
„Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo,
kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama!
Hu, hu, hu jaro už je tu!
Hurááááááááááá!“ 
Takto si děti ze školní družiny a mateřské školy, 

Dukelská ulice, prozpěvovaly, když společně již tře-
tím rokem v našem městě oživují staroslovanský lido-
vý zvyk „vynášení Moreny“.

Rituál vynášení zimy a vítání jara byl pro 
naše předky významnou událostí, kterou všichni  
na vesnicích prožívali společně. Tradičními písněmi, 

říkadly, ale pře-
devším četbou 
a vyprávěním 
připomenuly paní 
v y c h o v a t e l k y 
dětem ze školní 
družiny význam 
tohoto starodáv-
ného zvyku.

Ke zhotove-
ní Moreny jsme 
použili starou slámu, ustrojili ji do bílého, okrášlili 
náhrdelníkem a ozdobami. Počasí nám letos přálo, slu-
níčko ukázalo svoji jarní sílu, řehtačky drnčely, děti si 
poskakovaly, prozpěvovaly a radovaly se celou cestu 
městem až k naší řece Úhlavě. To aby všichni vědě-
li, že zima už je opravdu pryč. Konečně přichází jaro 
a s ním obnovení života, radosti a veselí. Nakonec jsme 
zapálenou paní zimu s radostným pokřikem, máváním 
a řehtáním poslali na její dlouhou plavbu…

Zdánlivě malé akce, jako bylo právě vynášení a upá-
lení Moreny, pomáhají obnovovat staré zvyky, naše 
kulturní bohatství. Mnoho dětí si některé příjemné 
zážitky dokáže uchovat v paměti po celý život.  I to je 
smyslem naší výchovné práce.

Osobně mě těší při této akci i velký zájem rodičů, 
veřejnosti, spolupráce s představiteli vedení města 
a některých odborů našeho městského úřadu.

Jmenovitě bych ráda touto cestou podě-
kovala Mgr. A. Kmochovi, starostovi města, 
Mgr. J. Königsmarkovi, místostarostovi města,  
Mgr. D. Hanušové, vedoucí odboru OŠKPP,  
Mgr. M. Míškové, ředitelce KKC, dále pak paní  
Z. Alblové, panu K. Polákovi, panu V. Francovi 
a strážníkům městské policie, ti všichni nám každo-
ročně pomáhají svojí účastí a aktivitou udělat radost 
nejen dětem.

Dále pak děkujeme za účast a podporu 
v našich aktivitách Mgr. J. Šperlovi, ředite-
li naší ZŠ J. Hlávky Přeštice. Naši akci pod-
pořily i paní L. Ovsíková, zastupující ředitelka 
MŠ Dukelská ulice a paní učitelky z téže školky  
M. Herýková a M. Radová s budoucími prvňáčky.  
A kdo na žádné kulturní akci naší školní družiny 
nechybí a komu patří poděkování nejen za fotokro-
niku, pan Ing. J. Běl.

Těšíme se s vámi všemi na celoroční dobrou spo-
lupráci a příští jaro opět ještě v hojnějším počtu na 
viděnou!

„Buďte všichni veselí, 
nové léto jsme vám přinesli…“ 

Helena Macháčková
vedoucí vychovatelka ŠD
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc květen
Považujete 20leté partnerství měst Přeštice 

a Nittenau za důkaz přátelských vztahů mezi 
jejich obyvateli?  

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

Venku je moc hezky, 
květy a ptáci v zeleni zalité sluncem jsou zpět, 

chlad a šeď měsíců, v nichž příroda odpočívala, jsou 
znovu načas pryč. Tak i nám nezbývá nic jiného, než 
v životě taky trochu přidat a mít z něj radost.

V květnu Vás tradičně zveme k účasti v měst-
ských kulturních a společenských akcích. Hned 
v první dni měsíce začnou májovými oslavami na 
přeštickém náměstí. Dne 4. 5. odpoledne se na stej-
ném místě zastaví historická vozidla Klubu 3. armá-
dy Plzeň následovaná dvouhodinovým vystoupe-
ním Kapely 35. plzeňského pěšího pluku. Současně 
v sousedním Městském parku mládí předvede „ska-
te exhibicí“ zorganizovanou v rámci regionálního 
projektu JUMP. V neděli 5. 5. odpoledne příznivci 
mažoretkového sportu jistě navštíví Sokolovnu, ve 
které se uskuteční letos rozsahem skromnější kvali-
fikační soutěž Mistrovství ČR. Dne 9. 5. nezůstane 
jedno oko suché při obvykle beznadějně vyproda-
ném koncertu ZUŠ věnovanému maminkám. Dne  
14. 5. budeme spolu mluvit o městských problémech 
a potřebách u tématických kulatých stolů „Veřejné-
ho fóra“ ve velkém sále KKC“ – nabízíme tak mož-
nost osobní výměny názorů i těm názorově obvykle 
anonymním. O víkendu 18.-19. 5. se pobaví přeštic-
kou poutí přeštické náměstí, týden poté Skočice. Rád 
bych připomněl, že 25. 5. v KKC promítá „Filmový 
klub“, který si hledá své příznivce.

