. místo – Iveta Krýslová        

Na základě úspěchů v jednotlivých disciplí-
nách v župním přeboru jsou žáci z Přeštic nomi-
nováni na přebor ČOS ČR ve všestrannosti, kte-
rý se koná 30. 5. až 1. 6. 2014 v Brně (mladší 
žáci) a 13. až 15. 6.2014 v Praze (starší žáci).

Bratr Josef Hrabě
oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice 

1. řada (zleva): A. Trachta, J. Štengl, V. Květoň, M. Pergler, J. Pergler, M. Košař, F. Wohlmuth.
2. řada (zleva): J. Suchý, T. Voráček, T. Fořt, P. Gemerský, P. Vacek, D. Voříšek, D. Tumpach.

Foto MUDr. Eva Perglerová

Turnaj žáků v badmintonu
V pátek 6. června 2014 proběhl v tělocvičně přeštické základní školy turnaj žáků ve dvouhře 

oddílu badmintonu TJ Přeštice. Hrálo se formou každý s každým, všichni podávali výborné výko-
ny. Na prvních pěti místech se umístili tito hráči (zleva): Aneta Tremlová (3. místo), Martina Strej-
cová (1. místo), Kateřina Kahounová (5. místo), Tomáš Naxera (2. místo) a Denisa Vonásková  
(4. místo). Za hráči stojí hlavní trenér oddílu badmintonu Milan Harmáček. Přejeme všem sportov-
cům hezké prázdniny plné pohybu, radosti a smíchu.

Text a foto: Martina Hanzlíková a Gábina Štenglová, trenérky oddílu badmintonu

Podařený turnaj 
Sokola Přeštice ve florbalu

V sobotu 24. května se konal v přeštické 
sokolovně turnaj ve florbalu. Účastnilo se ho 
8 týmů z různých měst či místních vesniček. 
Náš přeštický erb reprezentovaly tři týmy, a to 
Sokol Přeštice „A“, Sokol Přeštice „B“ a favori-
zovaní El Macho. Poslední ze zmíněných týmů 
sice obsahoval přeštické odchovance, nicméně 
převážná většina hraje za barvy plzeňského 
FBC. Dalšími zúčastněnými týmy byly líňští 
Sokolíci, Fbc Spriritis Plzeň, Příchovice, FBC 
Forsee Plzeň a také Sokol Renče. Asi největším 
překvapením bylo druhé místo borců z Přícho-
vic, kteří se velmi snažili a svou snahou dosáhli 
toho, že za sebou nechali například favorizo-
vané El Macho či oba další přeštické týmy. 
Neméně překvapivé bylo vítězství plzeňských 
FBC Forsee, kteří uhráli se všemi velmi těsné 
výsledky a kvalitní boje. Plzeňští florbalisté 
dosáhli prvenství a odnesli si zaslouženou láhev 
šampaňského. Na třetím místě skončil přeštický 
Sokol „A“ a trochu zklamaný tedy skončil na 
bronzové pozici. Nutno dodat, že líňští Sokolí-
ci, kteří jsou na florbalové scéně noví a teprve 

se sehrávají, předvedli velmi vyrovnané zápasy 
a přes to, že se neumístili na prvních 3 pozicích, 
předvedli velmi slušné výkony, které mohou 
zastrašit soupeře do další sezóny. Doufejme, že 
se další turnaj na podzim vyvede alespoň stejně 
tak dobře, jako se vyvedl ten májový. 

