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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc květen
„Vyhovuje vám pracovní doba IC Přeš-

tice o víkendech?“
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 

v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 
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Ochotníci soutěžili v Přešticích. Začátkem dubna se v našem městě uskutečnila přehlídka 
ochotnických divadelních souborů z Plzeňského a Karlovarského kraje. Na přehlídce sou-
těžily soubory DS Rynek Újezd u Plánice, DS M+M Hranice a domácí soubor DS Úhlavan 
Přeštice. (red)                                                                                                  Foto ing. Jiří Běl 

Přehlídka Přeštická aktovka 2011
Západočeská oblastní přehlídka ochotnických 

divadelních souborů proběhla v Přešticích dne 
2. dubna 2011. Po skončení přehlídky v Plzni 
se této cti dostalo našemu městu. Pořadatelem 
akce bylo Kulturní a komunitní centrum Přešti-
ce ve spolupráci s městem Přeštice. 

V odborné porotě zasedly významné osob-
nosti – Vilém Dubnička, PhDr. Eva Willigová a 
Václav Kuneš. Přehlídky se zúčastnily tyto sou-
bory – DS Rynek Újezd u Plánice, DS M+M 
Hranice a domácí soubor DS Úhlavan Přeštice. 
Divadelní spolek D3 z Karlových Varů zahrál 
pro  inspiraci a zpestření velmi úspěšnou insce-
naci Treperendy. 

Na návrh odborné poroty byly uděleny tyto 
ceny:

Cena starosty města Přeštic
Divadelnímu spolku Rynek Újezd u Plánice 

za jednoaktovou hru Vladimíra Kábrta: Manžel-
ství naruby.

Petře Polákové ze souboru M + M Hranice za 
scénografii jednoaktové pohádky O perníkové 
chaloupce.

Vladimíru Kábrtovi z divadelního souboru 
Rynek Újezd u Plánice za autorsko-režijní práci 
v jednoaktovce Manželství naruby.

Porota na národní přehlídku jednoaktových 
her, která se bude konat 26.-27. listopadu 2011 
ve Zbraslavi, doporučila Divadelní spolek 
Rynek Újezd u Plánice se hrou Manželství nar-
uby, kterou režíroval Vladimír Kábrt.

Západočeská oblastní přehlídka se uskuteč-
nila za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje, 
Ministerstva kultury ČR, za podpory města 
Přeštice a za mediální podpory Rádia Blaník. 
Za pomoc při organizaci a při průběhu přehlíd-
ky patří poděkování členům Divadelního spol-
ku Úhlavan Přeštice.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka přehlídky

Zveme Vás na přeštické náměstí v sobotu 
7. května 2011, kam opět přijede ve 14.20 
hodin konvoj vozidel, která používala ame-
rická armáda při osvobození západních 
Čech v květnu roku 1945. Přeštice byly 
osvobozeny v neděli odpoledne 6. května 
1945. Fotografie je z loňského roku.

                         Ing. Jiří Běl

Veřejné fórum 2011
V úterý 5. dubna se v Kulturním a komu-

nitním centru konalo již čtvrté veřejné fórum 
Zdravého města Přeštice. Setkání vedení měs-
ta s občany opět definovalo  největší problémy 
města, hlasováním bylo stanoveno jejich pořadí 
podle vnímání jejich důležitosti očima účastní-
ků veřejného fóra. 

V souladu s pravidly dalšího projednávání 
výsledků veřejného fóra a protože je i  zájmem 
vedení města znát názor  dalších občanů na tyto 
problémy, budou výsledky na počátku května 
ověřovány anketou. Anketní lístky si můžete 
vyzvednout na radnici, na městském úřadu 
v Husově ulici, v městské knihovně, Kultur-
ním a komunitním centru, Informačním centru, 
v Domě historie, ve škole i mateřských školách. 
Anketní lístek bude možné si stáhnout také 
z webu města (www.prestice-mesto.cz) nebo 
KKC (www.kzprestice.cz).  

Souhlasíte s tím, že vedení města by mělo 
řešit především problémy stanovené účastní-
ky veřejného fóra? Nebo máte pocit, že jsou 
tu jiné, důležitější problémy? Sdělte nám svůj 
názor, zapojte se do ankety! 

Výsledky ankety budou zveřejněny v červno-
vém vydání Přeštických novin. 

Desatero problémů města Přeštice a fotogra-
fii ze setkání naleznete na straně 3.

Eva Česáková, koordinátorka projektu 
Zdravé město Přeštice

Pamětní deska připomene významné 
výročí obrazu Divotvůrkyně Přeštické

Jak již bylo napsáno v minulém čísle, město 
Přeštice připravuje u příležitosti 300. výročí 
prohlášení obrazu Panny Marie Bolestné (poz-
ději známé jako Divotvůrkyně Přeštické) za 
zázračný, a to se svolením manželů Aulíko-
vých, majitelů domu na Masarykově náměstí 
č. p. 112 (Perla), umístění pamětní desky na 
jejich dům. Kopie tohoto 
obrazu bývala umístěna na 
dnes již zbouraném domě, 
který stával právě na mís-
tě  nynějšího domu č. p. 
112. Jistě si mnoho starších 
spoluobčanů z Přeštic tento 
dům pamatuje i s obrazem 
Panny Marie Bolestné.

Protože se  letošní pouť 
bude konat až v červnu 
(sedm týdnů po Velikono-
cích), proběhne slavnost-
ní odhalení výše uvedené 
pamětní desky v neděli 12. 

června v 15.00 hodin. Hlavními účastníky této 
významné události budou plzeňský biskup 
František Radkovský a přeštický vikář mons. 
Karel Plavec.

Bližší informace budou otištěny v červnovém 
vydání Přeštických novin.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta  

Vážení spoluobčané,
právě protože bylo v ten den venku tak hezky 

a my jsme řešili věc velmi nepříjemnou, připo-
mněl jsem si, že přichází Máchův Máj, který bych 
si měl znovu přečíst. K radosti z tohoto měsíce 
Vás nemusím vybízet a vskutku ji přeji všem, rád 
bych však důrazně varoval ty, kteří nevědomky 
či vědomě neplní své závazky vůči městu. 

Z malého dluhu velký malér, uvádím názorný 
příklad z praxe. Každý obyvatel města má podle 
obecně závazné vyhlášky povinnost uhradit měs-
tu do konce února každého roku místní poplatek 
500 Kč za svoz a likvidaci komunálního odpa-
du. I když souhrnně vybraná částka za všechny 
našince nepokryje výdaje města na likvidaci 
komunálního odpadu, ne každý ji snadno jed-
norázově zaplatí, zvlášť násobí-li se počtem 
členů domácnosti. Je prostě potřeba s tímto 
výdajem předem počítat. Neuhradí-li povinná 
osoba poplatek ve stanoveném měsíci tohoto 
roku, zašle mu správce poplatku výzvu k úhradě 
částky do konce března bez navýšení. Jestliže ani 
pak nezaplatí, správce mu zašle platový výměr se 
100 % navýšením, celkem tedy 1000 Kč. Neza-
platí-li ani v dubnu, v květnu obdrží výměr se 
300 % navýšením, tedy celkem 2000 Kč. Plátce 
od počátku dělá základní chybu, když nekomu-
nikuje se správcem poplatku v domnění, že dluh 
500 Kč, pak 1000 Kč, pak 2000 Kč městu uhradí 
„až bude mít“, případně neuhradí vůbec. Uplyne 
pár měsíců a dlužník zjistí, že mu exekutor obsta-
vil účet, obdrží exekuční příkaz k úhradě částky 
navýšené o 15 000 Kč, z poloviny náklady práv-
níka, z poloviny exekutora. Z původních 500 Kč 
se během několika měsíců stal dluh 17 000 Kč 
u jednotlivce, u čtyřčlenné rodiny ze 2000, dluh 
68 000 Kč. Dojde-li navíc z jakýchkoliv důvodů 
k dalšímu prodlužování doby splacení, poplatek 
z prodlení dlužnou částku každým rokem téměř 
zdvojnásobí. 

Trochu statistiky poplatku za svoz komunální-
ho odpadu: pohledávky do roku 2009 i s navýše-
ním 448 535 Kč, pohledávky za rok 2010 zatím 
bez navýšení – 136 357 Kč, pohledávky za rok 
2011 zatím bez navýšení – 164 108 Kč. Celko-
vá částka pohledávek 749 000 Kč. Za letošní rok 
dosud neuhradilo poplatek 388 občanů.

Obdobné a pro nikoho radostné je řešení pohle-
dávek za poplatky ze psů, pokut pořádkových 
a dopravních, nájmů bytových i nebytových.

Do problémové situace s úhradou plateb měs-
tu, případně do následných dluhů, se může dostat 
mnohý z nás z různých důvodů. Zatímco záměr-
ní neplatiči mou následující výzvu odmítnou 
a nemohou počítat se vstřícným postupem rady 
města, ostatním je určena prostá rada. Komuni-
kujte s městem – čím dříve, tím lépe. Bez komu-
nikace nelze řešit mezilidské vztahy mezi dvěma, 
ani s městem. Ve výše uvedeném příkladu správ-
ce poplatku pravidelně informuje občany o jejich 
povinnosti v těchto novinách, v městském rozhla-
se, případně upomínkami. Vůli komunikovat však 
musí mít především plátce, respektive dlužník. To 
neznamená, že se problém vyřeší bezbolestně, ale 
následky nekonání mohou být fatální. Jde o to, 
že správce poplatku vymáhá pohledávku pro náš 
společný veřejný rozpočet, nemá již možnost je 
promíjet. Ve výše uvedeném případě poplatek Kč 
500 a jeho navyšování. Privátní náklady právníka 
a exekutora jsou zcela mimo rozhodovací kompe-
tenci správce poplatku – města.

Tedy, nejrozumnějším řešením vyrovná-
ní pohledávky je přijít co nejdříve a domluvit 
se se správcem poplatku či jiné pohledávky na 
splátkovém kalendáři. My na vašem úřadě jsme 
k tomu připraveni. 

 S omluvou K. H. Máchovi i Vám za pragma-
tický májový romantismus.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Velikonoční trh v Přešticích přivítal 20. dub-
na v prostoru u kašny prodejce rozličného sor-
timentu. Snímek zachycuje maminky dětí z MŠ 
Gagrinova při prodeji jejich vlastnoručně vyro-
beného zboží. Výtěžek obohatí rozpočet školky.

 (red)
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc březen 2011
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 83 událostí.
Celkem bylo zjištěno 81 přestupků:
• řešeno blokově – 51
• oznámeno správnímu orgánu – 7
• řešeno domluvou – 15
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 8   
• provedeny tři výjezdy na potulující se psy, 
jeden pes odchycen a umístěn do městské 
záchytné stanice
• na území města byl nalezen v Nepomucké 
ulici svazek 7 ks klíčů s nožíkem, v Palacké-
ho ulici ruční vozík a v městském parku dětské 
jízdní kolo – vše předáno na MěÚ – hospodář-
ský odbor
• 3x výjezd na pachatele drobné krádeže 
zadržené ostrahou v místním obchodě, 1x vyře-
šeno na místě blokovou pokutou, ostatní ozná-
meno k dalšímu opatření Policii ČR
• v měsíci březnu byly provedeny dvě kontro-
ly barů, heren a restaurací, zda není podáván 
alkohol dětem a zda jim není umožněna hra na 
výherních hracích přístrojích – nebylo zjištěno
• ve dnech 2. a 4. 3. v odpoledních hodinách 
byla požádána hlídka MP o pomoc od ženy 
z Klatov na Masarykově náměstí a od muže 
z Nymburka, kteří nemohli nastartovat svá 
vozidla, pomocí startovacích kabelů a služební-
ho vozidla byla tato auta zprovozněna a řidiči 
mohli pokračovat v jízdě 
• na žádost Policie ČR byla dne 3. 3. provedena 
asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby 
v obci Žerovice
• dne 4. 3. v 11.45 h byl hlídkou MP řešen spor 
dvou majitelů psů u parku v Pohorské ulici, kde 
mezi nimi docházelo ke schválnostem a poru-
šování obecně závazné vyhlášky města, spor 
vyřešen na místě
• dne 8. 3. byla přizvána MP do poroty soutěže 
Rubikon – soutěž o zákonech, správném rozhodo-
vání a také o rizicích sázení, pořádané ZŠ Přeštice 
• dne 9. 3. provedeno usměrňování dopravy 
v Hlávkově ulici při opravě veřejného osvětle-
ní, neboť byla ohrožena bezpečnost a plynulost 
silničního provozu, dále byl v 11.20 h proveden 
výjezd do Poděbradovy ulice, kde byl zjištěn 
na asfaltovém povrchu únik provozních kapa-
lin z vozidla Ford, na místo byl přivolán HZS 
Přeštice, který provedl odstranění skvrny pří-
pravkem sorbent a věc byla vyřešena blokovou 
pokutou

• dne 23. 3. byla provedena preventivní před-
náška u seniorů v Klubu důchodců v Přešticích 
na téma „Bezpečnost seniorů v dopravě“ 
• dne 24. a 25. 3. zajištění BESIPu při úklidu 
města prováděném MěÚ – hospodářský odbor 
• v měsíci březnu bylo strážníky prověřová-
no oznámení, že u ZŠ v Poděbradově ulici by 
se v odpoledních hodinách měl pohybovat ve 
vozidle neznámý muž se staženými kalhota-
mi, v inkriminovanou dobu byl zvýšen dohled 
v uvedeném místě, oznámení se nepotvrdilo 

Z další činnosti uvádím:
• Dne 2. 3. v 16.51 h byla hlídka přivolána do 
„modrého domu“ v Palackého ulici, kde měl 
muž opakovaně narušovat občanské soužití 
sousedů schválnostmi. Na místě hlídka zjistila, 
že se jedná o muže, který je zbaven způsobi-
losti k právním úkonům a kromě schválností 
též poškodil vstupní dveře do budovy. Muž byl 
usměrněn a oznámen na MěÚ – odbor správní 
a dopravní k vyřízení. Dále vyrozuměn zdravot-
ní a sociální odbor MěÚ, který má muže v opa-
trování. 
• Dne 7. 3. v 17.50 h přivolána hlídka na krádež 
do obchodního domu Billa, kde byla přistižena 
žena z Plzně, která je podezřelá z trestného činu 
krádeže, neboť již byla za majetkovou trestnou 
činnost v posledních třech letech trestána. Na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, která si ženu 
na místě převzala. Též dne 29. 3. v 17.45 h 
byla hlídce MP nahlášena krádež v obchodním 
domě Billa, kde měla žena odcizit zboží v hod-
notě 1356 Kč. Jednalo se o ženu ze Slovenska, 
která v ČR pracuje a bydlí na ubytovně ve Stří-
bře. V prodejně byla s mužem, který jí zboží 
do tašky vložil a donutil ji zboží vynést, sám  
z prodejny odešel. Dle zjištěného popisu muže 
a vozidla byl tento hlídkou MP nalezen ve vozi-
dle v blízkosti prodejny. Jednalo se též o muže 
ze Slovenska, který byl společně s ženou pře-
dán k dalšímu šetření hlídce Policie ČR. 
• Dne 14. 3. v 17.40 h byl při hlídkové činnosti 
v Městském parku zjištěn chlapec, který si způ-
sobil zranění pádem kola na strom. Na místo 
strážníkem přivolána ZZS Přeštice, která jej 
odvezla do FN Plzeň k ošetření. 
• Dne 19. 3. ve 23.20 h bylo hlídce oznámeno 
narušování veřejného pořádku hlasitou hudbou 
v baru ve Veleslavínově ulici, kde byla pořá-
dána soukromá akce. Věc na místě vyřešena 
s nájemkyní baru ke spokojenosti oznamovate-

le. Též dne 25. 3. ve večerních hodinách byla 
hlídka přivolána na čtyři mladíky, kteří měli 
kopat v Poděbradově ulici do popelnic, věc 
vyřešena na místě.
• Dne 20. 3. ve 4.44 h oznámila obsluha čerpací 
stanice na ul. Tř. 1. máje, že na příjezdové cestě 
stojí nastartované vozidlo, ve kterém sedí muž 
a nehýbe se. Provedenou kontrolou zjištěno, že 
řidič ve vozidle usnul únavou.
• Dne 27. 3. ve 4.25 h byl při hlídkové činnosti 
zjištěn na parkovišti u Penny Marketu odstave-
ný osobní automobil Seat bez registračních zna-
ček. Provedenou kontrolou zjištěno, že vozidlo 
není uzamčeno, má viditelně poškozenou spí-
nací skříňku a uvnitř vozidla se nachází 2 ks 
registračních značek, které nebyly na toto vozi-
dlo přiděleny. Provedena lustrace vozidla a na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc 
na místě převzala – vozidlo bylo odcizeno dne 
24. 3. v Rokycanech.
• Dne 30. 3. v 16.00 h byl proveden výjezd do 
ulice V Háječku na požár starých pneumatik. 
Na místo  přivolán HZS Přeštice, který provedl 
jeho likvidaci a věc byla dle věcné příslušnosti 
předána k dalšímu opatření hlídce Policie ČR.
• V měsíci březnu byli strážníky zjištěni dva 
řidiči, kteří na světelných semaforech křižovat-
ky ulic Rybova, Tř. 1. máje a Nepomucká nere-
spektovali signál s červeným světlem „Stůj“ 
a touto cestou pokračovali dále. Oba řidiči byli 
zastaveni, kontrolováni a jelikož s přestupkem 
na místě nesouhlasili, byly přestupky oznámeny 
k vyřízení na MěÚ odbor správní a dopravní.                                                   