Výše uvedené akce a mnoho dalších organizují 
především Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
a Dům historie Přešticka, dále pak Komise školství 
a kultury rady města ve spolupráci s odborem kultu-
ry MěÚ, k nejmilejším a nejnavštěvovanějším samo-
zřejmě patří akce pořádané školami – mateřskými, 
základními a uměleckou, Domem dětí a mládeže. 
Všem jim, a mezi nimi především ředitelce KKC 
Přeštice paní Mgr. Martině Míškové a ředitelce DH 
Přešticka paní Bc. Drahomíře Valentové, moc děkuji 
za neviditelnou náročnou přípravu akcí, jejichž ovo-
ce s viditelným potěšením konzumujeme. 

Nyní trochu komentáře k usnesení dubnové-
ho zastupitelstva města, které uzříte uvnitř těchto 
novin. Zastupitelé jsme schválili úhradu nákladů 
vyjmenovaných investičních akcí z fondu investic 
a tím umožnili bezproblémové financování jejich 
výstavby. Začátkem května stavební firma Bögl 
a Krýsl začne stavět „infrastrukturu pro 28 parcel 
rodinných domků v lokalitě Dolnolukavická“ – 7,6 
mil. Kč, budeme se snažit, aby byla hotova dříve než 
ve smluvním termínu 11/2013. Aktuálně probíhá 
vyhodnocování výběrových řízení na dodavatele sta-
veb „rekonstrukce břehu řeky u KČT“, „rekonstrukce 
chodníku Hlávkova ul.“ a „výstavba kanalizační sto-
ky v Žerovicích“, všechny by měly být hotové v létě. 
Část stavby rekonstrukce chodníku v ul. Hlávkově 
souvisí s umístěním přechodu pro chodce u hřbitova. 
Předpokládám, že rada města urychleně schválí již 
předloženou studii dopravního řešení celého území 
(od kostela po hřbitov) a zadá zpracování projektové 
dokumentace přechodu tak, aby byl vybudován do 
podzimu. 

Zastupitelstvo dále schválilo rozdělení příspěvků 
neziskovým organizacím ve výši 1,5 mil Kč. Oproti 
předchozímu roku obdrží neziskové organizace na 
jejich činnost zhruba dvojnásobně vyšší příspěvek, 
prioritou pravidel pro rozdělování příspěvku zůstává 
práce s mládeží. 

Zastupitelstvo města uložilo radě města vybrat 
právní kancelář zabývající se obchodním právem, 
která bude zastupovat město ve sporu s firmou Area 
group s.r.o. ve věci žaloby podané společností pro-
ti žalovanému Městu Přeštice o zaplacení částky  
29 045 016 Kč s příslušenstvím za jeho bezdůvodné 
obohacení. K němu mělo dojít zhodnocením pozem-
ků stavební činností společnosti v rozsahu navážky 
Na Zámostech. Spor je na začátku, veřejnost o něm 
budeme v rámci možností průběžně informovat.

Předeslal jsem, že na nadcházejícím červnovém 
zasedání předložím zastupitelstvu návrh, aby schvá-
lilo přímý přenos z jednání zasedání zastupitelstva 
města.                                  Slunce v květnu i v duši!

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

MÁJOVÉ
OSLAVY
PRESTICE
2013
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Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc březen 2013

Manželský pár zpronevěřil peníze 
svých klientů

Kriminalisté z oddělení hospodářské krimi-
nality Plzeň-venkov pracují na případu, který 
dle prvotního šetření kvalifikovali jako trest-
ný čin zpronevěra. Vyšetřováním tohoto pří-
padu se kriminalisté zabývají od ledna letoš-
ního roku, kdy shromažďovali důkazy. O své 
peníze dle všeho přišlo několik desítek lidí. 