                           Tomáš Siegl
florbalový oddíl TJ Sokol Přeštice

Pozvánka na veterány
Zveme všechny příznivce moto-

rismu v sobotu 16. srpna do Dolní 
Lukavice před zámek, kde se v cca 
11.10 až 12.30 hodin zastaví sta-
ré automobily v rámci Memoriálu  
F. A. Elstnera 2014. Tato jízda má 
připomenout osobnost cestovatele, 
spisovatele, propagátora motorismu 
a skauta pana Elstnera, který v letech 
1932 až 1959 procestoval s českými 
lidovými automobily Evropu, Asii, 
Afriku i severní a jižní Ameriku. His-
torická vozidla v tomto dni ujedou 
trasu cca 70 km dlouhou. Z Dolní 
Lukavice budou pokračovat do Blovic a cíl bude 
na nádvoří pivovaru v Plzni od 15 do 17 hodin, 
kde bude výstava vozidel a vyhlášení vítězů. Uvi-
díte automobily (aero, škoda atd.) a motocykly 

vyrobené do roku 1948. Akci pořádá Veteran 
Car Club Plzeň ve spolupráci s kulturní komisí 
obce Dolní Lukavice.           Mgr. Eva Klepsová

kulturní komise OÚ Dolní Lukavice

Další medaili do oddílové sbírky přidaly dorostenky oddílu národní házené TJ Přeštice. Získa-
ly v oblastním přeboru 3. místo a tím bronzové medaile. Zadní řada zleva trenérka m.n.h. Šárka 
Bradová, Lucie Kačírková, Lucie Klinerová, Markéta Kašparová, Veronika Szlachtová, Noemi 
Mlynaříková, trenér Petr Moravec, v pokleku zleva Aneta Jabbourová, Nikola Tušková, Aneta 
Langmajerová, Eva Živná, vpředu zleva Eva Baumrukrová, Adéla Moravcová, Tereza Loudová, 
na snímku chybí Eliška Komorousová.                                                                                   (šat)

COLOR
centrum TOPENÁ STVÍ R-V s.r.o.



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                  ČERVENEC     13

infolinka:  378 774 777 www.aitex.cz

 TELEVIZE
 VOLÁNÍ

ZÁBAVNÁ

VÝHODNÉ

Mbit/s
100

50

25

NOVÁ POBOČKA

HLÁVKOVA 23

PŘEŠTICE

 INTERNETSPOLEHLIVÝ

Výsledky A muži – KP
SO 24. 5. 2014 Přeštice – Vejprnice 1:1 (0:0) 
PK 5:4, branka: Zdeněk
Sestava: Rojík – Gruzska, Kováč, Duchek, Beš-
ta M. – Bouc, Trdlička, Zdeněk, Vacík – Bešta 
P., Lambor
Střídali: Gerstner, Havlíček

V Přešticích se utkala mužstva z předních 
míst tabulky. Oboustranně pohledný, vyrovna-
ný zápas. Domácí se ujali vedení v 70. minutě 
brankou Michala Zdeňka a hosté odpověděli ih-
ned po rozehrání a vyrovnali na konečných 1:1. 
V penaltovém rozstřelu domácí střelci nezavá-
hali.
SO 31. 5. 2014 Stod – Přeštice 2:0 (2:0)
Sestava: Rojík – Gruzska, Bouc, Duchek, Bešta 
M. – Gerstner, Trdlička, Zdeněk, Turek, Vacík 
– Bešta P.
Střídali: Kováč, Havlíček, Mrázek

Domácí potřebovali nutně zvítězit, aby udrželi 
naději na záchranu v KP.  Po drtivém nástupu 
vedli domácí ve 23. minutě již 2:0. Následně 
měli hosté převahu, ale své šance neproměnili. 
Jeden z nejhorších výkonů jarní sezony.
SO 7. 6. 2014 Přeštice – Nepomuk 3:1 (1:0)
branky: Lambor, Bešta P., Gruzska
Sestava: Rojík – Gruzska, Duchek, Kováč, 
M. Bešta – Bouc, Zdeněk, Gerstner, Trdlička 
– Lambor, Bešta P.
Střídali: Lecjaks, Turek, Mrázek

Přeštice se s domácím publikem rozloučily 
skalpem nováčka, který opouští KP. Po celý 
zápas převaha domácích a zasloužené vítězství 
po bojovném výkonu. 