Křižovatky řízené světelnými signály
Nedomnívám se, že by někdo neznal významy 
barev světelných signálů, které k nám vysílají 
takzvané semafory, ale červené světlo pro něk-
teré z nás neznamená STŮJ, ale spíš přidej plyn, 
proto „opakování – matka moudrosti“ a také 
„pořádek dělá přátele“. Což na silnicích platí 
dvojnásobně! Při řízení provozu na křižovatce 
znamená pro řidiče signál s červeným světlem 
„Stůj!“ povinnost zastavit vozidlo před doprav-
ní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára 
souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ 
a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“ a kde 
taková dopravní značka není, před světelným 
signalizačním zařízením. Signál se současně 
svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ 
povinnost připravit se k jízdě a signál se zele-
ným plným kruhovým světlem „Volno“ mož-

nost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení 
o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, 
přičemž musí dát přednost chodcům přecháze-
jícím ve volném směru po přechodu pro chod-
ce a cyklistům přejíždějícím ve volném smě-
ru po přejezdu pro cyklisty. Signál se žlutým 
světlem „Pozor!“ povinnost zastavit vozidlo 
před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, 
„Příčná čára souvislá se symbolem Dej před-
nost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem 
STOP“ a kde taková dopravní značka není, před 
světelným signalizačním zařízením; je-li však 
toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již 
tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bez-
pečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Sví-
tí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde 
o křižovatku s provozem řízeným světelnými 
signály. Takto hovoří zákon, ale jízda přes kři-
žovatku v okamžiku, kdy už na semaforu svítí 
červená, navíc ve spojení s vysokou rychlostí, 
bývá častou příčinou dopravních nehod. Nedá-
ní přednosti v jízdě, kam spadá i průjezd kři-
žovatky na červenou, je jednou z nejčastějších 
příčin dopravních nehod v ČR. V roce 2010 
se jich stalo přes 12 tisíc, zahynulo při nich 
114 lidí, tedy téměř 15 % ze všech mrtvých na 
českých silnicích. Proč lidé nezastaví na čer-
venou? Hrají si na závodníky a bezpečnost je 
nezajímá? A to i přes to, že se v autoškole učili, 
jak se na silnicích chovat. Jen značky a signá-
ly pak už na podobné řidiče nestačí. Neplatí 
na ně ani statistiky o počtu mrtvých na silni-
cích. Nezabrzdí je záběry tragických nehod ve 
večerních zprávách. Zpomalí je, bohužel, pou-
ze průvan ve vlastní  peněžence. Tedy pokuta 
od 2500–5000 Kč, zákaz činnosti od jednoho 
do šesti měsíců tomu, kdo tento přestupek 
spáchal dvakrát a vícekrát v období dvanác-
ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pět 
trestných  bodů a nakonec odebrání řidičské-
ho průkazu. Snad se to stane dřív, než smete 
na přechodu starou babičku, malé dítě nebo 
se srazí s autem, které řídí třeba máma od tří 
dětí. Podle Národní strategie BESIP MDČR se 
pravidelnou kontrolou průjezdu na červenou 
a nedání přednosti v jízdě může zachránit až 
30 lidských životů. PROSÍM, ZAPAMA-
TUJTE SI TO! Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

U S N E S E N Í
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 31. 3. 2011

v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí 
1. návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Marta Papežová, MUDr. Ivana Froňko-

vá, Luboš Štych
2. předsedu osadního výboru ve Skočicích 

pana Ondřeje Živného, Skočice č. p. 64
B/ deleguje
1. pana Jiřího Hlavína, 1. místostarostu města, 

jako zástupce města Přeštice na valné hromadě 
ZKS a. s., na volební období 2010-2014

C/ nominuje
1. pana Mgr. Antonína Kmocha, starostu 

města, do dozorčí rady ZKS a. s., na volební 
období 2011-2014

D/ schvaluje
1.1 změny návrhu programu 4. zastupitelstva 

města, navržené Finančním výborem a Kontrol-
ním výborem

1.2 program jednání 4. Zastupitelstva města
2. poskytnutí účelové dotace neziskové 

organizaci KČT Úhlava ve výši 10 000 Kč za 
zajištění provozu veřejného bruslení v Přeš-
ticích

3. pověření člena zastupitelstva města Mgr. 
Antonín Kmocha jako zástupce města pro pro-
jekt Zdravé město a místní Agenda 21

4. pověření pí Evy Česákové koordinací pro-
jektu Zdravé město a místní Agendy 21

5. směnu městských pozemků p. č. dle PK 600 
za soukromé pozemky dle PK 620/1,  
620/2, 620/7, dle KN 514/7, vše v k. ú. Přeštice

6. prodej části pozemku p. č. dle PK 206 
v k. ú. Přeštice o výměře cca 210 m2 (přesné 
rozměry budou určeny geodetickým zamě-
řením), za cenu 200 Kč/m2, JUDr. Danielu 

Balounovi a Bc. Lindě Balounové, oba bytem 
Luční 1278, Přeštice

7. trvalý zábor části pozemků p. č. dle KN 
832/10 (PK 832/19), 832/3, 831/1, 831/2,  
1309, 708/8 (PK 743, 744, 745, 741/2) v k. ú. 
Přeštice 

8. prodej části pozemku p. č. dle KN 392/25 
v k. ú. Přeštice o výměře 68 m2 za cenu 10 Kč/
m2 Tělovýchovné jednotě Přeštice 

9. 1 vítěze koncesního řízení na provozovate-
le VHI v Přešticích, firmu ČEVAK a. s., Sever-
ní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

9.2. uzavření smlouvy s firmou ČEVAK 
a. s., Severní 8/2264,  370 10  České Budě-
jovice, a provozování VHI v Přešticích 

10. úpravu textu usnesení ZM ze dne 27. 1. 
2011 písm. B bod 3 a 4 takto: 

a) souhlas s podáním žádosti do RO NUTS II 
Jihozápad a s realizací projektu    
„Rekonstrukce ulice Na Pajzovně – Skočice“

b) zajištění přefinancování projektu „Rekon-
strukce ulice Na Pajzovně – Skočice“ do výše 
7 100 000 Kč v rámci rozpočtu města Přeš-
tice a současně jeho spolufinancování ve výši 
15 % z celkových způsobilých  výdajů projektu  
a 100 % nezpůsobilých výdajů

11. úpravu textu usnesení ZM ze dne 27. 1. 
2011 písmeno B bod 5 a 6 takto: 

a) souhlas s podáním žádosti do RO NUTS II 
Jihozápad a s realizací projektu    
„Výstavba komunikace K4 v Přešticích, Sever-
ní předměstí“

b) zajištění přefinancování projektu „Výstav-
ba komunikace K4 v Přešticích, Severní   
předměstí“ –  v rozpočtovém roce 2012 do výše 
40 000 000 Kč

–  v rozpočtovém roce 2013 do výše 40 000 

000 Kč v rámci rozpočtu města Přeštice a sou-
časně jeho spolufinancování ve výši 15 % z cel-
kových způsobilých výdajů projektu a 100 % 
nezpůsobilých výdajů

12. návrh zadání změny č. 10 ÚPN SÚ Přeštice
13. pořízení změny č. 3 regulačního plánu 

rozvojové zóny Přeštice – Severní předměstí
14. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 

směnné mezi městem Přeštice a spol. AREA 
group s.r.o., Plzeň, o směně městských pozem-
ků za vybudování a vlastnický převod  
infrastruktury a doplatek 12,77 Kč/m2 pozem-
ků, dle regulačního plánu v lokalitách BI/4, 
BI/5 a K3 v Přešticích

15.1 poskytnutí příspěvků příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem, jmenovitě: ZŠ 
Přeštice 7 316 800 Kč; ZŠ a MŠ Skočice 800 
000 Kč; MŠ Dukelská 1 280 000 Kč; MŠ Gaga-
rinova 1 020 000 Kč; ZUŠ Přeštice 850 000 Kč; 
DDM Přeštice 470 000 Kč; KKC Přeštice 1 930 
000 Kč a Gymnáziu Mikulášské nám., Plzeň 
800 000 Kč 

15.2. poskytnutí dotací neziskovým organi-
zacím, právnickým a fyzickým osobám, jme-
novitě: Asociace TOM ČR Přeštice 5000 Kč; 
Carmina 20 000 Kč; ČČK Skočice 10 000 Kč; 
Farní charita Přeštice 7000 Kč; Chovatelé poš-
tovních holubů Přeštice 2 500 Kč; Junák Přešti-
ce 22 000 Kč; KČT Úhlava, Osoblaho 8500 Kč;  
MS Skočice 3 000 Kč; MS Žerovice 2500 Kč; 
MS Přeštice 5 000 Kč; Obec baráčníků Přešti-
ce 3 000 Kč; OSZP Přešticko 10 000 Kč; SDH 
Přeštice 15 000 Kč; SDH Skočice  15 000 Kč; 
Sdružení občanů Žerovic 6 000 Kč; Spolek pro 
záchranu historických památek Přeštice 10 000 
Kč; TJ Přeštice 350 000 Kč; TJ Sokol Přeštice 
110 000 Kč; TJ Sokol Žerovice 10 000 Kč; ZO 

ČZS Přeštice 5 000 Kč, Český svaz včelařů Přeš-
ticko 2 500 Kč; Farní sbor ČCE Přeštice 20 000 
Kč; Oblastní spolek ČCK PJ a PS 1000 Kč; SO 
nevidomých Plzeň 1 000 Kč; Osada šeříků 1000 
Kč; Sport a tělovýchovná unie PJ 5000 Kč

15.3 smlouvu o poskytnutí dotace Gymnáziu 
Plzeň, Mikulášské nám. 23, ve výši 544 000 Kč 
na 1. pololetí roku  2011

15.4 účelovou dotaci TJ Přeštice na oslavy 
90. výročí založení fotbalu v Přešticích v částce 
50 000 Kč  

16. rozpočtové opatření č. 5/2011
D/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti Rady města za mezidobí
2. Zprávu o činnosti Finančního výboru za 

mezidobí
3. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za 

mezidobí
E/ ruší
1. bod usnesení Rady města č. 212/2011 ze 

dne 1. 3. 2011
2. projednání bodu č. 7.3 v programu jednání 

Zastupitelstva města dne 31. 3. 2011
G/ ukládá
1. starostovi města zpracovat písemnou odpo-

věď ke Zprávě Kontrolního výboru do 30. 4. 
2011

H/  zřizuje
1. podle § 120 zák. č. 128/200 o obcích osad-

ní výbor ve Skočicích
I/ určuje
1. počet 3 členů osadního výboru ve Skoči-

cích ve složení: paní Jana Přibáňová, Skočice 
č. p. 49;  pan Karel Krejčí, Skočice č. p. 79; 
pan Ondřej Živný, Skočice č. p. 64.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Jiří Hlavín, 1. místostarosta
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Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ
85 let 

Zdeněk BOHDAN
Květuše KLESOVÁ
Radimír VRBATA

Dalšími jubilanty jsou:
Jarmila Hrubá (81), Marie Němcová (87), Julie 

Olšbaurová (81), Václav Strejc (88), František 

Janoušek (83), Marta Černá (88), Marie Čime-

rová (82), Jaroslava Šmuclerová (81), Barbora 

Jílková (89) – Žerovice, Anna Strejcová (82), 

Jan Hrubý (86).

ÚMRTÍ
Anna ANDRLÍKOVÁ       
Marie KACEROVSKÁ     
Karel LIDINSKÝ               
Jaroslav STREJC               
Josef TYKAL 

(1925)
(1923)
(1925) – Zastávka
(1928)
(1938)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Všem jubilantům upřímně přejeme dobré 
zdraví a další dlouhá léta.

Ve velkém sále KKC Přeštice se uskutečnilo 
již čtvrté fórum Zdravého města Přeštice.

Městská knihovna v Přešticích
oznamuje svým  čtenářům, že v termínu

od 1. 6. 2011 do 10. 6. 2011
bude oddělení pro dospělé čtenáře

 uzavřeno,
z důvodu revize knihovního fondu.

Knihovna bude opět otevřena od 13. 6. 2011.
Děkujeme za pochopení.

V. Dražková – vedoucí MK Přeštice

V knize manželství je zapsán dne 31. března 1951 matriční zápis, který si dovolujeme připome-
nout manželům

Janu a Marii Hrubých z Přeštic.
Vaše láska, vážení manželé Hrubých, začala před lety ve dvou. Stáli jste na prahu nového života, 

zahaleného do kouzla osobního štěstí, plánů a tužeb i nadějí. Chtěli jste být spolu šťastni, stát jeden 
druhému oporou a dělit se o všechny radosti i starosti vyplývající ze společného života a to se Vám, 
manželé Hrubých, vyplnilo. Prožili jste mnoho krásných dnů a laskavých okamžiků.

K tomuto významnému výročí byl osobně manželům poblahopřát starosta města Přeštice pan 
Mgr. Antonín Kmoch.

Diamantová svatba

Před 50 lety dne 1. dubna 1961 si dali manželský slib manželé

Miroslav a Anna Heřmanovi z Přeštic.
Stanuli jste, manželé Heřmanovi, na počátku cesty plni radostných nadějí a mladistvého odhod-

lání. Srdce byla naplněna něhou a láskou, nepoznala ještě všechny nesnáze a starosti života. Spo-
lečnou cestu jste nastoupili bohatí vzájemnou láskou, úctou, sympatií a pochopením jednoho k dru-
hému.

Město Přeštice a  matrika městského úřadu Vám přeje, manželé Heřmanovi, aby radostná 
a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste další roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spo-
kojenosti. 

Zlatá svatba

Všechno na světě může člověk zastavit, každý pohyb, každou bouři, ale co se nikdy nezastaví 
– nezpomalí – je čas.

Půl století uplynulo od slavnostní chvíle, kdy manželé

Jaroslav a Anna Süssovi z Přeštic
vykročili na společnou cestu životem. Cesta, která se před Vámi, manželé Süssovi, dne 22. dubna  

1961 otevírala, byla jako čistá kniha, do které jste chtěli společně psát jen to nejkrásnější. Stránky 
vaší životní knihy jsou již popsané mnohými všedními i významnými událostmi a skutečnost, že 
slavíte zlatou svatbu, dokazuje, že vaše tehdejší rozhodnutí nevzešlo jen z růžového klamu, ale ze 
zralého poznání a hlubokého vzájemného citu.

Osobně byl manželům Süssovým blahopřát zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let starosta 
města Přeštice pan Mgr. Antonín Kmoch.

Humanitární sbírka
Farní charita Přeštice a Diakonie Broumov 

oznamují humanitární  sbírku ve dnech: 3., 5., 7., 
10. a 12. května 2011, vždy od 15.30 do 17.00 
hodin v průjezdu lékařského domu nad ordinací 
ORL lékaře v Poděbradově ulici č. p. 760.

Darovat je možné veškeré oblečení (dámské, 
pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2), domácí 
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše 
nepoškozené a zabalené do papíru, peří, péřové 
a vatové přikrývky, polštáře, deky, obuv – veš-
kerou nepoškozenou.

Dle pokynů Diakonie Broumov nemůžeme 
vzít: ledničky, televize, počítače a jinou elek-
troniku, matrace, koberce, nábytek a znečištěný 
a vlhký textil. 

Věci pro odvoz Diakonií Broumov prosíme 
zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby 
se nepoškodily transportem. Bližší informace 
na telefonu: 731 433 146.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Osadní výbor (OV) Skočice vyhlašuje 
diskusní téma měsíce:
Přejete si na pozemku před restaurací 
„U Petra“ současný stav nebo zřízení 
menšího parčíku?
Své názory a návrhy zasílejte 
na adresu: OVSkocice@seznam.cz
Za OV Skočice předseda Ondřej Živný

Co je lepší než být v pátek večer doma?
Strávit večer ve škole s Andersenem 

a lichožrouty. Letos již po jedenácté zůsta-
la v pátek 1. dubna okna knihoven a mnoha 
základních škol po celé České republice roz-
svícena dlouho do noci a za nimi se setkaly 
a bavily děti, které chtěly prožít večer s příbě-
hy, vyprávěním a především s knihou (viz foto-
grafie u článku). Tato akce pod názvem Noc 
s Andersenem se váže s Mezinárodním dnem 
dětské knihy, jenž se slaví právě v den naroze-
ní světoznámého dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena (2. dubna).

Na druhém stupni Základní školy v Přešticích 
se Noci s Andersenem zúčastnili čtenáři šestých 
a sedmých tříd. Budova školy se jim otevřela 
přesně v 17.00 hodin. Po chvilce nejistého roz-
hlížení, seznamování se s ostatními nocležníky 
a přenášení objemných zavazadel chodbami 
školy, začal pečlivě připravený program, který 
nenechal děti vydechnout až do jedné hodiny po 
půlnoci.

Tématem večera se stala kniha Pavla Šruta 
a Galiny Miklínové Lichožrouti. Lichožrou-
ti, jak už všichni účastníci Noci s Anderse-
nem vědí, jsou pro člověka nepostřehnutelná 
stvoření živící se ponožkami. Ano, právě oni 
způsobují, že i vám doma občas zůstávají 

z párů ponožek jen licháče. Další informace 
o lichožroutech se děti dozvěděly během plně-
ní různorodých aktivit.

Děti, stejně jako hrdina knihy Hihlík, měly 
možnost navštívit Afriku prostřednictvím pou-
tavého vyprávění slečny Lenky Černé, zakla-
datelky projektu Adopce na dálku® v Ugandě 
a propagátorky obchodního systému Fair Tra-
de. Beseda všechny přítomné natolik zaujala, že 
zvídavé dotazy účastníků nebraly konce. 

V příjemné společnosti ale čas rychle utíká 
a na všechny přítomné už čekal další zajímavý 
program. Soutěživé typy se mohly plně proje-
vit při osmiboji, v němž všichni prověřili svoji 
tělesnou zdatnost, šikovnost, odvahu, schop-
nost spolupracovat, ale také zapátrali ve svých 
čtenářských znalostech. Romantické duše oce-
nily noční zapalování svíček v atriu školy, kde 
všichni žáci společně vytvořili ze svíček velké 
písmeno L jako symbol lichožroutů. Pro odváž-
né byla připravena noční výprava do astrono-
mické věže a pro neúnavné polštářová bitva. 

Celým večerem samozřejmě prolínalo čtení 
knížek. Kromě ukázek z Lichožroutů zaznělo 
i mnoho úryvků z knih, které si děti s sebou při-
nesly. A nebyla by to Noc s Andersenem, kdyby 
se nedostalo i na pohádky. Pohádky to ale byly 
pro nás netradiční, protože pocházely až z dale-
ké Etiopie v Africe. 

Kolem jedné hodiny po půlnoci se už klížily 
oči dětem, učitelům i lichožroutům, a tak se 
všichni po napínavém příběhu na dobrou noc 
uložili ke spánku. Tedy všichni až na lichožrou-
ty. Ti zamířili do školní kuchyně, aby dětem 
na sobotu k snídani připravili sladkou tečku na 
rozloučenou – ponožkový dort.

učitelé a žáci ZŠ Na Jordáně

Blahopřání
Dne 16. května oslaví 

paní

Marie Morgensteinová 
z Kucín 90. narozeniny.

Vše nejlepší k narozeni-
nám přejí dcera a syn s rodi-
nami.

Veřejné fórum 2011

Gymnazisté navštívili 
Evropský parlament

V prvních jarních dnech letošního roku (21.-
25. března) navštívila šestice studentů přeštické 
pobočky Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 
Evropský parlament v Bruselu. Akce se konala 
na pozvání plzeňského europoslance MUDr. Jiří-
ho Maštálky a kromě návštěvy zmíněné instituce 
měli účastníci exkurze možnost navštívit i bru-
selské sídlo NATO a pohovořit s našimi před-
staviteli v této organizaci.  Vyslechli zajímavé 
vystoupení náměstka našeho velvyslance při 
NATO pana Petra Chalupského k aktuální situ-
aci v Libyi, obsáhle diskutovali i o obyčejných 
problémech typu imigrace či odzbrojování. Ten-
to zážitek , jak zdůraznili samotní studenti, byl 
pro většinu mimořádně zajímavý, možní i inspi-
rující…

Ovšem oficiality nebyly jedinou náplní exkur-
ze. Do zemí Beneluxu jeli studenti obdivovat 
i množství tamějších památek či krásy některých 
měst. Akce totiž zahrnovala i návštěvu nejstarší-
ho holandského města Maastrichu (včetně kom-
plexu budov podpisu historické smlouvy o EU), 
v Belgii si prohlédli Nechrlen a starobylé Brug-
gy, které mají svůj typický genius loci a patří 
k jedněm z nejkrásnějších měst evropského kon-
tinentu. Tečku za mimořádně vydařenou akci pak 
udělala krátká zastávka ve Waterloo  a návštěva 
technického muzea v Sinsheimu.

Program čtyř dnů, který se vydařil nejen díky 
nádhernému počasí, ale hlavně díky skvělé orga-
nizaci cestovní kanceláře a jejího průvodce pana 
Redy Ifraha, byl pro účastníky jistě zajímavý 
a obohatil je o nové poznatky i zážitky. „Chování 
přeštických studentů bylo opravdu příkladné, své 
město reprezentovali vskutku výborně “ – dodal 
na závěr Mgr. J. Šimána, profesor gymnázia 
a vedoucí celé delegace.                Michael Rada

student gymnázia v Přešticích



7. 5. SO: BAYERISCHE – EISENSTEIN 
– SCHWELLHAUSEL
Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Klatov, z Klatov 
v 8.02 do Eisenstein (9.15). Zpět z Bayerische – 
Eisenstein v 15.26 do Klatov, z Klatov v 16.46 
h do Přeštic.
TRASA: Bay. Eisenstein – Hochbergsattel-
Schwellhausel – Baisenstein – Bay. Eisenstein 
– Železná Ruda – město
Každý účastník si zajistí připojištění + euro na 
občerstvení
Vede V. Řežábek (14 km).
15. 5. NE: KOLEM BEROUNKY                 
Vlakem z Přeštic v 6.28 h (R) do Plzně, z Plzně 
v 7.17 do Chrástu. Z Chrástu v 7.35 do Sedlec-
ka (7.43). Zpět z Radnic v 14.50 do Chrástu, 
z Chrástu v 15.30 do Plzně, z Plzně v 16.10 h 
do Přeštic.
TRASA: Sedlecko – Korečnický mlýn – Daro-
vanský dvůr – Darová přívoz – Radná – Újezd 
u sv. Kříže – Radnice 
Vede J. Hošek (16 km).

19. 5. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV-
NĚ HOTELU SPORT V 17.00 hodin
21. 5. SO: LÜFTOVA a HRUŠKOVA  
ZAHRADA
Vlakem z Přeštic v 9.14 h do Plzně-Doudlevce 
(9.41). Zpět z Černic trolejbus č. 13 k zimnímu 
stadionu, vlakem z  Plzně –Zastávky v 15.05 h 
do Přeštic.
TRASA: Lüftova zahrada – Hruškova zahra-
da – Hradiště – Radobyčice – Černice pivovar 
Purkmistr
Vede A. Mestlová (11 km).
27. 5. PÁ: MALONICE – NEZNAŠOVY
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Klatov (9.11), 
z Klatov v 9.15 h do Malonic (9.50). Zpět 
z Neznašov v 16.25 do Klatov, z Klatov v 16.46 
h do Přeštic.
TRASA: Malonice – Střítěž – Chlístov – Dobrá 
Voda – Střeziměř – Kašpárkovna – Radinovy 
– Neznašovy           
Vede M. Pojarová (13 km).
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Program na měsíc květen 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

květen 2011 
l 1. 5. Májové hry
Hraje: Sešlost wjekem
Čas konání: 9.30-12.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: Junák Přeštice, SDH Přeštice

l 1. 5. Májové oslavy
Svátek práce zpříjemní Dechový orchestr ZUŠ 
Přeštice a vystoupení Mažoretek při ZUŠ Přeštice.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí

l 5. 5. Čert a Káča
Dětmi oblíbená dvojice Eva Hrušková, Jan Pře-
učil a jejich  tým divadla – MARTINA DRIJ-
VEROVÁ, ZDENĚK BARTÁK a JAROSLAV 
DOLEŽAL – vytvořili veselé i poučné kontakt-
ní představení – „Čert a Káča“.
Školní představení.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 5. 5. „Nikdo nebude zapomenut“
Beseda s panem Petrem Šatrou a panem Karlem 
Smolou.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: Spolek pro záchranu historických 
památek
Vstupné: zdarma

l 6. 5. Přeštický farmářský trh 
První farmářský trh s mléčnými, masnými, 
pekařskými výrobky, květinami, zahradnickými 
výpěstky, zeleninou, ovocem a dalšími produk-
ty. Trh se uskuteční za podpory o. s. ENVIC.
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí (prostor 
u kašny)

l 7. 5 . Májové oslavy 2011
Dechová hudba – Klatovští Dragouni
Čas konání: 12.30-14.10 hodin 
Místo konání: Masarykovo náměstí
Příjezd historického konvoje military vozidel 
Klubu 3. armády Old Car Rangers Praha.
Čas konání: 14.20-15.20 hodin                          
Místo konání: Masarykovo náměstí
Občerstvení zajištěno.
Vstup: zdarma

l 7. 5. Nejlepší vošouch 2011
Soutěž spojená s tancem a poslechem, hraje 
Přemysl Brada. Příjem vošouchů je od 19.00 
hodin.
Čas konání: 19.30 hodin
Místo konání: restaurace „U Petra“ Skočice
Pořadatel: SDH Skočice

l 8. 5. Pozvánka na rozhlednu Kožich 
Jarní výšlap na Kožich. Setkání se uskuteční 
při příležitosti nově nainstalovaných panorama-
tických fotografií s popisy důležitých vrcholů 
a bodů na vyhlídkové plošině rozhledny.
Sraz účastníků: u ZŠ Řenče ve 13.00 hodin (cca 
4 km k rozhledně) nebo ve 14.30 hodin u roz-
hledny. Občerstvení zajištěno.
Pořadatel: OÚ Řenče

l 10. 5. Koncert maminkám
Koncert pro maminky – Minihlásek a Hlásek 
při ZUŠ Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 13. 5.–15. 5. 90 let výročí fotbalového oddí-
lu TJ Přeštice
13. 5. mistrovská utkání (mini A, muži A)
14.5. Přeštický turnaj minižáků, zápasy býva-
lých hráčů

l 15. 5. zápas SG Přeštice nad 45 let – AMFO-
RA PRAHA 
Místo konání: fotbalový stadion TJ Přeštice
Pořadatel: fotbalový oddíl TJ Přeštice

l 21. 5. „Všude dobře, doma nejlíp“ – regi-
onální den
Přehlídka hudebních skupin, vystoupení diva-
delních ochotnických spolků,výstava místních 
umělců, představí se produkty místních výrob-
ců a mnoho dalších zajímavostí.
Doprovodný program pro děti a odborná před-
náška na téma „Obnova krajiny“. 
Místo konání: zámek Nebílovy
Pořadatel: MAS Aktivios 

l 24.-25. 5. Akademie ZŠ Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZŠ Přeštice

l 26. 5. Vernisáž výstavy 300 let poutí v Přeš-
ticích 
Krojové panenky Františky Karlíkové (národní 
kroje z celé ČR) 
Čas konání: 16.30 hodin
Místo konání: Dům historie Přešticka

l 26. 5. Slavnostní mše v kostele NPM 
s hudebním doprovodem ženského pěvecké-
ho sboru Carmina
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie

l 28. 5. Grand Prix města Přeštice (Giant 
liga)
Cyklistický závod pro různé kategorie, centrum 
města Přeštice, start – cíl Masarykovo náměstí.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, soukromý subjekt 

l 28. 5. Koncert pro „náctileté“ – KEČUP
K tanci i k poslechu zahraje oblíbená skupina 
Kečup.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice
Vstup: zdarma

l 28.-29. 5. 8. ročník výstavy bonsají a suiseki
Místo konání: zámek Merklín u Přeštic

Co teď dělají skauti v Přešticích?
Tak třeba začátkem dubna jsme pořádali 

countrybál v Žerovicích. Hrála nám už tradičně 
Sešlost wjekem. Bohužel tentokrát přišlo málo 
tancechtivých návštěvníků, a tak se nám akce 
nepovedla, i když jsme se bavili všichni a dobře 
jsme si zatancovali. 

Počasí konečně svědčí o tom, že přišlo jaro, 
a tak se schůzky většinou konají venku u klu-
bovny a chodíme na výpravy do přírody. Tře-
ba s oddílem Šmoulové, tak si začaly říkat děti 
z přípravky, jsme byli na Ticholovci, opekli 
jsme si buřtíky a zahráli spoustu her. Dětem se 
výprava líbila a počasí nám opravdu přálo.

Také u klubovny nezahálíme, postavili jsme 
lešení a finišujeme s dokončením zateplení, je 
třeba ještě dodělat fasádu.

Po dva víkendy jsme byli pomáhat majiteli 
louky u Chlumského mlýna, kam jezdíme tábo-
řit. Jednou jsme prořezávali stromy na březích 
Merklínky a podruhé jsme sbírali kámen na 
pastvině.

Teď finišujeme s přípravou na Svojsíkův 
závod skautů a skautek, jehož okresní kolo pro-
běhne ve Dnešicích začátkem května.

Tradičně chystáme skautské hry do prostoru 
Městského parku. Letos nám opět pomohou 
dobrovolní hasiči s přípravou některých disci-
plin.  

Takže jak vidíte, pořád se něco děje.
Krásné jaro všem.                                 Jájina

Skautská přípravka na výpravě na Ticholovec.

Dostaveníčko s Budvarkou
Ve čtvrtek 14. dubna přivítal zcela zapl-

něný sál KKC v rámci pořadu Dostaveníčko 
s dechovkou, populární jihočeskou kapelu 
Budvarku z Českých Budějovic. Vystoupení 
velmi pěkně moderoval sám kapelník Lud-
vík Petr, který převzal taktovku po zesnulém 
Vojtěchu Prokešovi. Na toho bylo vzpomenu-
to písní Volá trubky hlas, v níž exceloval na 
postu 1. křídlovky. Budvarka hrála samé zná-
mé jihočeské písničky a myslím, že všichni 
posluchači byli velmi spokojeni, a to hlavně 
v druhé části, kdy se hrálo převážně na přá-
ní. O přestávce byla tažena tombola, do které 
ceny věnovalo Včelařství manželů Sedláčko-
vých z Příchovic.

Kapela slaví letos 70 let od svého vzniku 
a od Ministerstva kultury dostala příležitost 
reprezentovat naši republiku na setkání 
dechových kapel celého světa v Číně. Pod-

le slov kapelníka se velmi těší a jsou sami 
zvědavi, jak to dopadne. Jsme proto rádi, že 
jsme měli možnost si poslechnout Budvarku 
u nás v Přešticích a těšíme se na další pořady 
s dechovkou.

Radek  Pěchouček

Dechová kapela Budvarka.

Další informace k odloučené 
gymnaziální pobočce

V dubnovém čísle tohoto periodika bylo 
sděleno, že spoluobčané budou v tomto čísle 
podrobně informováni o budoucnosti tohoto 
odloučeného školského zařízení.

 Proběhlo 1. kolo přijímacího řízení, nepři-
hlásil se však dostatečný počet žáků 7. tříd.  
Proto ředitel gymnázia, Mgr. Josef Trneček, 
vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení.

 Podle sdělení ředitele gymnázia jsou při-
hlášení zájemci z 1. kola přijímacích zkoušek 
automaticky přesunuti do kola druhého. Pokud 
bude v tomto kole dostatečný počet kvalit-
ních zájemců o studium, třída bude otevřena. 
V opačném případě nikoliv.

   Další zájemci o studium, kteří se přímo 
hlásí do druhého kola, musí odevzdat své při-
hlášky na předepsaném tiskopisu v sekretariátu 

gymnázia v Plzni, nebo poštou nejpozději do 
11. května 2011. Přijímací zkoušky proběhnou 
dne 19. 5. 2011 v Přešticích.    

Ve druhé polovině května již bude znám 
výsledek přijímacího řízení, tedy i to, zda se 1. 
ročník gymnaziální třídy vůbec otevře. Zároveň 
bude jasné, jestli žáci současných 9. tříd využili 
možnosti účasti ve 2. kole doplňovacího přijí-
macího řízení do současné 2. D.   

Závěrem upozorňuji spoluobčany, že v příš-
tím čísle našeho periodika budou otištěny názo-
ry (stanoviska) k problematice odloučené gym-
naziální pobočky a celkově středního školství 
v Přešticích několika členů zastupitelstva města 
Přeštice a též dvou již oslovených regionálních 
politiků.

Mgr. Jan Königsmark         

Poděkování vedení 
města

Vedení Města Přeštice děkuje firmě ILV, 
s. r. o. Příchovice za komplexní finanční 
zajištění akce „Čarodějnice Rádia Blaník“. 

Podrobné informace o průběhu celé akce 
včetně fotodokumentace naleznou čtenáři 
v červnovém čísle PN. 



Zvláštní cena poroty

– Pavel Šilhánek ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
– Školní družina Chlumčany

Všem oceněným patří velká gratulace a 
ostatním poděkování za překrásná díla, která 
po celý týden zdobila při výstavě malý sál 
KKC Přeštice.
Mgr. Martina Míšková, ředitelka KKC Přeštice
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Dechový orchestr ve Slovinsku
Ve dnech 4.-6. dubna 2011 se Dechový 

orchestr ZUŠ Přeštice zúčastnil zájezdu do 
partnerského města Krško. Orchestr na zájezdu 
doprovázel i dvanáctičlenný pěvecký sbor.

Do Krška jsme dorazili v pondělí okolo 15. 
hodiny. Žáci z tamní hudební školy si pro nás 
připravili krátký program, ve kterém zazněla 
i naše typická česká polka – Škoda lásky. Poté 
nás přivítal ředitel školy Drago Gradyšek a pak 
se naše cesty rozdělily. My žáci jsme byli roz-
děleni do rodin a učitelé se odebrali do hotelu.

Druhý den jsme měli naplánovaný pestrý pro-
gram. Ráno jsme odjeli do velkého lázeňského 
komplexu Termalna riviera, kde jsme se pořád-
ně vyřádili v bazénu. Strávili jsme tam celé 
dopoledne. Po koupání jsme šli na oběd do krás-
né restaurace a po jídle jsme jeli zpět do Krška, 
kde už začaly přípravy na večerní koncert.

Koncert započal v 18.00 hodin. Vystoupili 
zde žáci hudební školy z Krška a pak už nastou-
pil náš pěvecký sbor. Jako překvapení jsme 
si na závěr našeho vystoupení připravili slo-
vinskou lidovou píseň Kukavica, po které nás 
obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem. 

Pak následovalo vystoupení našeho dechového 
orchestru, které se také velmi líbilo, obzvláš-
tě několik českých polek. A na úplný závěr 
koncertu zazněly tři společné skladby, které si 
s námi zahráli i slovinští hudebníci. Mezi těmi-
to skladbami byla i slovinská píseň Dan ljubez-
ni, ze které měli naši slovinští přátelé velikou 
radost. Po koncertě jsme se přesunuli na večeři 
do jedné příjemné hospůdky, kde následovala 
i taneční zábava se živou hudbou. 

Třetí den ráno jsme se rozloučili s našimi 
hostiteli v rodinách a vyrazili jsme na prohlídku 
města. Součástí prohlídky byla například náv-
štěva muzea nebo varhanní koncert. Po exkurzi 
jsme jeli na oběd, po kterém jsme se rozloučili 
s vedením tamní hudební školy a nabídli jsme 
jim pozvání na příští rok k nám do Přeštic. Před 
odjezdem jsme si ještě všichni společně zazpí-
vali a pak jsme vyrazili zpátky domů.   

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčast-
něným, vedení školy, rodinám, ve kterých jsme 
byli ubytovaní, a samozřejmě paní Mirce Kun-
tzmannové, která s námi jela jako překladatelka.

Jan Šimůnek, ZUŠ Přeštice

Nejhezčí Krteček v Přešticích
V pondělí 4. dubna 2011 proběhlo v malém sále KKC slavnostní vyhlášení soutěže „O nejhez-

čího Krtečka“. Soutěž vyhlásilo KKC Přeštice ve spolupráci se ŠD Přeštice a byla věnována 90. 
výročí narození „taťky Krtečka“ Zdeňka Millera. Výsledky přinášíme níže.

Tajemnice MěÚ Přeštice paní Eva Česáková 
předává jednu z cen.

Kulturní tip

Sport Bar Přeštice
7. 5. Dj Harry Oldies Disco, Jack Daniels 
párty se soutěží o originální dárky
14. 5. Dj Pepa Hajajs zahraje Rock Oldies, 
Becherovka Lemond párty
21. 5. zahraje Diadem, 80. léta v živém 
podání, coctail párty – vypij dva drinky 
a třetí je grátis!!!

„Noc na Karlštejně“ ve Spolkovém domě
Ve středu dne 13. dubna  v 18.00 hodin 

vystoupil  ve velkém sále Spolkového domu 
v Přešticích Plzeňský dětský sbor ZUŠ B. Sme-
tany. Moderování programu se ujal Mgr. Jiří 
Hlobil. Dětský sbor se představil muzikálem 
„Noc na Karlštejně“. Všechny přítomné nadchl 
velkou profesionalitou. Krásný zpěv a herec-
ké výkony všech účinkujících včetně „živého“ 
hudebního doprovodu ocenilo publikum bouř-
livým potleskem. Každý z přítomných diváků 
odcházel domů s těmi nejlepšími kulturními 
zážitky ...