SO 14. 6. 2014 Klatovy – Přeštice 1:1 (0:1)
PK 2:4, branka: Mrázek
Sestava: Růžička – Gruzska, Kováč, Duchek, 
Bešta M. – Bouc, Turek, Mrázek, Bešta P. 
– Havlíček, Lambor
Střídal: Klokan

V Klatovech se hrál výborný zápas. Hosté 
předvedli velmi kvalitní výkon a vyrovnávací 
branka domácích padla v 89. minutě. Druhý 
bod za úspěšné pokutové kopy si odváží hosté.

V konečné tabulce je Přešticím odečteno pět 
bodů za neoprávněný start hráče (nezaplacen 
příspěvek FAČR). Jinak by mužstvo skončilo 
na 5. místě s 54 body.

Hráčům patří velký dík za reprezentaci klubu 
a města. V jarních zápasech předváděli velmi 
kvalitní výkony. 

Výsledky mužstev TJ Přeštice
Muži B – I. B. třída
NE 25. 5. 2014 Rapid B – Přeštice B 2:2 (2:1) 
PK 1:4, branky: Havlíček 2x
Sestava: Kašpar – Bešta J., Bešta M., Turek, 
Fornouz – Havlíček, Vacík, Haimrle, Lecjaks 
– Švarc, Šobr
Střídal: Čížek
NE 1. 6. 2014 Přeštice B – Žákava 3:1 (0:0) 
branky: Lecjaks 2x, Viktora
Sestava: Kašpar – Fornouz, Duchek, Benedikt, 
Bešta M. – Čížek, Trdlička, Haimrle, Lecjaks 
– Šobr, Švarc
Střídali: Bešta J., Kastner, Viktora, Tykvart
SO 7. 6. 2014 Štěnovice – Přeštice B 3:1 (2:1) 
branka: Zdeněk
Sestava: Kašpar (Tykvart) – Bešta J., Benedikt, 
Fornouz, Bešta M. – Pap, Zdeněk, Haimrle, 
Lecjaks – Kastner, Bešta P.
Střídali: Viktora, Čížek
NE 15. 6. 2014 Přeštice B – Hradešice 4:0 (2:0) 
branky: Šobr 2x, Bešta P., Bešta J.
Sestava: Regner – Bešta J., Benedikt, Fornouz, 
Turek – Lecjaks, Haimrle, Duchek, Havlíček 
– Šobr, Bešta P.
Střídali: Tykvart, Čížek, Kastner
Dorost – KP
NE 25. 5. 2014 Stříbro – Přeštice (SD) 3:0 
(1:0) 
Sestava: Fuchs – Urban, Ornet, Gruzska, Ská-
la – Míka, Kastner, Petrželka, Sýkora – Krajdl, 
Jeslínek M.
Střídali: Kuneš, Baranec, Přibáň, Tůša
SO 31. 5. 2014 Přeštice (SD) – SŠ Plzeň 0:7 
(0:4)
Sestava: Fuchs – Urban, Míka, Ornet, Tůša – 
Přibáň, Kastner, Stavinoha, Baranec – Jeslínek 
M., Sýkora
Střídali: Krajdl, Kuneš, Skála, Jeslínek L.
Přeštice (MD) – SŠ Plzeň 0:2 (0:0)
NE 8. 6. 2014 Nepomuk – Přeštice (SD) 1:3 
(1:0), branky: Krajdl, Urban, Baranec
Sestava: Fuchs – Urban, Ornet, Stavinoha, Tůša 
– Krajdl, Sýkora, Skála, Přibáň – Jeslínek M., 
Baranec
SO 14. 6. 2014 Přeštice (SD) – Klatovy 4:4 
(4:0), PK 4:2, branky: Kastner 2x, Krajdl, Jes-
línek M.
Sestava: Fuchs – Urban, Ornet, Stavinoha, Tůša 
– Skála, Sýkora, Kastner, Jeslínek L. – Krajdl, 
Jeslínek M.
Střídali: Kohout, Baranec, Přibáň
Přeštice (MD) – Klatovy 3:5 (1:3)
branky: Sýkora 2x, Petrželka  