Velké poděkování patří především samoob-
sluze SPAR u Čermáků, která se stala hlavním 
sponzorem této akce.

Velké poděkování patří rovněž majiteli Spol-
kového domu Přeštice panu Zdeňku Kriegels-
teinovi.                            Mgr. Jan Königsmark 

Muzikál Noc na Karlštejně se hrál v Přešti-
cích.                                 Foto  E. Hajšmanová      

ZUŠ Přeštice v soutěžích
K a ž d ý m 

rokem se 
naše umě-
lecká škola 
zúčas tňu je 
různých sou-
těží. Neji-
nak tomu 
bylo i letos.  
MŠMT letos 
v y h l á s i l o 
soutěž ve 
hře na akor-
deon, kde se 
Jan Hrubý 
umístil na 

druhém místě v krajském kole a duo akorde-
onů Jan Hrubý a Tomáš Hrubý získalo v kraj-
ském kole rovněž druhé místo. Přípravný dět-
ský pěvecký sbor Minihlásek se zúčastnil, letos 
již podruhé, krajského kola soutěže dětských 
pěveckých sborů v Rokycanech. V konkurenci 
pěti sborů z plzeňského kraje obsadili malí zpě-
váčci krásné druhé místo. Největšího úspěchu 
dosáhl žák pěveckého oddělení Štěpán Mráz, 
který v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek 
v celostátním kole, které se konalo v Karlových 
Varech, zvítězil. 

Všem úspěšným žákům naší školy srdečně 
gratuluji a přeji jim hodně úspěchů v dalších 
soutěžích.

Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ Přeštice

Školní družiny si užily báječné odpoledne 
na ZUMBĚ s cvičitelkou Štěpánkou

Koncem března si školní družiny z Přešticka vyzkoušely v KKC Přeštice, jak úžasná atmosféra 
může být, když se tančí zumba! Chlapci se například naučili i základy samby capoeiry – bojový 
tanec, ze kterého byly nadšeny i přítomné dívky, které si také na chvíli zahrály na orientální prin-
cezny tisíce a jedné noci. Odměněna byla nejlepší tanečnice a tři nejlepší zumba modely. Děkujeme 
všem zúčastněným a pořádajícím za skvělou zábavu!

Výlet na zumbu 
do Přeštic

Ve čtvrtek některé děti ze školní družiny 
vyrazily do Přeštic zatančit si zumbu, tady je 
několik ohlasů: 

Ája Žižková, 1. ročník
S družinou jsme jeli do Přeštic na zumbu. Tan-

covali jsme podle hudby. Sešlo se nás mnoho a 
moc se nám to líbilo. Příště bych jela znova.

Simonka Petrželková, 1. ročník
Líbilo se mi tancování se šátkem. Líbila se mi 

jedna písnička. Líbily se mi všechny tance. 
Karolína Dlouhá, 2. ročník
Mně se to líbilo moc a moc. Protože to bylo 

legrační a hodně jsme se naučili. Mně se tam 
nejvíc líbilo, jak  jsme kroutili bříšky. A těším 
se, až tam pojedem zase. 

Šárka Dvořáčková, 2. třída
Byla jsem na zumbě a moc se mi tam líbilo. 

Hodně jsme tam tančili a cvičili. Byla to veli-
kánská zábava. 

Terezka Bendová, 2. ročník
Na zumbě se mi líbilo to, jak jsme všichni 

cvičili. A také jak jsem se zumbu naučila. Před-
váděli jsme velblouda, motýla a hada. Všechno 
bylo krásné.

Ocenění úspěšných studentů
přeštické gymnaziální třídy

Vedení města Přeštice s potěšením vyslechlo 
informaci ředitele gymnázia, pana Mgr. Josefa 
Trnečka, že právě dva studenti třídy 2. D, přeš-
tické odloučené gymnaziální pobočky, dosáhli 
vynikajícího umístění v okresním kole fyzikální 
olympiády Plzeň. 

Vítězem této olympiády se stal Josef Baloun. 
O úspěchu můžeme hovořit také v souvislosti 
s dalším studentem Václavem Papežem, který 
se umístil na pěkném 5. místě.

Jménem celého vedení města Přeštice pobla-
hopřál těmto úspěšným studentům a věcné dár-
ky jim předal 2. místostarosta.

Mgr. Jan Königsmark

Mgr. Jan Königsmark poblahopřál studento-
vi Josefu Balounovi k vítězství ve fyzikální olym-
piádě.

Základní škola Přeštice
Vás srdečně zve na

ŠKOLNÍ AKADEMII,
která se koná

24. 5. a 25. 5. 2011
vždy od 17 hodin

ve velkém sále KKC Přeštice
Vstupné 50 Kč

Předprodej vstupenek
v Kulturním a komunitním centru Přeštice

PŘÍSTUPNÁ PRO VEŘEJNOST BUDE TÉŽ
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA

v pondělí 23. 5. od 9 hodin
vstupné na místě 30 Kč

Výtvarná soutěž

I. kategorie
1. Eliška Bauerová (ZŠ a MŠ Dolní Lukavice)
2. Šárka Sedláčková (MŠ Dukelská Přeštice)
3. Lucie Drncová (ZŠ a MŠ Horšice)

Zvláštní cena poroty 

– kolektivní práce MŠ Gagarinova

II. kategorie
1. Barbora Hanzlíčková (DDM Přeštice)
2. Eliška Hodková (ŠD Přeštice)
3. Josef Kipor (ZŠ a MŠ Skočice)

III. kategorie
1. Lucie Klinerová (ZŠ a MŠ Lužany)
2. Adam Aizner (ZŠ a MŠ Lužany)
3. Pavel Maxa (ZŠ Merklín)
    Petr Šindelář (ZŠ Merklín)

Trojrozměrná díla

I. kategorie
1. Nikola Beštová (MŠ Dukelská Přeštice)
2. Eliška Cibulková (MŠ Příchovice)
    Jakub Brada (MŠ Příchovice)
3. Tereza Gemerská (MŠ Dukelská Přeštice)

II. kategorie
1. Filip Janota (ZŠ Řenče)
2. Jakub Pittr (ŠD Přeštice)
3. Tereza Tocháčková (DDM Přeštice)
    David Matas (DDM Přeštice)
    Andrea Havlíčková (DDM Přeštice)               
III. kategorie
1. Michaela Pilná (DDM Přeštice)
2. Jakub a Matěj Fornouzovi (ŠD Horšice)
3. Tereza Balejová (DDM Přeštice)

O divadelním spolku Úhlavan
Divadelní spolek Úhlavan Přeštice odstar-

toval v letošním roce druhou divadelní sezo-
nu po svém obnovení a 102. sezonu v histo-
rii Úhlavanu. Tentokrát si pro své diváky 
mladí  herci připravili pohádku Jaroslava 
Preclíka na motivy Josefa Lady – „O líném 
Honzovi“. 

„Pohádka O líném Honzovi se zkoušela od 
24. září  2010. Nejprve jsme měli pro obsa-
zenost sálu do listopadu jen čtené zkoušky 
v klubovně, pak nás až do ledna trápila vyso-
ká nemocnost, takže se se zkouškami na jeviš-
ti začalo až letos v lednu. Přesto se během 
prosince ani Vánoc nezahálelo. Michal Uhlík 
strávil opět několik víkendů v dílně a tvořil 
bytelnou pec pro našeho líného Honzu. Pan 
Jiří Běl pak v prosinci a lednu maloval opony 
i kulisy,“ prozrazuje informace ze zákulisí 
principál souboru Ludvík Pouza. 

Plné ruce práce měly i švadleny. Mezi výro-
bou rohlíčků a pracen stříhaly a špendlily kos-
týmy, aby byly do ledna, kdy se fakticky začalo 
zkoušet, připraveny. 

„V pátek 18. března jsme odehráli dvě plně 
obsazená představení pro mateřské a základ-
ní školy z Přešticka. V sobotu 19. března se 
odehrála předpremiéra a slavnostní premiéra. 
Během těchto čtyř představení nás vidělo více 
než sedm stovek diváků. Mezi hosty, kteří na 
předpremiéru nebo premiéru přijeli, byli naši 
přátelé, ochotníci z Farního divadelního spol-
ku z Plánice, z divadelního spolku Za Oponou 
Klatovy, Divadelního spolku Boženy Němcové 
Plzeň i ze Svazu českých divadelních ochotníků 
a souboru Jezírko Plzeň. Pozváni byli členo-
vé i členky bývalého Úhlavanu a představitelé 
města Přeštice,“ pokračuje Pouza.

(pokračování článku v příštím vydání PN) 



Poznáváme les
„Tiše..., jsme 

v lese! Co se 
z dálky ozývá, 
čí stopy jsme 
objevili, kam 
zvířátka chodí 
pít, jak se jme-
nuje ta žlutá 
kytička, co tu 
roste, která zví-
řátka můžeme  
v lese vidět?“ 
A mnoho dal-
ších otázek nám ochotně zodpověděli a vše ukázali členové Myslivecké-
ho spolku Přeštice, pánové Josef Jeslínek, Pavel Jeslínek, Jaroslav Strér 
a Josef Karhan. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání s Vámi v červ-
nu, před koncem školního roku. 

Poděkování patří také ČSAD Přeštice za autobusovou přepravu dětí 
zdarma.                                                                  Děti a vychovatelky ŠD
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V knihovně se i spí
Na první dubnový den letos připadla kouzelná noc a svátek všech 

knihoven, Noc s Andersenem.  Poprvé se do této akce zapojila i přeštic-
ká knihovna. 

V pátek 1. dub-
na jsme se sešli 
v knihovně v počtu 
8 spáčů z řad dět-
ských čtenářů + 
dvě knihovnice 
a prožili jsme noc 
plnou zábavy, leg-
race, čtení, ale také 
poučení.  Poté, co 
jsme všechny rodi-
če ujistili, že to 
není apríl, proběhlo 
ubytování v pro-
storách knihovny, 
seznámili jsme se 
s programem a vyrazili na návštěvu za spáči z prvního stupně ZŠ v Přešti-
cích, spolu s nimi jsme si vyslechli poutavé povídání paní Michaely Von-
dráčkové, redaktorky Českého rozhlasu Plzeň.  Po skončení besedy jsme 
se vydali posilnit k táboráku v areálu sokolovny, někteří z nás si opékali 
první špekáčky letošního roku. Po táboráku, když se již výrazně setmělo, 
jsme se vrátili do knihovny a děti celé napnuté očekávaly ohlášené hledání 
pokladu.  Ještě než jsme  se vydali hledat klíčky od pokladnice, vyzdobili 
jsme si  všichni památeční trička. Všechny výtvory byly velmi originální 
a zdařilé. 

Kolem půl jedenácté jsme se vydali po stopách pokladu, který byl 
ukryt v pokladnici a klíče ukryté neznámo kde ☺. Děti se musely jen 
s baterkou pohybovat po knihovně a hledat indicie vedoucí ke klíči. Něk-
teré „nebojsy“ jsme zřetelně slyšeli všichni, když se náhodou polekali 
vlastního stínu ☺. Ale úkol nakonec splnili všichni, klíček byl nalezen 
a poklad rozdělen. 

To se již ale blížila půlnoc a my se pomalu připravovali do spacáků, 
na dobré spaní jsme si četli ze strašidelných knih pro děti a uspali jsme 
se pohádkou S čerty nejsou žerty. Poslední štěbetání utichlo až po dru-
hé hodině ranní. I přesto děti byly ranní ptáčata a již v 7 hodin byly na 
nohou. Společně jsme se nasnídali, vyplnili připravené kvízy, tajenky , 
testíky a na závěr jsme si rozdali na památku účastnické listy a pohledy 
s motivy Noci s Andersenem.  

Ještě ani nezaklaply dveře a slyšeli jsme: „Mami, tati to bylo super…“, 
což pro nás knihovnice bylo největší odměnou.  Tak ať žije Noc s Ander-
senem 2012 ☺!                                                      Mgr. Michaela Hrubá

V den úmrtí J. J. Ryby (8. dubna 1815) přišli žáci prvních a druhých 
tříd, kteří navštěvují školní družinu, položit kytičku k pomníku pod 
přeštickým chrámem.                                      Foto a text ing. Jiří Běl

Otevírání řeky Úhlavy
Na slavnostní zahájení vodácké 

sezony oddílů TOM a KČT Úhla-
va spojené s odběrem řeky Úhlavy 
v rámci celostátní akce Eurorando 
2011 zavítalo 2. dubna asi 80 účast-
níků, a to nejen vodáků z Přeštic 
a Plzně, ale také veřejnost z Přeš-
tic a okolí, zástupci města Přeštice, 
zástupci oblasti KČT Plzeňského 
kraje, pamětníci a bývalí aktivní 
vodáci.

Krásné slunečné počasí pomoh-
lo k tomu, že většina přítomných 
neodolala pokušení se svézt na 
řece Úhlavě, a proto chvilku trvalo 
připravit a sehnat lodě pro všechny 
zájemce. Po těchto organizačních 
záležitostech se všichni přesunuli 

přímo k řece, kde došlo k odběru 
řeky Úhlavy spojené s povídáním 
o akci „Eurorando – Voda ze stře-
chy Evropy“ a ke slavnostnímu 
odemčení řeky Úhlavy. Poté asi 
30 plně naložených lodí vyjelo po 
řece směrem do Příchovic a zpět. 
Po návratu na všechny přítomné 
děti ještě čekaly vodácké soutěže 
na souši, které byly slavnostně 
vyhodnoceny a dětem byly pře-
dány zajímavé ceny. Po skončení 
programu se účastníci přesunuli 
k táborovému ohni, kde si všichni 
pochutnali na pečených buřtech při 
hře na kytaru a zpěvu.

Hana Žambůrková
TOM a KČT Úhlava

Vodáci otevřeli 2. dubna řeku Úhlavu.

„Neseme MOŘENU“
Zimu jsme vám odnesli, léto přinesli,
lítíčko je zelené, pentličky jsou červené.
Hody jdou, pobudou, veselé budou !
Hu, hu, hu, jaro už je tu !

Fotografie a básničku nám zaslaly děti 
ze školní družiny Přeštice.

V neděli osmé-
ho května 2011 
ve 14.30 hod. vás 
zve OÚ Řenče na 
rozhlednu Kožich 
u Libákovic. Roz-
hledna je celoroč-
ně přístupna již od 
roku 2008, ale od 
uvedeného data 
zde budou umístě-
ny panoramatické 
fotografie s popi-
sem krajiny – míst 
a vrcholů, včetně 
nadmořských vý-
šek a vzdáleností.

Snímek je vzpomínkou na konání porady pracovníků památkové péče Plzeňské-
ho kraje ve dnech 14. a 15. dubna 2011 v Přešticích. Mezi účastníky byli i pracov-
níci Ministerstva kultury ČR. Pracovní jednání bylo zpestřeno návštěvou zámku 
Lužany, Nebílovy, přeštického i vícovského kostela a Domu historie Přešticka.

Gymnasté z Přeštic 
opět na stupních vítězů

Sportovní gymnastika ASPV slavila úspěchy. 
Závodníci i závodnice se nejdříve zúčastnili 
závodů v Nýřanech, v Tlučné a vrcholem jejich 
úspěchů byl krajský přebor ASPV v Plzni 9. 4. 
2011, kde se umístili na předních místech.

V kategorii ml. žáci I. zvítězil Lukáš Lucák, 
druhé místo obsadil Pavel Kučera a třetí 
místo Václav Ovsík. V kategorii ml. žáci II. 
získal 1. místo Václav Květoň, 2. místo Adam 
Francouz a 3. místo Tomáš Regner. V kategorii 
starší žáci vybojovali 1. místo Filip Hájek, 2. místo 
Tomáš Kohout, 3. místo Petr Kučera, 4. místo těs-
ně za Petrem Jakub Moulis. 

Společná fotografie závodníků v Tlučné.

Ivana Kohoutová, ASPV
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Pokračování popisu ulic v Přešticích tímto končí. Popíšeme již neexistující Plzeňskou ulici, která 
byla spolu s Karlovou ulicí v roce 1977 zlikvidována. Vedla od rohu náměstí, kde začíná Čer-
venkova ulice, směrem k tzv. panské vile, která stála poblíž křižovatky u Spolkového domu. Obě 
fotografie jsou zhotoveny z panelového domu u Spolkového domu, následující popis je z opačné 
strany. Popisujeme levou stranu, počínaje domem č. p. 123, kde byla pojišťovna Slavie a na dvoře 
měl pekárnu p. Jílek. V č. p. 155 měl sedlářskou firmu p. Samec, později čalounictví p. Kacerov-
ský. V domě č. p. 125 byla autodoprava p. Steinera, bydlel zde p. Tajšl. V dalším domě č. p. 126 
dříve bydleli Hanzlíkovi, kteří měli obchod na rohu Karlovy a dnešní Rybovy ulice, později zde 
a ve vedlejším domě č. p. 127 bydlela a hospodařila rodina Václava Čermáka a Šperlovi. V domě 
č. p. 128 bydlela rodina Michalova, v č. p. 129 a 130 bydleli Hykyšovi, Stehlíkovi a Blechovi. 
MUDr. Svoboda měl ordinaci a bydlel v domě č. p. 131. Bydleli zde i Bultasovi, Hrubých a Foř-
tovi (p. Fořt byl zakládajícím členem oddílu české házené v Přešticích). V dalším domě č. p. 132 
byl nejdříve hostinec U Havlíčků, hrály se zde pašijové hry. Později zde bydleli Maňhovi, Velí-
kovi a Jeslínkovi. V domě č. p. 133 byli před Tomanovými (oprava pneumatik) manželé Herdovi. 
Posledním domem byl rohový dům č. p. 134 ševce p. Kripnera.

Vraťme se  k popisu pravé strany od náměstí. Rohový dům č. p. 142 byl jeden z nejstarších domů 
v Přešticích. Bydleli zde Hartmanovi, konfekci zde měla p. Emilie Kurandová, později sklenářství 
p. Strejc a ve dvoře lakýrnictví p. Malý. Až poblíž Karlovy ulice v č. p. 141 bydleli Andrlíkovi a na 
rohu Hlaváčovi. Na druhém rohu, v domě č. p. 460, měl prodejnu potravin p. Naxera. Ve vedlej-
ším domě provozovali autodopravu a taxi Tajšlovi. V posledním domě u parčíku č. p. 183 bydlel 
p. Hora.                             Za pomoci bývalých obyvatel připravili Jaroslav Brunát a ing. Jiří Běl.

Na apríla – Noc s Andersenem
Již po jedenácté se konala v naší republice 

akce na podporu čtenářství Noc s Anderse-
nem. Po celé republice a i v okolních státech 
se spalo a četlo na 1065 místech. K této akci 
jsme se připojili s žáky 1. stupně v letošním 
roce i my v počtu 65 dětí, třídy 4. B, 4. C, 
5. A, 5. D a sedm vyučujících (pí uč. N. Květo-
ňová, K. Říhová, O. Vizingrová, M. Fornouzová, 
D.Velíšková, D. Mrskošová a A.Motejzíková). Pro 
tento rok byli vyhlášeni autoři knížek Václav Čtvr-
tek a Miloš Kratochvíl z důvodu stoletého výročí 
narození právě V. Čtvrtka. Téma naší čtenářské 
noci bylo sestavit Kytici pohádek, což se dětem 
opravdu podařilo. Pro děti byly připravené čtenář-
ské soutěže v pohádkových tématech. V 17 ho- 
din se proměnila naše škola v Rebcově ulici 
v pohádkový hrad, kde provázely pohádko-
vé postavy a ožili v něm duchové spisovatelů 
pohádek. Navštívili nás vzácní hosté: redaktor-
ka Českého rozhlasu Plzeň Michaela Vondráč-
ková, se kterou jsme besedovali o její zajímavé 
práci a předčítala nám pohádky, pan starosta 
Mgr. Antonín Kmoch, pan místostarosta Mgr. 
Jan Königsmark a knihovnice s dětmi, které 
spaly v knihovně. Nesměl chybět ani táborák, 
u kterého jsme si zazpívali. Když děti splnily 
všechny pohádkové úkoly, zavrtaly se do svých 
pelíšků, v kterých pokračovaly ve čtení knížek. 
Ráno po společné rozcvičce a snídani proběhlo 
vyhodnocení celé pohádkové noci a málokomu 
se chtělo domů. Postřehy a jak se tato akce líbi-
la dětem si můžete právě přečíst!

Heslo akce: My čteme! Čtete i vy?
kolektiv pohádkových vyučujících 1. stupně ZŠ

Děkujeme TJ SOKOL Přeštice za pomoc 
a možnost uskutečnění táboráku v prostorách 
Sokolovny.

V pátek 1. dubna v 17.00 hodin v Rebcově 
ulici se škola proměnila v pohádkový hrad, kde 
ožívali spisovatelé a jejich díla. Když jsme při-
šli do školy, vybalili jsme si věci a připravili 
jsme si své pelíšky na spánek.

Náš první host byla  redaktorka a moderá-
torka Českého rozhlasu Plzeň paní Michaela 
Vondráčková. Chvíli poté nás navštívili i další 
dva hosté, a to náš starosta Přeštic – Antonín 
Kmoch a také místostarosta Přeštic Jan König-
smark. Společně s našimi  hosty jsme se ptali  
paní Vondráčkové o její práci a jak ji tahle prá-
ce baví. Pak nám paní Michaela Vondráčková 
četla pohádku o Rumcajsovi. Proč o Rumcajso-
vi? Protože tahle noc je vyhrazena především 
pro spisovatele Václava Čtvrtka a Miloše Kra-
tochvíla. Ráno hned po probuzení následovala 
rozcvička a hned pochutnání na sladké sobotní 
snídani. Tak jsme prožili krásnou Andersenovu 
noc.      Eva Baumrukrová, Eliška Čížková, 5.A

Chyběl nám pan ředitel, který nám alespoň 
poslal básničku, kterou sám složil. 

Milan Abrahám, 5. A

Noc s Andersenem
Zklidněte svá mladá těla,
neničte si vlasy fénem,
otevřete leporela,
začíná Noc s Andersenem.

Projděte jí v hávu snovém
s pokorou a radostí,
Stůl prostřený krásným slovem
báječně nás pohostí.

Přijdou chvíle pohádkové,
plné kouzel tajemných,

z knížek vzešlí hrdinové 
odhalí i skrytý hřích.

Dobrodružství v nočním svitu,
zbudou ve vás napořád.
Až usnete za úsvitu,
zajásá i školní řád.

Mějte se tu jako v ráji,
Žák, knížka či učitel, 
Ze všech krás ať dech se tají,
– to vám přeje ředitel. 

Josef Šperl
Navrhli jsme, že si můžeme udělat malé 

improvizované rádiové studio. Řeknu Vám, co 
mi přišlo nejvtipnější, když redaktorka požáda-
la p. starostu, aby si vypnul mobil a on vyndal 
z kapsy dva a ptal se jaký. Na otázku paní redak-
torky „Kdo řádil v lese Řáholci?“, odpověděl 
starosta, že Humpál (Jičínský starosta), pak 
zkusil Cipíska, nakonec se nechal přesvědčit, 
že to byl Rumcajs. Před večerkou jsme si ještě 
předčítali pohádky o Křemílkovi a Vochomůr-
kovi. A pak spát! To bylo o půlnoci. My holky 
jsme si ještě povídaly, ale od kluků se ozývalo 
neustálé chrápání.

Ivana Motlíková a Kristýna Kalátová, 4. B 
Když jsme se najedli, tak jsme se vrátili do 

našeho 120 let starého hradu v Rebcově ulici. 
Tam jsme plnili úkoly, kde jsme měli uhádnout 
nějakého pohádkáře např.: Václav Čtvrtek, 
Miloš Macourek nebo Karel Čapek.

Po soutěžích 10 vybraných dětí chatovalo 
s jinými školami. Moc jsme se toho nedozvědě-
li. Pouze to, že jinde měli jenom stezku odvahy 
a přišel k nim do školy kouzelník. Potom jsme 
se zahrabali do svých pelíšků. Na ukončení noci 
nám paní učitelka předčítala z knížky. V naší 
třídě jsme si v noci četli knížku O Rumcajso-
vi. Poté jsme usnuli. Když jsme se probudili 
a nasnídali jsme se, museli jsme odejít domů. 

       Vašek Bažant, Martin Dobranský, 5. A
Když jsme přišli po táboráku do školy, kaž-

dý dostal malou knížečku, do které si zapisoval 
splněné úkoly. V každé třídě byla pohádková 
postava, což byly převlečené paní učitelky. 
Museli jsme splnit nějaký čtenářský a pohád-
kový úkol a podle indicií zjistit, jaký „duch“ 
spisovatele ve třídě ožil. Nakonec jsme hrá-
li hru RISKUJ na interaktivní tabuli. Teprve 
potom jsme si šli vyčistit zuby a převléct do 
pyžama. Když už jsme byli všichni v pelíšku, 
tak nám paní učitelka a pár dětí četlo pohádku. 
Ráno jsme si povídali o tom, co se nám líbilo na 
pohádkové noci, a vyhodnotili splněné úkoly. 
Zakrátko se všichni rozeběhli domů a těšili se, 
jak všechno budou vyprávět rodičům. 

Klára Kabátová, 4. B
Z Noci s Andersenem si jistě každé dítko 

odneslo pěkné dojmy. Byly pěkné a zajímavé 
soutěže, v některých si asi každý nevěděl rady. 
Určitě se také musel líbit táborák. Vše shrnu do 
jedné věty: „Noc s Andersenem by měla být 
každý rok, protože je to skvělý nápad, jak strá-
vit zbytek dne.“                  David Viktora, 5. D

Byl to vlastně nejlepší den ve škole. Měla 
jsem tam svoje kamarádky a kamarády a určitě 
podporuji návrh dělat Noc s Andersenem každý 
rok. Moc jsme se bavili a úkoly, které jsme plni-
li byly moc zajímavé. Úplně nejlepší byly naše 
paní učitelky. Zjistila jsem, že to nejsou jenom 
učitelky, ale zábavné učitelky. Jejich převleky 
mě zaujaly a fascinovaly, byly zábavné a sran-
dovní.                              Aneta Šteflíková, 5. D  

Poděkování za dotaci
Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Přeštice děkuje 

touto cestou Radě a Zastupitelstvu města Přeštice za poskyt-
nutí finanční dotace. V současné, pro tělovýchovu celkově 
složité době je tato, k dnešnímu dni již realizovaná pomoc 
vítanou injekcí pro letošní sportovní činnost přeštické TJ.

Současně společně s výborem fotbalového oddílu rovněž 
děkujeme za účelovou dotaci pro fotbalový oddíl na krytí 
nákladů spojených  s oslavami 90 let trvání oddílu.

Upřímný dík za přístup a podporu města směrem k místní 
tělovýchově.

Za fotbalový oddíl TJ Přeštice, předseda Martin Knopf
Za VV TJ Přeštice, tajemník Karel Tušek



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       KVĚTEN     8

Na Úhlavě máme návštěvu
Již několik let se v Českém lese a na Šuma-

vě vyskytuje bobr evropský. Také v povodí 
Úhlavy, u Nýrska, u Červeného Poříčí a letos 
u borovského mlýna a u Příchovic. Bobr je nej-
větší evropský hlodavec, což nám předvádí na 
topolu osice, topolech aj. porostech kolem vod-
ních toků. Aktivita bobra začíná se soumrakem, 
dospělý jedinec může vážit až 30 kg. Jako úkryt 
jim slouží nory na březích, vstupy do nich jsou 
vždy pod hladinou. U nás je bobr zvláštně chrá-
něný podle zákona č. 114/1992 Sb. Fotografie 
je z břehu Úhlavy poblíž mlýna v Borovech 
z počátku dubna 2011. Text a foto ing. Jiří Běl.

Mapování stavebních bariér 
pro zdravotně postižené

Během aktualizace Komunitního plánování 
sociálních služeb na Přešticku probíhá mapo-
vání stavebních bariér pro zdravotně postižené. 
Mapování probíhá za podpory pana starosty 
Mgr. Antonína Kmocha a za pomoci pana Jose-
fa Hrádka.

Zmapované trasy jsou připravovány jako pod-
klad pro Národní rozvojový program mobility 
pro všechny, kde je možné získat finanční pro-
středky na opravu chodníků. Nutná je ale spolu-
účast města. Cílem programu je vytváření rov-
noprávných příležitostí pro zdravotně postižené 
občany ve všech oblastech života společnosti

V rámci tohoto mapování byly vybrány dvě 
trasy, které jsou podrobně zmapovány a popsá-
ny, problematická místa jsou nafocena. Prv-
ní trasa vede od hřbitova Rybovou ulicí  přes 
Masarykovo náměstí až k Třídě 1. máje, po té 
pokračuje až na konec této ulice. Druhá trasa 
vede od Mateřské školy Gagarinova po Palac-
kého a dále po Husově ulici, po Poděbradově 
a Rebcově ulici až k nádraží. Dále  je zmapová-
na cesta z Třídy 1. máje k Základní škole v ulici 
Na Jordáně a k Mateřské škole Dukelská.

Pro přesnější výsledek, který by vyhovoval 
samotným zdravotně postiženým, ale potřebu-
jeme vaše názory, co vám nejvíce vadí, co je 
největším problémem.

Zveme Vás na setkání tělesně postižených, 
vozíčkářů, ale i osob pohybujících se s fran-
couzskými holemi, apod., které se bude 

konat 19. 5. 2011 od 16.00 hodin v konferenč-
ním sálku Kulturního a komunitního  cen-
tra Přeštice, Masarykovo nám. 311 (vchod 
z Jungmannovy ulice).

Setkání zrakově a sluchově postižených, 
které se bude konat 12. 5. 2011 od 10.00 
hodin rovněž  v konferenčním sálku Kultur-
ního a komunitního centra Přeštice, Masary-
kovo nám. 311 (vchod z Jungmannovy ulice). 
„Tlumočení do znakové řeči zajištěno.“

Budeme rádi za vaše náměty a připomínky 
k tématu bariér, přijďte nám říct i další pro-
blémy. 

Výsledek mapování bude prezentován před-
stavitelům města.

Za metodické vedení děkujeme paní Marii 
Hrdličkové z Centra pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje, Pracoviště Plzeň-sever, 
Plzeň-jih.  Za pomoc při mapování děkujeme 
Farní Charitě Přeštice, konkrétně paní Marii 
Sedláčkové a Farnímu sboru Československé 
církve evangelické, konkrétně Janě Golonko-
vé a skupince mládeže, která se schází na faře. 
Fotografie vytvořila paní Vladimíra Písařová 
Živná.

Pokud byste se chtěli zapojit a nehodí se 
vám termín, kontaktujte prosím koordinátorku 
Komunitního plánování sociálních služeb pro 
Přešticko Mgr. Stanislavu Tejčkovou, telefon-
ní číslo 774 629 044, e-mail: stanislava.tejcko-
va@cpkp.cz.

Média na pomoc památkám
Významného úspěchu dosáhla předsedky-

ně kulturní komise obce Dolní Lukavice Mgr. 
Eva Klepsová. V novinářské soutěži „Média na 
pomoc památkám“ převzala 12. dubna v Pra-
ze z rukou náměstkyně ministra kultury ČR 
Anny Matouškové ocenění o. s. Pro Bohemia 
a Syndikátu novinářů ČR. V kategorii publicis-
tika získala 2. místo za řadu zajímavých člán-
ků o objevování památek Plzeňska. Je to velký 
úspěch pro ni a potažmo i pro naši obec, o které 
Eva neúnavně píše. Gratulace jí můžete vyjádřit 
účastí na akci „Procházka za lukavickými svět-
ci“, kterou pro Vás připravila na 7. května.  Pro 
účastníky připravujeme tisk nových barevných 
propagačních materiálů o obci a okolí.  

Vítězslav Opálko, starosta obce Eva Klepsová obdržela novinářskou cenu.

Mimořádná prohlídka zámku v Lužanech
V souvislosti s letošním 180. výročím naroze-

ní významného a slavného přeštického rodáka 
Josefa Hlávky připravilo město Přeštice ve spo-
lupráci s nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeň-
ky Hlávkových“ prohlídku zámku v nedalekých 
Lužanech, který je velmi úzce spjat s Hlávko-
vým životem a dílem.

Dne 14. dubna měli naši spoluobčané, které 
zajímá život a dílo tohoto velkého a uznávané-
ho mecenáše, možnost být zdarma dopraveni 
mimořádně vypraveným autobusem z Přeštic 
až k lužanskému zámku. Zde se jich ujala paní 
Hana Kaufnerová, správkyně zámku Josefa 
Hlávky. Všichni si s velkým zájmem vyslech-
li její fundovaný výklad při prohlídce celého 
zámku, včetně krásné zámecké kaple.

Nádhernou atmosféru tohoto odpoledne nej-
lépe ilustrují přiložené fotografie.

Mgr. Jan Königsmark

O mimořádnou prohlídku zámku v Lužanech 
byl velký zájem.

Jak se chováme k přírodě v našem městě?
Na začátku února letošního roku si podali 

občané Společenství vlastníků bytových domů 
ulice V Háječku č. p. 991/992 žádost o poražení 
dvou listnatých stromů rostoucích u zmíněných 
domů. Jednalo se o jasan a lípu (v žádosti bylo 
mimo jiné uvedeno, cituji: „spadané listí způ-
sobuje značný nepořádek pod stromy a v těs-
né blízkosti domu“ – opravdu závažný důvod 
k pokácení stromů). 

Javor, který zde rostl ještě v loňském roce, byl 
poškozen neznámou tekutinou a musel být poká-
cen. Město nechalo posoudit zdravotní stav zby-
lých dvou stromů, kdy bylo zjištěno, že jasan je 
napaden škůdci, a proto byl z důvodu špatného 
zdravotního stavu pokácen. Za těmito domy zbyl 
tedy jediný strom (lípa). Jak dopadla, se můžete 
přesvědčit sami na této fotografii, kde je vidět 
poškození kmenů navrtáním a opětovné použití 
neznámé tekutiny. Stejně jako v jiných případech 
i tentokrát bylo zjišťování pachatele bezvýsledné, 
neboť nikdo nic neviděl, ani neslyšel.

Václav Franc
hospodářský odbor MěÚ Přeštice

Nepohodlný strom byl poškozený navrtáním 
a použitím neznámé tekutiny.

Na fotografii 
je houpací koník, 
který se ztra-
til na dětském 
hřišti v Horuša-
nech. Protože si 
houpadlo nene-
chavec odšrou-
boval, je před-
poklad, že si ho 
bude chtít někde 
umístit. Chtěla 
bych poprosit 
občany okolních 

obcí, pokud by se s takovýmto houpadlem setka-
li, aby nám, nebo Obvodnímu oddělení Policie 
ČR v Přešticích dali tuto informaci. Telefon na 
Obecní úřad v Soběkurech je 377 912 252.

Miroslava Vítková, starostka obce

Nekradou se jen úly, 
ale i samotné včely

Včera ke mně přijel př. Karel Čermák z Přeš-
tic, že mu někdo navštívil včelnici nedaleko 
Přeštic. Když přišel na stanoviště, včely všude 
létaly, musel se ihned převléci do ochranného 
oděvu a dát úly do původního stavu. Co však 
záhy zjistil, že z úlů byla sklepnuta včelstva 
do nějakých připravených rojáků a včely byly 
odvezeny neznámo kam. V úlech zůstalo jen 
málo včel, které se tam vrátily při návštěvě „pří-
tele včelaře“ nebo hyeny. Jedná se o 23 včelstev 
a s největší pravděpodobností toto množství 
nezachrání, neboť včelstva jsou bez matek. 
Prosím čtenáře Přeštických novin, kdyby někde 
přibyly nenadále včely, ať se ozve na přeštickou 
organizaci včelařů – e-mail: prachk@seznam.cz.
Za ZO ČSV o. s. Přeštice Prach Karel – předseda.

Proslavili přeštický klub
(ukázka z připravované brožury, věnované oslavám 90 let kopané v Přešticích)

Jaromír Bakule – byl jedním z fotbalistů, kte-
rému se z přeštického klubu podařilo vystoupat 
až do výšin a zahrát si první ligu.

Jindřich Jindra – byl vynikající brankářem, 
který to dotáhl až do reprezentace. Narodil se 
v roce 1936. Nesporný talent prokázal už v přeš-
tickém dorostu, s kterým se v roce 1951 stal pře-
borníkem okresu a v kraji se týž dorost umístil 
na druhém místě. Z party hráčů Malý, Mašek, 
Fornouz, Kalčík, Pelíšek, Blažek, Setíkovský, 
Matýs, Běl, Brunát, Bureš, Švajcr, Sýkora a Bešta 
to dotáhl nejdál. Až mezi elitní hráče republiky.