Žáci – KP
NE 25. 5. 2014 Přeštice (SŽ) – Košutka Plzeň  
4:1 (1:1)
branky: Aizner 2x, Bluďovský, Fabián
Přeštice (MŽ) – Košutka Plzeň 3:8 (1:2)
branky: Peťak, Kubeš, Klokan
NE 1. 6. 2014 Stříbro – Přeštice (SŽ) 3:2 (0:2) 
branky: Aizner, Šesták
Stříbro – Přeštice (MŽ) 11:3 (4:0)
branky: Křeš 2x, Šindelář
NE 8. 6. 2014 Přeštice (SŽ) – Nepomuk 2:3 
(0:2), branky: Bešta
Přeštice (MŽ) – Nepomuk 5:0 (1:0)
branky: Hejhal 2x, Horák 2x, Křeš
SO 14. 6. 2014 Klatovy – Přeštice (SŽ) 5:1 
(3:1), branka: Frýbert
Klatovy – Přeštice (MŽ) 5:2 (2:2)
branky: Horák, Hejhal
Přípravky
ČT 22. 5. 2014 Chotíkov – Přeštice A (MP)  
4:14 (1:6)
branky: Šára 6x, Němec 2x, Tolar 6x
ČT 22. 5. 2014 Přeštice B (MP) – Prazdroj 
Plzeň 5:11 (2:7)
branky: Čonka 2x, Frančík,Vácha, Hodan
PÁ 23. 5. 2014 Přeštice A (SP) – Město Touš-
kov 4:0 (1:0)
branky: Němec, Mašek, Flesar, Hajšman
ÚT 3. 6. 2014 Smíchov Plzeň – Přeštice (SP B)  
7:2 (5:0)
branky: Brant D., Falout
ST 4. 6. 2014 M. Touškov – Přeštice (MP A)  
4:31
ČT 5. 6. 2014 Přeštice (MP B) – Senco A  9:11  
(4:5)
branky: Bezděk 4x, Čonka 2x, Frančík 2x, 
Havíř
PÁ 6. 6. 2014 Přeštice (SP A) – SK Plzeň B 1:0  
(0:0), branka: Kokoška
PO 9. 6. 2014 Senco B – Přeštice (MP B) 3:19 
(1:8), branky: Kříž 6x, Frančík 4x, Havíř, Čon-
ka 3x, Bezděk 5x
ČT 12. 6. 2014 Přeštice (SP A) – Přeštice (SP 
B) 1:4 (1:2)
branky: Němec – Kuneš 2x, Brant D. 1x, 
Kocourek
PÁ 13. 6. 2014 Přeštice (MP A) – K. Rokyca-
ny B 23:2 (11:1), branky: Němec 10x, Štauber, 
Reitspies 3x, Pilný 6x, Štěrba 3x

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Mistrovství republiky mladších 
žaček národní házené v Přešticích

Opět po roce se v Přešticích konalo Mistrov-
ství republiky mladších žaček národní házené. 
O titul bojovaly vítězky oblastních přeborů 
východočeský Krčín, jihomoravská Miroslav, 
severní Moravu zastupoval Svinov, sever-
ní Čechy Litvínov, také středočeský Bakov 
a šestici doplňovaly vítězky západočeské 
oblasti, domácí přeštické žačky. Ty třídenní 
klání začaly pěkně zostra a v pátek dopoledne 
doslova rozdrtily Bakov 34:3, odpoledne pak 
bojovaly s Litvínovem, jeho hráčky se zpo-
čátku snažily o hodně tvrdou hru plnou faulů, 
ale po deseti inkasovaných brankách rezig-
novaly (24:6). Sobotní dopoledne znamenalo 
další bezproblémové vítězství nad Miroslaví 
22:2 a odpoledne roztočily další brankostroj, 
který odnesl Svinov 25:2. Bylo tedy jasné, že 
nedělní zápas s Krčínem je soubojem o prv-
ní místo. Po trochu pomalejším a nervózním 
začátku dokázaly domácí útočnice najít recept 
na krčínskou obranu a postupně si vybudovaly 
dostatečný náskok, který znamenal vítězství, 
tím první místo a zisk titulu mistra republiky. 
Domácím mladším žačkám se tak podařilo 
obhájit primát, který doma vybojovaly již před 
rokem.

Samozřejmě velice spokojena byla trenér-
ka m.n.h. Romana Jabbourová: „Před rokem 
jsem prohlásila, že opět chceme vyhrát oblast 
a tím bojovat o titul mistra. To se nám poda-

řilo. Takže můj slib děvčata splnila, bojo-
vala o nejvyšší titul a úspěšně. Pět utkání 
výborně odehrála obrana, jejich pevnou hráz 
dokázal narušit chvílemi jen Krčín. V úto-
ku se vždy našly alespoň dvě, které vzaly 
tíhu utkání na sebe a střílely branky. Proto 
také nás soupeřky těžko bránily, nemohly se 
soustředit jen na jednu hráčku. Takže v ně- 
kterých zápasech doslova nadělovaly. Troufnu 
si neskromně říci, že mnohé zápasy v oblas-
ti měly vyšší úroveň. (Nezbývá než souhla-
sit, výsledky některých zápasů mluví za vše 
– pozn.). Hodně se nám líbilo, že holky hrá-
ly jako parta, držely při sobě, fandily si. Ještě 
také chci poděkovat rodičům a všem divákům 
jakou výbornou atmosféru nám vytvořily.“

Titul mistryň republiky tedy zůstal v Přešti-
cích, druhé místo obsadil Krčín, třetí Litvínov, 
čtvrtá skončila Miroslav, pátý Svinov a šestý 
Bakov. Součástí je vždy i vyhodnocení nejlep-
ších hráček. Tady nutno podotknout, že vyrov-
nanost Přeštických je spíše na škodu, protože 
nevyčnívá jediná hráčka a tím si ceny ne vždy 
najdou cestu do Přeštic. Platilo to i tentokráte. 
Ve všech kategoriích obsadily domácí přeštické 
hráčky druhá místa – jako druhá byla vyhod-
nocena brankářka Julie Hrbáčková, stejné místo 
obsadila obránkyně Martina Kamenová i útoč-
nice Kamila Tušková, druhá byla i střelkyně 
Klára Ausbergerová.                                   (šat)

Zadní řada zleva – trenérka Kristýna Vizingrová, Michaela Trávová, Lucie Řezníčková, Šárka 
Kalčíková, Helena Voráčková, Klára Ausbergerová, Kamila Tremlová, Tereza Hodanová, trenér-
ka m.n.h. Romana Jabbourová.

Přední řada zleva – Martina Havlíčková, Pavlína Sedláčková, Kamila Tušková, Martina Kame-
nová, Adéla Schejbalová, Veronika Dobrá, Julie Hrbáčková, v pozadí hokejisté Plzně Jakub Lev 
a Michal Dvořák.
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Sportování na 1. stupni 
ZŠ J. Hlávky Přeštice

Dne 27. května 2014 se někteří žáci naší 
školy z 3. a 4. třídy zúčastnili krajského kola 
McDonald´s Cupu, fotbalové soutěže v Plzni. 
Partnerem letošního ročníku je Theodor Gebre 
Selassie – obránce, účastník EURO 2012.