Samozřejmě, že Jaromír Bakule a Jindřich 
Jindra nebyli sami, kdo se z Přeštic dostal až do 
první ligy. 

V období mezi dvěma válkami hrál za SK 
Plzeň Václav Šlédr, za Viktorii Plzeň válčil 
ještě po osvobození republiky od německé oku-
pace Jan Kuželík. Ten si zahrál naši nejvyšší 
soutěž i za Libeň, ale převážnou část své aktiv-
ní kariéry strávil ve Viktorii, kterou po druhé 
světové válce i trénoval a bývalí svěřenci na něj 
vzpomínali vždycky jen v dobrém. 

Do velkého fotbalu mířil i Miroslav Brunát. 
Přeštický rychlík byl na vojně v Dukle Tachov 
s populárním brankářem Františkem Čalounem, 
spolu měli zamířit v roce 1959 do plzeňského 
Spartaku. Nakonec však do Štruncových sadů 
odešel jen Čaloun, což byla velká škoda, pro-
tože přeštický odchovanec hrál ve vojenském 
celku prim. Střílel hodně gólů a na ještě víc 
jich nahrával. Po návratu odehrál Míra Brunát 
ještě pár zápasů za Přeštice a odstěhoval se na 
Moravu.

K velkým fotbalovým talentům patřil Pavel 
Krs. Obránce, nebo záložník vynikal od žákov-
ských let. Ve druhé polovině osmdesátých let 
odehrál dvě prvoligové sezony v plzeňské Ško-
dovce, v sezoně 1990-1991 hrál nejvyšší sou-
těž v Hradci Králové. Mezitím a potom půso-
bil v zahraničí a na sklonku kariéry se ještě do 
Přeštic vrátil pomáhat diviznímu celku.  

Nesporným talentem oplýval i František Šam-
bergr. V divizním celku začínal jako útočník, 
později hrál i obránce či stopera. V první lize 
odehrál uprostřed devadesátých let dvě sezony 
za plzeňskou Viktorii a jednu dokonce za RH 
Cheb. Do Přeštic se několikrát vrátil, hájil i bar-
vy divizních Chlumčan a v současné době hraje 
stále aktivně nižší soutěž v Německu. Je rovněž 
stálým hráčem staré gardy plzeňské Viktorie.

Kanonýrem jako hrom je Pavel Dobrý. Od 
mládežnických celků střílel góly jak na běžícím 
pásu, v divizní sezoně 1997-1998 jich nastřílel 

26 a stal se suverénně nejlepším střelcem této 
republikové soutěže. Usilovaly o něj prvoligo-
vé kluby, nejvíce Blšany a plzeňská Viktoria. 
Nakonec skončil ve Štruncových sadech, proti 
Opavě vstřelil dokonce svůj první a poslední 
prvoligový gól. Sezona 1998 - 1999 pro něj 
byla v první lize totiž jediná. Bylo to ke škodě 
nejen jeho, ale především fotbalu, protože na 
první ligu rozhodně měl. Odešel do Německa, 
kde okusil v Drážďanech i III. ligu a německých 
sousedů působí dosud.

Podobný případ je i Václav Pěchouček ml. 
Velice hbitý a talentovaný záložník odešel 
z Přeštic do plzeňské Viktorie ještě v mládež-
nickém věku. V ligovém dorostu Viktorky hrál 
společně s Tomášem Doškem a Lukášem Doš-
kem. Objevil se i v reprezentaci České repub-
liky do osmnácti let. A když se už měl začít 
prosazovat do sestavy plzeňského áčka, najed-
nou zmizel do Švýcarska, kde hrál mimo jiné 
i první ligu za Basilej. Po čase sice přestoupil 
zpět, v sezoně 2001-2002 byl v prvoligovém 
kádru, vstřelil jeden gól, ale nakonec se vrátil 
zpět do Švýcarska, kde se mu líbí a hraje tam 
stále.

Samozřejmě byla řada hráčů, kteří byli 
v Přešticích jen krátce a prvoligový dres před 
tím nebo potom oblékli. Jen namátkou Pavel 
Steiner, Petr Dvořák, Tomáš Došek, David 
Novák, Pavel Vaigl, Karel Šilhavý, Vladimír 
Myslík, Petr Stoilov, nebo Petr Kopp. Také 
někteří trenéři s prvoligovou hráčskou minu-
lostí v Přešticích působili -  Antonín Dvořák, 
Jaromír Mysliveček či Miloš Paul.

Psali historii klubu – fotbalový rod Krýsma-
nů, sága rodu Kripnerů, hráčů jménem Kuneš 
není nikdy dost, fotbalová rodina Langmajerů, 
voják Trnka zradil Prahu a miluje Přeštice, šéf 
Kuželík vládl pevnou rukou.

A mnoho dalších zajímavých kapitolek, které 
naleznete v připravované brožurce k 90. výroč-
ní fotbalu v Přešticích.

Závěrem je vyznání autora publikace pana 
Pavla Hochmana:  

„Proč to nepřiznat, v srdci nemám jen jeden 
klub. V nezralých letech studentských má 
fanouškovská přízeň tak trochu koketovala 
se Spartou. Bylo to za dob nezapomenutelné-
ho Kvašňáka, Maška, Mráze, Dyby, ale brzy 
se přestěhovala do plzeňských Štruncových 
sadů. Jak člověk dospívá, je zkušenější, a tím 
i rozumnější. Ale vždy, za všech okolností, lás-
ka a obdiv k přeštickému fotbalu v mé mysli 
zůstala“.
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Velikonoční zdobení vajíček
Kulturní komise OÚ a lukavické ženy při-

pravily na pátek 8. dubna 2011 od 18 hodin 
v hostinci Na Zámečku v Horní Lukavici zdo-
bení velikonočních vajíček různými technikami 
(vosk, patchwork, lepení, atd.) a ukázku veli-
konoční výzdoby interiérů a exteriérů i způsoby 
dekorací perníčků.

Sešly se ženy i děti, které si vyzkoušely uve-
dené činnosti přímo na místě. Hlavně děti pro-
jevily velký zájem, zručnost a šikovnost hlavně 
při zdobení perníčků, které pí Kokošková ve 

velkém množství napekla a připravila i barevné 
provedení. Malé děti vybarvovaly předtištěné 
omalovánky s velikonoční tématikou. K výzdo-
bě místnosti přispěl i velký velikonoční obraz 
malovaný dětmi. Akce se vydařila, děti nacháze-
ly další a další inspirace při zmíněných pracích.

Další velkou chystanou akcí kulturní komi-
se OÚ v Horní Lukavici je květnový zájezd na 
Šumavu.

Jaroslava Regnerová
Kulturní komise OÚ H. Lukavice

Žáci zasadili v lese nové smrky
Žáci ZŠ speciální DČCE Merklín v rámci 

projektu „Les“ zasadili v pátek 1. dubna 10 smr- 
ků ve spolupráci s Lesy ČR v Přešticích.

V lese nás čekal pan hajný Lukáš Vacík. 
Zajistil nám sazenice, naučil děti nové poznat-
ky o množení smrků a ukázal, jak se strom-
ky v lese sází. Patří mu velký dík i za pomoc 
při sázení smrků. Akce se velmi zdařila, žáci 
nadšeně poslouchali pana hajného a sami 
sázeli stromky. Přestože začalo pršet, radost 
z vykonané práce se tím nezmenšila. Myslím 
si, že žáci budou dlouho vzpomínat na to, jak 
si zasadili strom. V rámci průřezového tématu 
environmentální výchova budou nadále sledo-
vat, jak strom roste, vyvíjí se a mění v důsledku 
ročních období.

Projekt „Les“ je zaměřen na budování klad-
ného vztahu k přírodě a k rozvíjení povědomí 
o zdravém životním prostředí v rámci rozu-
mových možností našich žáků. Rozvíjíme také 

environmentální myšlení žáků. Na základě 
vlastních prožitků a metodou názornosti se žáci 
učí poznávat přírodu.V průběhu projektu  žáci 
přirozenou i zprostředkovanou formou pozná-
vají přírodní okolí, sledují změny  v přírodě 
během roku, učí se rozlišit listnaté a jehlična-
té stromy.Vedeme žáky k chápání základních  
pravidel ochrany přírody a životního prostředí.

Magdalena Skřivanová
zástupkyně ředitele DČCE Merklín

Charita dříve narozeným
V sobotu 2. dubna 2011 pořádala Farní cha-

rita Přeštice (dále FCHP) již pojedenácté spo-
lečenské odpoledne pro osmdesátileté a starší 
seniory z Přeštic a okolních obcí v Základní 
škole v Přešticích v ulici Na Jordáně. Z osobně 
pozvaných přibližně 250 seniorů se jich zúčast-
nilo padesát devět, ostatní většinou pro svůj 
zhoršený zdravotní stav nemohli přijít.

Po úvodním pozdravu ředitelky FCHP Lud-
mily Sekerkové promluvil ředitel Diecézní cha-
rity Plzeň Jiří Lodr o službách Charity, které 
poskytuje v zařízeních na území zhruba Plzeň-
ského a Karlovarského kraje, jako jsou domovy 
pokojného stáří, domy pro matky s dětmi v tísni, 
denní stacionář pro staré a zdravotně postižené 
občany, domovy pro bezdomovce, domy na půl 
cesty pro mladistvé, charitní ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službu a další. Diecézní charita 
Plzeň poskytuje pomoc v terénní krizové službě 
v Plzni nepřetržitě po 24 hodin pro lidi v tís-
ni jako jsou požáry, povodně a jiná nebezpe-
čí, v Poradně pro migranty a uprchlíky v Plzni 
a v dalších zařízeních. Ředitel DCHP seznámil 
přítomné s dalšími projekty, na nichž Charita 
pracuje.

Na mnoha místech je  rozšířena síť charitních 
dobrovolníků, kteří mají různá zaměření pomo-
ci. Jednou z akcí dobrovolníků Farní charity 
Přeštice jsou právě tato společenská setkání pro 
seniory, jak je uvedeno v záhlaví článku. Dále 
pak členové FCHP navštěvují nemocné a osa-
mělé seniory v zařízeních a v domácím prostře-
dí, doprovází lidi s postižením na kulturní akce, 
navštěvují osamělé seniory v předvánoční době 
s pozorností a přáním, pomáhají lidem po kata-
strofách jako jsou povodně a podobně. Pro ně 
také  spolu s Diakonií Broumov konají humani-
tární sbírky šatstva a potřeb do domácností. 

Podporují dítě v projektu Adopce na dálku – 
nyní v Bolívii (dříve v Indii a Litvě), uskutečňují 
sbírku brýlí a poštovních známek pro nejchudší 
státy světa (jedna poštovní zámka = jeden krajíc 
chleba). Pracují na dalších aktivitách jako jsou 

přednášky, výstavy, zábavná odpoledne pro 
děti – dobrovolníky Charity a další dobročinné 
akce. Členové FCHP se již několik let zúčastňu-
jí Komunitního plánování sociálních služeb na 
Přešticku, v němž FCHP usiluje o vybudování 
stacionáře pro seniory a zdravotně postižené 
spolu s domovem pokojného stáří. Na podporu 
činnosti Charity organizují členové s příznivci 
Tříkrálovou sbírku. 

Na odpoledním setkání dříve narozených pro-
mluvil starosta Antonín Kmoch o plánech měs-
ta Přeštice a odpověděl na dotazy z řad přítom-
ných. Dále se zúčastnil P. Vikář Karel Plavec, 
2. místostarosta města Jan Königsmark, členové 
a příznivci FCHP.

V programu, který připravila a doprovázela na 
klávesy p. uč. Marta Čermáková, vystoupilo čtr-
náct žáků ze ZUŠ v Přešticích s pedagogy, kteří 
potěšili přítomné zpěvem a hrou na akordeon, 
flétnu a kytaru. Vystoupení jsou každoročně 
velmi oblíbena. Děkujeme všem účinkujícím, 
učitelům a vedení ZUŠ v Přešticích za podporu 
v charitativní činnosti.

Poté už se bavili všichni zcela neformálně 
a zpívali za doprovodu harmoniky profesora 
Bedřicha Zákosteleckého. Bohaté pohoštění 
připravili členové a příznivci Farní charity, kte-
ří děkují vedení ZDŠ v Přešticích za umožnění 
společenské akce v prostorách školy.

Vždyť přece čas podzimu lidského života 
neznamená uzavřít se do sebe nebo jen do pro-
storu nejbližší rodiny! Kontakt mnohdy až po 
roce s přáteli, kamarády a kamarádkami zname-
ná pro seniory povzbuzení, možnost se podělit 
o radosti, starosti, obnovit hezké vzpomínky 
a obdarovat se úsměvem.

Senioři se s pořadateli loučili vesměs s přá-
ním, kdy se bude podobná akce zase opakovat. 
Výsledky našeho snažení nás tak utvrzují ve 
smysluplnosti našeho dalšího konání ve zname-
ní služby potřebným.

Marie Sedláčková
FCH Přeštice

V sobotu 2. dubna 2011 pořádala Farní cha-
rita Přeštice již pojedenácté společenské odpo-
ledne pro osmdesátileté a starší seniory z Přeš-
tic a okolních obcí.

Po úvodním pozdravu ředitelky FCHP Lud-
mily Sekerkové promluvil ředitel Diecézní cha-
rity Plzeň Jiří Lodr o službách Charity.

Oč Přeštice přišly – II. díl
Před 90 lety, v roce 1921, byla z iniciativy 

tehdejšího kaplana Václava Davídka (později 
faráře v Mirošově a děkana v Kolíně) založena 
Jednota Orla československého v Přešticích. Šlo 
o společenskou organizaci občanů katolického 
vyznání, většinou sympatizantů nebo přímo čle-
nů lidové strany, kteří chtěli společně trávit svůj  
volný čas. V duchu doby byly, podobně jako 
u sokolů, na prvním místě tělocvičné aktivity, 
včetně vystupování na okrskových cvičeních 
a republikových sletech, dále pořádání výletů, 
zábav pro malé i velké, provozování ochotnic-
kého a loutkového divadla. Navíc byla pro orly 
důležitá i účast na poutních procesích.

Počátky Orla v Přešticích se potýkaly s řadou 
problémů; veřejnost mu příliš nepřála, chybě-
ly shromažďovací prostory a první orlové byli 
doslova honěni z  jednoho pronájmu do druhé-
ho. V době, kdy jim už nezbývalo než cvičit pod 
širým nebem či pod kůlnou na děkanské zahra-
dě, se kaplan Davídek začal ohlížet po vlastním 
přístřeší. Sám se k tomu vyjádřil  následovně: 
„Tehdy mne napadla myšlenka: Což koupit 
hostinec p. Bláhy? Či postaviti za Brožovic, 
na Pirníkovic poli? Dosud mám doma plány na 
Orlovnu a katolický dům od fy. Fr. Siegl. Jsou 
z roku 1923. Účet na nich 600 000 Kč! Kam 
jíti, co dělati?“ Pro nedostatek finančních pro-
středků se tento záměr neuskutečnil a zmiňo-
vané plány jsou dnes nedohledatelné. Nakonec 
se přeštickým lidovcům v roce 1923 podařilo 
získat Steidlův dům, areál tzv. „staré pošty“ na 
severní straně náměstí. Podrobnou historii Jed-
noty Orla čs. v Přešticích přinese sborník „Pod 
Zelenou Horou“.

Naproti hřbitovu, vedle ohybu silnice na Mer-
klín, na parcele v současnosti zastavěné rodin-
nými domky, měla vyrůst impozantní modliteb-
na Českobratrské církve evangelické (viz obr.). 
Plány jsou, bohužel, nedatovány, rozhodně 
ale jde o první republiku, tedy dobu, kdy svoji 
synagogu ještě užívali příslušníci místní židov-
ské obce. 

Stavebního boomu nájemných domů ve dva-
cátých letech 20. století chtěla patrně inves-
torsky využít Okresní záložna hospodářská 
v Přešticích. Na své parcele  o ploše 856 m2 
(vlevo od bývalé budovy Hospodářské ško-
ly, z Husovy ulice směrem dozadu k náměstí) 
hodlala postavit dvoupatrový obytný nájemný 
dům. Stavba byla 21.6. 1923 dokonce už povo-
lena, ale k realizaci z neznámých důvodů nedo-
šlo. O něco později se objevuje na téže parcele 
plán na stavbu Okresního domu. Tentokrát je 
objekt jen jednopatrový a kromě třípokojového 
bytu s lázní a pokojíkem pro služku obsahuje 
zasedací síň s přilehlou šatnou a kabinetem. 
V suterénu je prádelna. Ani této stavbě neby-

lo souzeno vyrůst. Lze se jen domnívat, že ji 
předešla přístavba sousední Hospodářské školy 
(1934). U obou zmiňovaných projektů (jakož 
i u následujícího) předpokládáme, že byly dílem 
projekční kanceláře místní stavební firmy Fr. 
Siegla. 

Do třetice ještě stavba nájemného domu, 
která se alespoň částečně uskutečnila. Týká 
se č. p. 104, dnešního zubního střediska. Pod 
heslem „Skála“ nalézáme v archivu zřejmě 
soutěžní anonymní projekt dvoupatrového 
nájemného domu Pensijního fondu úředníků 
spořitelny města Přeštic na pozemku vlastně-
ném Městskou spořitelnou. Stál na něm starý 
sešlý dům, který město povolilo strhnout. V  
přízemí nově vybudovaného objektu měla síd-
lit spořitelna (úřadovala dosud na radnici) se 
svými specifickými požadavky na interiérové 
vybavení (dvorana obecenstva, trezor, hlavní 
úřadovna, hovorna, tichá úřadovna, zasedací 
síň atd.). Do horních pater byly situovány byty. 
Reprezentativní projekt (viz obr.) byl v březnu 
1937 navržen  s oblým nárožím a protáhlým 
zadním traktem ve tvaru obráceného písmene 
„L“. Mezi sousedící tzv. „Šancrovnu“ a z dru-
hé strany Okresní požární pojišťovnu by se 
nebyl vešel.  Jednalo se tedy o odkoupení sou-
sedního domu p. O. Šancera. Ředitelství spo-
řitelny svůj záměr zdůvodňovalo především 
estetickým zájmem s ohledem na dosavadní 
výstavbu města. O. Šancer však trval na tom, 
aby stavebník stavěl pouze v mezích svých 
majetkových hranic –  a to rozhodlo. Plány 
novostavby byly přepracovány v tom smyslu, 
že v přízemí vznikl krám (Kloboučnictví Kar-
la Hájka) a od přemístění peněžního ústavu 
muselo být upuštěno. Nejpozoruhodnější byla 
rychlost, s jakou stavba vznikala. Dne 9. dub-
na 1937 byla podána žádost o stavební povo-
lení, 12. dubna bylo toto schváleno městskou 
radou a 15. prosince téhož roku bylo požádáno 
o kolaudaci novostavby. O tom se nám dnes 
může jen zdát.