Po úspěších v okrskovém kole v Chlumča-
nech a okresním kole v Přešticích (1. místo) 
družstvo mladších žáků vyrazilo do Plzně. 
Konkurence byla veliká. Hned v 1. zápa-
se kluci porazili hráče Nýrska 4:2. S dal-
ším mužstvem ale prohráli 0:18 (33. ZŠ 
Plzeň), s třetím soupeřem si lehce poradili 
a vyhráli. Probojovali se do finále a bojovali  
o 3.-4. místo. Vítězství a 3. místo v tak obrov-
ské konkurenci je úžasné. I přes nepříznivé 
počasí byla nálada všech zúčastněných dobrá. 
Na závěr byli jednotlivci i družstva odměněni 
diplomy, medailemi a poháry. Radost dětem 
udělaly i věcné ceny – míče, batohy, ponožky 
a sladkosti. Velký dík za podporu patří hlavně 

trenérům družstva Jirkovi Kroupovi a Milo-
slavovi Kokoškovi, kteří s kluky tráví na hři-
šti spoustu času při trénincích. Poděkování 
patří také trenérovi starších chlapců Jirkovi 
Bradovi, jehož družstvo v letošním ročníku 
McDonald´s Cupu získalo v okrskovém kole 
3. místo a v okresním kole v Přešticích 2. mís-
to. Do krajského kola v Plzni se sice nepro-
bojovali, ale výborně reprezentovali naši 
školu. Nesmíme také zapomenout poděkovat 
fotbalovému oddílu TJ Přeštice za spolupráci 
a skvělé zázemí při pořádání okresního kola 
McDonald´s Cupu v Přešticích na zdejším 
fotbalovém hřišti. Vše bylo perfektně připra-
veno a zajištěno, včetně občerstvení. Podpo-
ry všech členů klubu si vážíme a těšíme se 
na setkání při dalších sportovních aktivitách. 
Sportu ZDAR a fotbalu zvlášť!

Za 1. stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
Bohdana Štefflová a Mgr. Alena Němečková

Vybíjená a atletika
Již tradičně se naše škola účastní okresního 

kola ve vybíjené. V kategorii otevřené soutěžilo 
družstvo chlapců ze 4.-5. roč. 16. dubna ve Stodě 
a umístilo se na druhém místě. Kategorie dívek 
probíhala v Chlumčanech 24. dubna a naše děv-
čata zvítězila a postoupila do krajského kola do 
Tachova, kde se dne 14. května utkaly nejlepší 
týmy z celého Plzeňského kraje. Tady ve vyrovna-
ných zápasech dívky zabojovaly a získaly bronz.

Další soutěží byl Atletický trojboj, který 
pořádá naše škola pro žáky 1.-5. roč. a jez-
dí sem školy z celého okresu. Letos přije-
lo devět škol a soutěžilo se ve družstvech 
složených vždy ze dvou chlapců a dvou dí-
vek. Naše škola byla opět úspěšná a získala 
v kategorii 1.-3. roč. druhé a třetí místo a ve 
starší kategorii 4.-5. roč. první a páté místo. 
Všem malým sportovcům děkujeme za skvě-

lé výkony a výbornou reprezentaci naší školy 
a přejeme krásné léto a prázdniny.

Za 1. stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
Mgr. Martina Fornouzová

Mužstvo mladší přípravky – turnaj Petra Žitnika – 2. místo.

Gymnastický oddíl – žáci ASPV Přeštice 
se zúčastnili 17. 5. 2014 přeboru ČR v Doubí 
u Třeboně. I letos úspěšně reprezentovali Plzeň-
ský kraj (zároveň i TJ  Přeštice) – družstvo ml. 
žáků (Kučera Pavel, Trachta Aleš, Štengl Jiří) 
obsadilo 1. místo a  Pavel Kučera přidal i bron-
zovou medaili za 3. místo v soutěži jednotlivců. 

Starší žáci získali 2. místo v soutěži družstev. 
Úspěch přeštických sportovců rozšířila ml. žáky-
ně Terezka Moulisová ziskem bronzové medai-
le v silné konkurenci jednotlivkyň (závodící za 
Flik-flak Plzeň).                      Ivana Kohoutová

ASPV Přeštice

Gymnasté úspěšně reprezentovali

Starší žáci (zleva) – Vašek Květoň, Petr 
Kučera, Kuba Forman.

Dolní řada zleva – Míša Pergler, Pavel Kučera, Aleš Trachta – chybí Jirka Štengl.