  Z archivu města Přeštice čerpala 
Věra Kokošková

Návrh impozantní modlitebny Českobratrské 
církve evangelické.

Výroční schůze ,,Osady šeříků“
Dne 16. dubna 2011 proběhla výroční schůze 

,,Osady šeříků“ za účasti 21 osadníků a 1 hos-
ta (p. Königsmarka). Ve zprávě byl zhodnocen 
loňský rok, co se povedlo a co nepovedlo. Bylo 
odpracováno cca 130 hodin na úpravě cest. 
Dále jako každý rok byly vyvěšeny osadní vlaj-
ky, a to začátkem května, jejich svěšení probíhá 
začátkem října. I v loňském roce se uskutečnila 
osadní pouť – soutěže pro děti a následná tom-
bola. Rozumí se, každé dítě za plnění v sou-
těžích dostává žeton, který si smění v tombole. 
Večer následoval táborák.

Na závěr sezony se uskutečnil taneční večer.
Za ,,Osadu šeříků“ šerif Šmat Jaroslav

Výroční schůze Osady šeříků se uskutečnila 
v dubnu v Hotelu Sport.
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Poděkování kolegům 
a pacientům

Chtěla bych poděkovat kolegovi MUDr. 
Kučerovi, u kterého jsem alespoň částečně 
mohla pracovat po dobu rekonstrukce zubního 
oddělení.

Poděkování patří i kolegyním MUDr. E. Per-
glerové a MUDr. A. Schejbalové, které posky-
tovaly 1. pomoc v nejkritičtější první dny po 
havárii vody v budově zubního oddělení.

Poděkování patří i všem pacientům za pocho-
pení složité situace a trpělivost.

Od 1. 4. 2011 již opět pracuji v původních 
prostorách.                            MUDr. V. Žižková

Poděkování za pozvání
Zúčastnila jsem se zájezdu ČČK Skočice do 

plaveckého centra v Berouně.
Velké poděkování patří za pozvání a příjemně 

strávený den paní Janě Přibáňové a celé organi-
zaci ČČK Skočice.

Za účastníky zájezdu Erna Hájková
zastupitelka města Přeštice

Šlechtitelská stanice Příchovice
Vás srdečně zve na již

IX. Chovatelský den
sobota 2. 7. 2011

od 8.00 hodin – prezence
od 9.00 hodin – odborné přednášky:

ing. Dalibor Títěra
př. Jaroslav Sedláček

prodejní výstava fy. Metapis
prodejna Včelařství Sedláčkovi

Občerstvení a program zajištěn po celou dobu akce.
Těšíme se na shledání s Vámi.

Měli jsme Andersenovu noc,
líbilo se to všem hodně moc.
Ve škole jsme ve spacáku spali,
soutěže s pohádkami zase hráli,
večer v pelíšku si četli,
ráno snídani si snědli.
Užili jsme si plno hrátek,
připomněli si spisovatelův svátek,
začali jsme v pět hodin v pátek.
Přišel k nám vzácný host,
účastnilo se nás žáků dost.
Bylo u nás 65 spacích míst,
těšili jsme se až si budeme číst.
Noc s Andersenem byla hodně veselá,
v České republice hodně uspěla.
Koná se už jedenáct let,
slaví ji celý svět.

Napsali a vymysleli:
Kristýna Burianová a Eva Baumrukrová, 5. A

Andersenova noc

Oslavy 90 let fotbalu
v Přešticích

Termín: 13. 5.-15. 5. 2011
Program

pátek 13. 5. 2011
16.30 h zápas mini A – Viktoria Ž 

– mistrovské utkání 
17.30 h zápas A muži – Rokycany 

– mistrovské utkání

sobota 14. 5. 2011
8.30-14.00 h Přeštický turnaj minižáků 

pod záštitou poslanců PS Parlamentu ČR 
(p. Papež, pí Levá)

14.15-15.00 h vystoupení mažoretek 
Bohemia ZUŠ Přeštice

15.00 h zápas bývalí hráči – divize od roku 
1988 – 2003 – SG Přeštice nad 35 let

18.30-20.00 h výroční schůze 
– KKC Přeštice

20.00-24.00 h zábava – muzika p. Rada

neděle 15. 5. 2011
10.30 h zápas SG Přeštice nad 45 let 

– AMFORA
12.15-13.00 h vystoupení mažoretek 

Bohemia ZUŠ Přeštice
13.00 h zápas žáci starší + mladší 

– Horšovský Týn – mistrovské utkání
15.00-19.00 h zábava na hřišti 

– kapela Víla Análka  

Setkání včelařů u Sedláčků
Jedná se o největší setkání včelařů v Plzeň-

ském kraji a jeho širokém okolí. Zveme k návště-
vě včelařskou a hlavně nevčelařskou veřejnost. 
Akce je spojena s propagací medu, ochutnávkou 
medu květového, pastovaného a medovicového. 
Přijďte se podívat do včelařské kuchyně – máte 
možnost vidět prostředí, kde se med vytáčí, pro-
hlédnout si včelařský provoz a v proskleném úle 
můžete vidět, jak včelky pilně pracují. Je možno 
zakoupit kosmetiku s mateří kašičkou, propoli-
sem, včelím voskem, ale i s medem.

Ochutnejte medovinu a medové víno.
K dobré náladě přispěje i hudba.
Předpokládané ukončení po zkušenostech 

z předchozích ročníků je kolem 17.00 hodiny.
Srdečně zvou Sedláčkovi z Příchovic.

Dorostenci TJ Přeštice se stali 
halovými Mistry České republiky

V neděli 27. března se dorostenci TJ Přešti-
ce zúčastnili finálového turnaje Zimního halo-
vého poháru v Řevnicích v národní házené. 
Soupeři jim byli vítězové jednotlivých oblast-
ních turnajů – Žatec (Severočeská), Bakov 
(Středočeská), Rokytnice (Severomoravská), 
Ostopovice (Jihomoravská), Opatovice nad 
Labem (Východočeská) a pořádající tým Řev-
nic (Středočeská). Vzhledem k velkému počtu 
účastníků byla hrací doba stanovena na 2x 
10 minut, a proto mnohdy o výsledku utkání 
rozhodovaly pouhé dvě chyby či nepřesnosti, 
nicméně z celého průběhu turnaje bylo jasné, 
že se zde sešla absolutní špička dorostenecké 
házené z celé republiky.

Z celkového počtu šesti sehraných utkání 
přeštičtí dokázali vyhrát pět zápasů a pouze 

jednou remizovat, takže se ziskem 11 bodů se 
stali vítězi Zimního halového poháru dorosten-
ců pro rok 2011 a k loňskému titulu Mistra Čes-
ké republiky na venkovním hřišti přidali i titul 
v hale.    

Výsledky utkání Přeštic: TJ Přeštice – TJ 
Sokol Bakov 8:6 (5:2), – TJ S. Ostopovice 9:6 
(4:3), – NH Řevnice 11:4 (5:3), – TJ S. Rokyt-
nice 6:5 (4:2), – TJ S. Opatovice n. Labem 7:7 
(3:4), – TJ Šroubárna Žatec 10:9 (6:7) 

Ostatní výsledky: Rokytnice – Opatovice 9:8, 
– Řevnice 8:7, – Bakov 8:7, – Žatec 9:5, – Osto-
povice 8:7;

Ostopovice – Opatovice  9:4, – Bakov 11:8, 
– Žatec 8:6, – Řevnice 11:6; Opatovice – Žatec 
8:7, – Řevnice 9:6, – Bakov 8:7; Bakov – Žatec 
10:10, – Řevnice 12:7; Žatec – Řevnice 7:6

Konečná tabulka:
1. TJ Přeštice              5   1  0   51:37  11 b.
2. Sokol Rokytnice     5   0  1   47:40  10 b.
3. Sokol Ostopovice   4   0  2   52:41    8 b.
4. TJ S. Opatovice      3   1  2   44:45    7 b.
5. TJ Sokol Bakov      1   1  4   50:52    3 b.
6. TJ Žatec                  1   1  4   44:51    3 b.
7. NH Řevnice            0   0  6   36:58    0 b.

Sestava vítězného družstva: brankář – Tomáš 
Bouda; obránci – Filip Albl, Matěj Gruszka, 
Lukáš Němeček, Tomáš Brunát, Ondřej Mašek; 
útočníci – Pavel Kydlíček (26 branek), Marek 
Brada (17 ), Jiří Pressl (7 ), Tomáš Baloun 
(1), Petr Šlehofer; trenéři – Jan Kraus, Rudolf 
Lang.               Stanislav Zadražil

oddíl národní házené TJ Přeštice

Oddíl národní házené připravil 
nábor dětí z druhých tříd

Oddíl národní házené TJ Přeštice, který 
pracuje se širokou mládežnickou základ-
nou, uspořádal v pátek 8. 4. 2011 nábor dětí 
z 2. tříd ZŠ Přeštice pod názvem „Sportuj 
s námi“. Této náborové akce se zúčastnilo 
90 dětí. Tímto náborem chce úspěšný oddíl 
národní házené rozšířit řady těch nejmenších, 
začínajících sportovců. V současné době 
přípravka národních házenkářů má ve svém  
středu pouze děvčata 1., 2. a 3. tříd v počtu 
24. Sedm z nich přejde na podzim do katego-

rie mladších žaček, takže je zájem tento počet 
doplnit.  

Snahou oddílu je založit přípravku chlap-
ců. Proto hledáme zájemce o tento ryze čes-
ký sport i prostřednictvím Přeštických novin. 
Oznamujeme tímto rodičům chlapců i děvčat 
z 1., 2. a 3. tříd všech ZŠ na Přešticku, že 
mohou své děti přihlásit do oddílu národní 
házené TJ Přeštice každou středu od 15.30 
hod. přímo na hřišti u Spolkového domu nebo 
telefonicky na mob. 602 690 699.

Vyhlášení nejlepších národních 
házenkářek a házenkářů 2010

Součástí finálového turnaje Českého poháru 
národní házené bylo vyhlášení nejlepších národ-
ních házenkářek a házenkářů pro rok 2010. 
Body do hodnocení od trenérů jednotlivých 
ligových družstev získalo za jarní a podzimní 
část celkem 46 mužů (z toho jedenadvacet ze 
západočeských družstev) a 47 žen (devatenáct 
je jich z družstev z Plzeňska). 

Polovinu míst v desítce nejlepších obsadili 
házenkáři ze západních Čech. Devátý skončil 
nýřanský m. n. h. Václav Brada, osmý Radek 
Tycar hrající za Plzeň-Újezd, o místo lepší, šes-
tý, skončil Josef Průcha z Diossu Nýřany. Na 
stupně nejlepších se „probojovali“ dva hráči 
z Plzně-Újezda, třetí skončil m. n. h. Pavel Titl 
a „královskou korunu“ nejlepšího národního 
házenkáře za rok 2010 si nasadil m. n. h. Ladi-
slav Beneda.

Dosti podobné bylo rozložení sil i mezi žena-
mi, jen bohužel bez stupně nejvyššího. Pět míst 
z deseti patří Západočeškám, i když tentokráte 
spíše ta ve druhé polovině. Devátá skončila m. 
n. h. Lenka Mrnková z TJ Přeštice, ze stejného 
oddílu je osmá Jitka Živná, sedmá skončila bož-
kovská mnh. Martina Půtová a šesté místo patří 
tymákovské Ivaně Švarcové. Na stupně nejlep-
ších se prosadila Petra Bendová z Tymákova 
a obsadila třetí místo. 

Do boje o místa na stupních vítězů nezasáhli 
ani muži, ani přeštické ženy. Přesto listina nej-
lepších je z pohledu přeštických družstev zají-
mavá. 

Lépe se dařilo ženám, proto první hodnocení 
patří jim. Celkem body do hodnocení od trenérů 
jednotlivých ligových družstev získalo za jarní 

a podzimní část celkem 47 žen (z toho devate-
náct ze západočeských družstev). Celkem osm-
krát v tabulce nalezneme jméno přeštické hráč-
ky. Zajímavé je porovnání třeba s mistrovským 
Chomutovem, který má pouze čtyři hráčky, 
podobně je na tom stříbrná Dobruška. Potvrzu-
je to silný přeštický kolektiv, kde dobře zahrát 
dokáže víceméně každá a družstvo není vázáno 
jen na jednu či dvě výrazné individuality. Nejlé-
pe se umístila Jitka Živná na osmém místě, hned 
příčku za ní je m. n. h. Lenka Mrnková (té na 
umístění stačila jen jarní část sezony). Ve druhé 
desítce lze nalézt tři přeštické hráčky, na šest-
náctém Veroniku Volákovou, na osmnáctém m. 
n. h. Helenu Klinerovou a dvacátá skončila m. 
n. h. Šárka Bradová. Dále na dvacátém devátém 
je Hana Volfová, na třicátém pátém Hana Horá-
ková a v páté desítce Soňa Zadražilová. 

Podobné je to u mužů. Hodnoceno za rok 
2010 trenéry ligových družstev bylo celkem 46 
mužů (z toho jedenadvacet ze západočeských 
družstev). Přeštičtí muži se opět ukazují jako 
semknutý silný kolektiv, než výborný jedinec. 
Celky z popředí tabulky, Plzeň-Újezd a Nýřa-
ny, mají po čtyřech jedincích, brněnský celek 
pět, oproti tomu trenéři udělili body šesti přeš-
tickým mužům. Nastřílené branky dopomohly 
Rudolfu Langovi hned za desítku nejlepších, 
na jedenácté místo. Další čtyři se „naskládali“ 
kolem poloviny výsledkové listiny, dvacátý 
pátý Tomáš Chmelík, o dvě místa za ním Kamil 
Šelep, třicátý Jaroslav Hájek a třicátý třetí Ond-
řej Šik. Čtvrtou desítku uzavírá Václav Majer.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Sbor dobrovolných hasičů Skočice

pořádá 

dne 7. května od 19.30 hod.
v restauraci „U Petra“ ve Skočicích

zábavný večer

NEJLEPŠÍ 
VOŠOUCH 2011

Zveme všechny příznivce.
K tanci a poslechu hraje Přemysl Brada.

Soutěžící donesou alespoň 4 kusy vošouchů
nakrájené asi na 3x3 cm od jednoho druhu.
Nenakrájené nebudou zařazeny do soutěže.

Počet druhů není omezen.
Příjem vošouchů je od 19.00 h.

Skautská přípravka
Od září funguje v našem středisku skautská 

přípravka pro předškoláky a prvňáčky. Její roz-
jezd nebyl jednoduchý, na první schůzku přišel 
jeden předškoláček. Maminku to však neodra-
dilo, přivedla ho další týden znovu a to už se 
sešly tři děti. A pak už osm. Nyní chodí deset 
dětí a další možná ještě přibudou.

 V letošním roce máme schůzky ve čtvrtek od 
půl čtvrté do půl páté.  

Na schůzkách je seznamujeme se základy 
skautingu a se základními skautskými doved-
nostmi.

Už umí čtyři základní uzly, ví, kde je na mapě 
sever, znají skautské pozdravy, ví, kdo je zakla-
datel skautingu.  

Na schůzkách děláme i různé výtvarné čin-
nosti, děti umí složit papírovou čepici, lodičku 
i pejska, zkoušeli jsme i parníček.

Taky jsme malovali obrázky s jarním motivem.
Kromě toho vždycky zbude čas na nějakou 

hru, ať je to „cinkačka“, „ ptačí hnízdo“ nebo 
„na změny“. Děti jsou šikovné, v klubovně se 
jim líbí a těší se na letní tábor.

Příští rok bude přípravka pokračovat, star-
ší děti přejdou do dětských oddílů světlušek 
a vlčat, ostatní ještě rok zůstanou a věříme, že 
k nim přibudou další děti.                        Jájina 
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Vodáci si připomínají výročí
Když jsem před nedávnem pročítala kroniky 

přeštických vodáků z let 1921-1942, tak mi ani 
ve snu nenapadlo, že se ještě budu moci setkat 
s jedním z vodáků, kteří jsou tam zachyceni na 
černobílých fotkách. S jedním z těch vodáků, 
kteří se aktivně zasloužili o rozvoj pádlování 
tady v Přešticích, a kteří původní KČT Přeštice 
úspěšně reprezentovali na vodáckých závodech. 
S jedním z nich, který jako by vypadl z černobí-
lého filmu. Pro mě osobně bylo setkání s panem 
Zahradilem (ročník 1917) nezapomenutelným 
zážitkem. Pan Zahradil nám věnoval rozkládací 
plátěný kajak (vyrobený v roce 1956) i s původ-
ním účtem na 500 Kčs. Nečekaná, leč velmi 
milá návštěva pana Zahradila přímo při naší 
každoroční akci Otevírání řeky Úhlavy, jako 
by zapadla do scénáře skromných oslav dvacá-
tého výročí našeho odboru KČT Úhlava. Rok 
2011 znamená též pro přeštické vodáky 70 let 
od ustavující schůze původního KČT Přeštice. 
A dle již výše zmíněných kronik je to již 90 
let, kdy se objevila myšlenka vodáctví v Přeš-
ticích.

Dne 2. dubna 2011 jsme otevřeli řeku Úhlavu 
pro vodáky, znovu jako každoročně započne-
me s pádlováním a doufáme, že naše děti a děti 
našich dětí budou tak začínat každé jaro.

Pane Zahradile, děkujeme Vám za Vaši náv-
štěvu a přejeme Vám i Vaší paní do dalších let 
mnoho zdraví.  Dagmar Švihlová, KČT Úhlava

Pánové Karel Kokoška a Karel Zahradil při 
otevírání řeky Úhlavy.

Přebor Župy Šumavské 
v gymnastice a šplhu

Tělocvičná jednota Sokola Přeštice se zúčast-
nila župního přeboru v gymnastice a šplhu, který 
se konal v Klatovech. Vyhodnocení byli: mladší 
žáci, kategorie II. – Václav Květoň – gymnasti-
ka 1. místo, šplh 2. místo; starší žáci, kategorie 
III. – Jan Dobrý – gymnastika 1. místo, šplh 
2. místo.

Všem zúčastněným blahopřejeme, Sokol 
Přeštice.

Projektové dny tělesné výchovy
V únoru proběhly na naší ZŠ Projektové dny 

tělesné výchovy pro 8. a 9. ročník. Žáci, jež se 
přihlásili na Zimní turnaj v košíkové, bojovali 
v tomto o prvenství ve svém ročníku. Hrací sys-
tém každý s každým prověřil spravedlivě síly 
všech a přinesl vítězství hochům 8.C a 9.B a dív-
kám taktéž 8.C a 9.B. 

Pořadí na dalších místech:
hoši – 8. B, 8. D, 8. A a 8. E; 9. B, II. D, 9. A a 9. D
dívky –  8. E, 8. D, 8. B a 8. A; II. D, 9. C, 9. A a 9. D

Nejlepšími střelci se stali Hořký, Levorová, 
Gruzska a Berklaunová.

Žáci, kteří se nezúčastnili turnaje, nebyli již 
tímto vyřazeni do pozice pouhých diváků, nýbrž 
se věnovali různým pohybovým aktivitám. Na 
horolezecké stěně je se základními teoretickými 
pravidly a praktickými dovednostmi (osvojení si 
základů jištění a lezení na umělé stěně, vázání 
základních uzlů potřebných pro lezení, vyvádění 
cest, základní manipulace s materiálem) sezná-
mil Mgr. J. Dobranský. V posilovně Blue House 
byli p. Kreysou a pí Kripnerovou poučeni o zása-
dách správného posilování a stravování a sami si 
vyzkoušeli posilování různých svalových skupin 
na strojích Grunsport, Kettler a First Degree.

Pod vedením Mgr. Štěpánky Korcové si děv-
čata zacvičila na Bosu míčích. BOSU je velmi 
oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění 
svalů celého těla. Základem BOSU cvičení je 
speciálně vyvinutá nafukovací kopule, kterou 
používáme jak stranou rovnou, tak vypouklou. 
Název vznikl jako zkratka pro „both sides up“ 
tedy v překladu „obě strany nahoru“. BOSU 
Balance Trainer je určen pro různé druhy balanč-
ních, rehabilitačních, relaxačních a posilova-
cích cvičení, tato důmyslná pomůcka se využí-
vá v aerobních centrech, sportovních oddílech, 
rehabilitačních centrech i domácnostech. BOSU 
má svůj původ v rehabilitaci. Díky širokému roz-
sahu použití může BOSU cvičení používat oso-
ba jakékoli věkové kategorie od amatérů až po 
vrcholové sportovce.

Dále si děvčata protáhla těla při cvičení TAI – 
CHI. Tai-chi je jedním z velkých pokladů čínské 
kultury, kde má dlouhou tradici. V současnosti 
se cvičí po celém světě jako bojové umění, forma 
prevence a cvičení na udržení zdraví. Díky tomu, 
že tai-chi je pomalé, uvolněné a jemné cvičení, 
mohou ho praktikovat lidé všech věkových sku-
pin a tělesné kondice, od mládí až do pokročilé-
ho věku. Cvičení tai-chi pomáhá rozhýbat mysl 
i tělo a může být výbornou podporou psychické 
a fyzické kondice, stejně tak jako prevence mno-
hých civilizačních chorob.

Alternativou bylo Pilates (metoda tělesného 
cvičení), s jehož základy a zásadami, které je tře-
ba při cvičení dodržovat (soustředěnost pohybu, 
řízený pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, 
plynulost pohybu, přesnost pohybu a dýchání), 
byly dívky seznámeny při praktické hodině.

Děvčata byla asi nejvíce oslovena momentál-
ně módní Zumbou (sportovní aktivita spočíva-
jící v kombinaci posilovacích cviků a tanečních 

kroků za doprovodu latinsko-americké hudby). 
Kombinují se taneční prvky z rychlých a váš-
nivých tanců, jako je salsa, merengue, samba, 
mambo, flamenco či tango s posilovacími cviky.

U chlapců byly zřejmě nejvíc očekávané náv-
štěvy bowlingových drah v Přeštické stodole, 
kde po seznámení se s pravidly poměřili žáci 
své síly přímo ve hře. Bowling je halový sport, 
ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit co 
možná nejvyšší počet kuželek na konci dráhy.

Myslím si, že se žákům touto akcí rozšířil 
obzor možností sportovního vyžití a doufám, že 
si každý přišel v této různorodé nabídce takzva-
ně na své. Protože hlavním cílem bylo přitáhnout 
děti blíže ke sportu a pohybu vůbec a nikoliv je 
odradit. 

Ve stejném měsíci absolvovali žáci sedmých 
ročníků lyžařské výcviky. Smutné je, že se fyzická 
zdatnost dětí rok od roku snižuje a pohyb na čer-
stvém vzduchu pro ně často představuje enormně 
nezvyklou zátěž, se kterou musí bojovat.

Výcviku se zúčastnilo celkem 67 žáků (7. A –
17, 7. B –17, 7. C –14, 7. D –19 ), z toho polo-
vina z nich stála na lyžích vůbec poprvé, čvrtina 
lyžuje pravidelně a zbytek už „někdy“ stál na 
lyžích. Proto je potěšující, že nakonec všichni 
zvládli základní pohybové dovednosti ve sjezdo-
vém lyžování celkem dobře.

 Žáci byli ubytováni v penzionu Alpský dům 
v Železné Rudě a výuka probíhala na sjezdovce 
Samoty, Belveder a Nad Nádražím.   

V březnu se sešla na naší škole volejbalová 
družstva škol okresu, aby zde poměřila své síly. 
Domácí dívky skončily těsně druhé a chlapci 
čtvrtí. 

Chvályhodným úspěchem byl postup družstva 
ml. hochů školy, vedeného Mgr. K. Charvátem, 
ve Školské futsalové lize ČMFS 6.–7. tříd, kde 
vyhráli krajskou kvalifikaci a v mezikrajské 
skončili těsně druzí.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
podíleli na realizaci a průběhu Projektových dnů, 
zejména pak těm, kteří byli ochotni otevřít své 
provozovny i mimo provozní a pracovní dobu.

Mgr. Ilona Malátová

V posilovně si žáci vyzkoušeli posilování růz-
ných svalových skupin.

Národní házenkářky vybojovaly třetí místo!
Článek o vítězství přeštických házenkářek v turnaji Českého poháru národní házené 

přineseme v červnovém vydání PN.

Zprávy z fotbalového oddílu
Výsledky utkání
A-muži (krajský přebor)
  2. 4. Přeštice – H. Bříza 2:1 (1:1), branky: Minkov, 
vlastní
  9. 4. Chanovice – Přeštice 0:3 (0:1), branky: Bešta 
J., vlastní, Zoubek
B-muži (1. B třída „B“)
  2. 4. Dl. Ves – Přeštice 6:1 (1:0), branky: Kroupa
10. 4. Přeštice – Hradešice 1:1 (0:0), branky: 
Kroupa
16. 4. Švihov – Přeštice 1:3 (1:0), branky: Mastný 
2x, Kroupa
Dorost (krajský přebor)
  2. 4. Zruč – Přeštice 0:6 (0:2), branky: Bešta 2x, 
Čížek, Lecjaks, Mrázek, Čapek
  9. 4. Přeštice – Senco 3:2 (1:1), branky: Mrá-
zek 3x
16. 4. SŠ Plzeň – Přeštice 1:1 (1:0), penalty 9:8, 
branky: Mrázek
Žáci starší (krajský přebor)
10. 4. Rokycany – Přeštice 2:1 (1:0), branky: 
Šampalík
17. 4. Přeštice – Klatovy 0:4 (0:4)
Žáci mladší (krajský přebor)
10. 4. Rokycany – Přeštice 5:2 (1:0), branky: Sýko-
ra, Rajchart
17. 4. Přeštice – Klatovy 1:6 (0:6), branky: 
Baranec
Přípravka starší (městský přebor)
  4. 4. Viktoria E – Přeštice 17:1 (8:0), branky: 
vlastní
15. 4. Přeštice – Senco 2:3 (1:2), branky: Nový, 
Kokoška
20. 4. Slovan Plzeň – Přeštice 0:3 (0:2), branky: 
Kokoška 2x, Fořt
  6. 4. Senco – Přeštice B 21:0 (8:0)
15. 4. Bolevec – Přeštice B 6:3 (2:0), branky: Kalčík 
2x, Nový
20. 4. Sparta Plzeň – Přeštice B 4:4 (1:4), branky: 
vlastní, Kabátová 2x, Turner
Přípravka mladší (městský přebor)
18. 4. Rapid – Přeštice 4:4 (1:1)
Stará garda – soutěže Plzeň-jih

15. 4. Chotěšov – Přeštice 3:5 (2:0), branky: Uzlík 
2x, Kriegelstein 2x, Knopf
Program utkání v květnu
A-muži
  8. 5. 17.00 h Vejprnice – Přeštice
13. 5. 17.30 h Přeštice – Rokycany – v rámci oslav 
90 let fotbalu v Přešticích
21. 5. 17.00 h Bolevec – Přeštice
28. 5. 17.00 h Rapid – Přeštice
B-muži
  8. 5. 10.15 h Přeštice – Nýrsko
14. 5. 10.15 h Svéradice – Přeštice
22. 5. 10.15 h Přeštice – Sv.Hrádek
29. 5. 10.15 h Přeštice – Měčín
Dorost
  7. 5. 10.00 h Přeštice – Sušice
14. 5. 10.00 h Horažďovice – Přeštice
21. 5. 10.00 h Přeštice – Smíchov
28. 5. 10.00 h Přeštice – Domažlice
Žáci starší + mladší
  1. 5. 10.00 h + 11.45 h Přeštice – Nýrsko
  7. 5. 10.00 h + 11.45 h Vejprnice – Přeštice
15. 5. 13.00 h + 14.45 h Přeštice – H. Týn – v rámci 
oslav 90 let fotbalu v Přešticích
22. 5. 10.00 h + 11.45 h Nepomuk – Přeštice
28. 5. 10.00 h + 11.45 h SK Smíchov – Přeštice
Přípravka starší
  3. 5. 16.30 h Přeštice B – Junior
  4. 5. 17.00 h Rokycany B – Přeštice
10. 5. 16.30 h Přeštice B – Senco
13. 5. 16.30 h Přeštice – Viktoria Ž – v rámci oslav 
90 let fotbalu v Přešticích
18. 5. 16.00 h SK Plzeň – Přeštice
20. 5. 16.00 h Bolevec – Přeštice B
24. 5. 16.00 h Smíchov – Přeštice
24. 5. 16.30 h Přeštice B – Sparta
Přípravka mladší
  2. 5. 17.00 h SK Plzeň – Přeštice
11. 5. 16.30 h Přeštice – Prazdroj
17. 5. 16.00 h Košutka – Přeštice
25. 5.  16.30 h Přeštice – Senco
30. 5.  16.30 h K. Rokycany – Přeštice

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice
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Program:
14,00 – ZUŠ Přeštice – dechová kapela, 
      přivítání účastníků, hostů a návštěvníků
15,00 – pohádka „O líném Honzovi“ 
           ochotnický spolek  „Úhlavan“ Přeštice
16,00 – Kvarteto bicích nástrojů Přeštice 
16,30 – křest piva Radouš (Šťáhlavy)
17,00 – Hrůzostrašná cesta pana Petra Voka 
           ochotnický spolek Tradeáši z Nezdic 
17,45 – vystoupení ZUŠ Starý Plzenec 
18,30 – představení značky „Regionální potravina“ 
18,45 – Taneční vystoupení Heleny Hodanové 
19,00 – Vystoupení pana Bedřicha Zákosteleckého 
           harmonika (u kašny)
19,30 – „Mrazík“ – ochotnický spolek z Lužan 
20,30 – zakončení
Po celý den stánky s produkty a výrobky 
našeho regionu, ukázky starých řemesel

Doprovodný program:
Prohlídka zámku (samostatné vstupné)
15,00 – přednáška Ing. Arch. Klára Jančurová 
– Obnova krajiny – nabízí se i krátký pěší výlet po okolí
Ve výstavních prostorách – práce výtvarníků našeho regionu
Na návštěvě na prusinském dvoře 
– otevřeno pro veřejnost od 14,00–18,00 
16,30–17,30 program pro děti na Prusinech 

„Všude dobře, doma nejlíp“

21. 5. 2011
14.00–20.30
zámek Nebílovy

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma

Město Přeštice zajistí autobusovou dopra-
vu na akci dne 21. 5. 2011 – regionální den 
s Mas Aktiviosem na zámku v Nebílovech.

Odjezd autobusu ve 13.30 hodin z Masary-
kova náměstí.

V případě, že však bude autobus naplněn.
Případní zájemci se prosím hlašte u paní 

Mgr. Dany Hanušové, odbor školství, kultury 
a památkové péče, tel. 377 332 460 nebo elek-
tronicky hanusova@prestice-mesto.cz

www.wittmann.eu reality@wittmann.eu tel.: 733 414 464

ŘADOVÉ DOMY
A POZEMKY

Příchovice - Pod Ticholovcem

26
8

2

2

kompletně 
zasíťovaných
stavebních parcel
300 m2 - 1100 m2
pro individuální výstavbu

pozemků 
pro výstavbu 
vyprojektovaných 
řadových domků

Wittmann_inzerce_138x200_czak_01746.indd   1 21.4.2011   9:46:05

Dorostenci z oddílu národní házené TJ Přeštice se stali Halovými 
mistry České republiky 2011. Na společné fotografii vidíte celý vítězný 
tým – stojící zleva: Brunát Tomáš, Albl Filip, trenér Lang Rudolf, Mašek 
Ondřej, trenér Kraus Jan, Baloun Tomáš, Kydlíček Pavel, Brada Marek; 
sedící zleva: Šlehofer Petr, Pressl Jiří, Němeček Lukáš, Gruszka Matěj, 
Bouda Tomáš.

Setkání  bývalých 
basketbalistů

Bývalí basketbalisté Slavoje Přeštice a pozdě-
ji TJ Přeštice se sešli 25. února 2011 ve své klu-
bovní místnosti – ve Spolkovém domě Přeštice.

Sešli se hráči, kteří spolu hráli v  tehdejší 
Sokolovně Přeštice a sváděli basketbalové bitvy  
v krajském přeboru. Setkání proběhlo v přátel-
ské atmosféře tak, jak bylo činěno i v minulosti 
a  při vzpomínkách na líté boje se soupeři, pře-
devším však s rozhodčími.

Na sraz nedorazil Josef Brkl (85 let), který byl 
pracovně zaneprázdněn. Aktivně již nyní hraje 
pouze Ludvík Beneš (69) za veterány BC Sie-
mensu Dortmund. Václav Kolena přinesl zápi-
sy staré padesát let a ing. Jiří Běl zase fotogra-
fie, a tak setkání uteklo tak jako ta minulá léta, 
a protože se zdaleka vše neprobralo, slíbili jsme 
si, že se na podzim znova sejdeme, tentokrát asi 
i s děvčaty, abychom byli ještě veselejší. Musí-
me probrat ještě tolik detailů… 

                                              Slavomír Vácha

Na snímku zleva horní řada: Ludvík Beneš 
(šoulák), Václav Kuda (venda), Petr Velkobor-
ský (pendl), Vladislav Kolář (kolda), MUDr. 
Jan Kuda (uspávač), ing. Václav Svoboda (svo-
boďák), ing. Václav Kydlíček (kydla), ing. Jiří 
Běl. Dolní řada: Václav Kolena (vendys), ing. 
Karel Hubka (hubkins), ing. Jaroslav Kokoška 
(kokoška, udělej něco), Slavomír Vácha (harry), 
Václav Velkoborský (čuríček), ing. František 
Šlédr (špekáček), Karel Pexa (pexídr).

Foto Josef Joe Procházka (papíček)

28. ročník Memoriálu 
Milana Brabence

Oddíl národní házené TJ Přeš-
tice uspořádal v sobotu 2. dubna 
2011 již 28. ročník turnaje mužů 
Memoriál Milana Brabence. 
Turnaje, který byl velice kvalit-
ně obsazen, se zúčastnila prvo-
ligová družstva TJ Přeštice, TJ 
Příchovice, TJ DIOSS Nýřany 
a dva přední druholigové celky 
TJ Šroubárna Žatec a TJ Sokol 
Tymákov. Pro všechny účastníky 
byl výbornou přípravou na jar-
ní odvetné ligové boje. Hrálo se 
systémem každý s každým na 2x 
15 min. 

Jednotlivá utkání rozhodo-
vali rozhodčí p. Zdenek Kalčík 
z Ejpovic a m. n. h. Stanislav 
Zadražil z Přeštic.

Výsledky turnaje: Tymákov 
– Nýřany 9:7, – Přeštice 12:10, 
– Příchovice 10:10, – Žatec 16:12

Nýřany – Přeštice 9:5, – Přícho-
vice 10:8, – Žatec 9:7; Přeštice 
– Příchovice 11:7, – Žatec 9:8; Pří-
chovice – Žatec 15:12

Konečná tabulka turnaje:

1. Sokol Tymákov 3 1 0  47:39  7 b.
2. TJ DIOSS Nýřany
                             3 0 1  35:29  6
3. TJ Přeštice        2 0 2  35:36  4
4. TJ Příchovice   1 1 2  40:43  3
5. TJ Šroubárna Žatec
                              0 0 4  39:49 1

Stanislav Zadražil
 oddíl národní házené TJ Přeštice

„Vzpomínky nám zůstanou“
Aleš Cibulka + Vladimír Hron

ve čtvrtek 12. 5. 2011 ve 14.00 hodin
přivítají U. Klukovou, Luďka Sobotu. 

K tématu 
„bezpečný život seniorů“ bude přizván 

zástupce Policie ČR.
Místo konání: Palace Illusion Praha

Vstupné: 50 Kč
Z Přeštic bude vypraven zdarma autobus.

Zájemci o dané představení
se nahlásí do 6. 5. 2011 v IC Přeštice,

tel.: 377 982 690, 377 981 911. 