V policejních sítích skončil jeden manželský 
pár, který od ledna 2011 provozuje pečovatel-
ský dům ve Zbůchu. Svým klientům poskyto-
val terénní služby a ubytování. Hospodaření se 
svěřenými finančními prostředky svých klien-
tů si však manželé vyložili po svém. V úmyslu 
získat majetkový prospěch si peníze klientů 
přisvojili. Manželé zneužili svého postavení 
a prováděli neoprávněné účetní operace. Cel-
ková škoda je vyčíslena na částku přesahující 

jeden a půl milionu korun. Za své protiprávní 
jednání je soudce může poslat za mříže až na 
osm let. Zpronevěra však není jediný trestný 
čin, ze kterého policisté z oddělení hospodář-
ské kriminality manželský pár podezřívají. 
Oba manžele policisté prověřují ještě ze zvlášť 
závažného zločinu, jakým je dotační podvod. 
Při podání žádosti o dotaci na provoz sociál-
ních služeb dle všeho uvedli nepravdivé údaje. 
Za tento trestný čin jim hrozí pobyt za mřížemi 
až na deset let. 

Vyšetřování případu je na samém počát-
ku. Kriminalisté se případem nadále zabývají 
a nevylučují, že se v rámci prověřování pro-
káží ještě další trestné činy.

nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí PČR

Služební pes zasahoval
V neděli 14. dubna 2013 dvacet minut po druhé 

hodině ranní došlo k vloupání do prodejny ve Ždír-
ci. Operační důstojník Krajského ředitelství Policie 
Plzeňského kraje okamžitě vyslal na místo policejní 
hlídky z obvodního oddělení Blovice a psovody se 
služebním psem ze skupiny základních kynologic-
kých činností Plzeň-město. Jako první přijeli na místo 
policisté z blovického obvodního oddělení. Pachatele 
svým příjezdem vyrušili. Ti připravený lup v podobě 
různých značek cigaret za téměř třináct tisíc korun 
ponechali na místě, vyskočili z okna objektu a utíka-
li pryč. Hlídka je začala pronásledovat. Oba pacha-
telé na výzvy policistů nereagovali. V tu chvíli už 
na místě byli i psovodi se služebním psem jménem 
Ital, kteří se okamžitě dali do práce. Ital vypracoval 

pachovou stopu směrem k útěku pachatelů. Po něko-
lika desítkách metrů pes označil osobu, která se ukrý-
vala za osobním vozidlem. Psovod osobu vyzval, 
aby opustila svůj úkryt, jinak použije služebního 
psa. Muž však na výzvy nereagoval a úkryt odmítal 
opustit. Navíc v levé ruce držel stříbrný blíže nezjiš-
těný předmět a i toho se nechtěl vzdát. Nakonec se 
dal před zasahujícími policisty na útěk. Policista ze 
skupiny základních kynologických činností neváhal 
a k zadržení prchajícího pachatele použil služební-
ho psa. Policisté zjistili, že se jedná o 51letého muže 
z Prahy. Muž dle všeho naplnil  skutkovou podstatu 
přečinu krádež, za který může strávit za mřížemi až 
tři roky.                       nprap. Ivana Telekešová, DiS.

   tisková mluvčí PČR

Bezpečnostní řetízky na dveře 
pro seniory zdarma

Městu Přeštice byla 
poskytnuta Ministerstvem 
vnitra ČR účelová dotace 
ze státního rozpočtu rea-
lizovaná v rámci „Progra-
mu prevence kriminality 
v roce 2013“ na pořízení 
a následnou montáž bez-
pečnostních řetízků na 

dveře pro seniory, kteří jsou nejvíce ohroženou 
skupinou osob v souvislosti s majetkovou trest-
nou činností (krádeže, podomní prodejci atd.). 

Bezpečnostní řetízky jsou určeny pro oso-
by starší 60 let a upřednostněni budou senioři 
samostatně žijící v bytě či rodinném domě. 

Jedná se o kvalitní bezpečnostní řetízky 
s navlékacím očkem na kliku, které se hodí na 
všechny typy dveří, vrtání do dveří není nutné. 
Montáž bude provádět prověřená odborná firma 
za asistence strážníka městské policie.

Zájemci se mohou přihlásit osobně, telefonic-
ky či elektronicky:

– Městská policie Přeštice, Masarykovo 
náměstí 311, tel. 377 982 580, 725 726 549,  
e-mail: mpolicie@prestice-mesto.cz
– KKC – informační centrum Přeštice, Masa-
rykovo náměstí 311, tel. 377 981 911, e-mail: 
informacnicentrum@prestice-mesto.cz 

Kvalitní bezpečnostní řetízek zvyšuje pocit 
bezpečí každého seniora.

Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 139 událostí.

Celkem zjištěno 111 přestupků (v dopravě – 
35, rychlost – 37, veřejný pořádek – 39), z toho 
58 řešeno v blokovém řízení, 14 oznámeno 
správnímu orgánu, 29 bodovaných.
• zadrženi 2x pachatelé podezřelí ze spáchání 
trestného činu – výtržnictví dle § 358 tr. záko-
níku a ohrožení pod vlivem návykové látky dle 
§ 274 tr. zákoníku, omezeni na osobní svobodě, 
aby bylo zamezeno jejich útěku a k zajištění 
důkazů, předáni dle věcné příslušnosti k vyří-
zení Policii ČR 
• zadrženi 3x pachatelé podezřelí ze spáchání 
přestupku proti majetku dle § 50 přestupkové-
ho zákona – předáni k vyřízení PČR nebo na 
správní orgán MěÚ  
• zjištěn vrak vozidla ford v Přešticích u střel-
nice – odklizen provozovatelem, a v lesíku na 
Střížově nalezena věc – vozidlo VW – prove-
den odtah vozidla 
• provedeny 2 výjezdy na potulující se psy, 
jeden odchycen a převezen do městské záchyt-
né stanice  
• 1x výjezd na pachatele drobné krádeže ze 
Sušice zadrženého při krádeži v prodejně Billa, 
věc na místě předána PČR

Vměsíci březnu:
• 2x provedena strážníky ve večerních hodinách 
kontrola barů, heren a restaurací, zda není podá-
ván alkohol osobám do 18 let a zda jim není 
umožněna hra na výherních hracích přístrojích 
• 14x provedeny kontroly dodržování obecně 
závazné vyhlášky města ve věci zabezpečení 
veřejného pořádku – regulace provozní doby 

hostinských a obdobných zařízení a kontrola 
znečišťování veřejného prostranství odpadky 
z kontejnerů umístěných u marketů v Přeš-
ticích 
• 3x provedena kontrola v prostoru hřbitova, 2x 
kontrola chatových oblastí v Přešticích a 42x 
kontrola čistoty veřejného prostranství v Měst-
ském parku a za budovou Kooperativy (řešeno 
12 přestupců v blokovém řízení)
• na žádost Policie ČR provedena 2x asisten-
ce MP jako nezúčastněné osoby při prověrce 
výpovědi zadržených pachatelů trestné činnosti 
a domovní prohlídce na Přešticku a 2x  zabez-
pečování ochrany pracovníkovi při výkonu 
svých pravomocí (vyklízení nemovitostí a sou-
pis majetku v městských bytech) 
• 1x usměrňování dopravy (ohrožena bezp. 
a plynulost sil. provozu) na Tř. 1. máje při 
povoleném kácení stromů u sil. I/27 
• provedeno 7x měření rychlosti, nejvyšší namě-
řené rychlosti: 76 km/h – Tř. 1. máje, 74 km/h 
– Skočice 
• na území města bylo zjištěno a nalezeno: 
poškozený chodník u přechodu pro chodce 
u ZŠ v ul. Poděbradova (provedena výměna), 
poškozené zábradlí v ul. Hlávkova (opraveno), 
chybějící mříže kanálové vpusti v ul. Husova, 
Poděbradova, v Žerovicích (natipováni pacha-
telé – předáni policistům), nefunkční osvětle-
ní v ul. Dukelská, na Tř. 1. máje a v ul. Přík-
rá nalezeno jízdní kolo (předáno k vyřízení na 
MěÚ) a u zahrádek v ul. K Cihelně odklizeny 
dvě injekční stříkačky
• výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu 
a narušení veřejného pořádku: dne 2. břez-

na v 1.29 h na fyzické napadání u Přeštické 
Stodoly – na místě si převzala PČR a dne  
3. března v 0.49 h na stejném místě na ruše-
ní nočního klidu – nepotvrzeno, dne 27. 3. 
v 18.23 h do ul. Mlýnská k jezu na mladíka 
z Nýrska lámajícího větve stromů – vyřešeno 
v blokovém řízení a tento byl vykázán 
• v měsíci březnu provedeny s PČR kontroly 
opuštěných domů v ul. Hlávkova a Rebcova, 
zda se v nich nezdržují lidé bez domova – osoby 
nezjištěny, upozorněni majitelé k jejich zajiště-
ní, dne 22. 3. v 11.35 h výjezd do ul. Husova 
na vytékající benzin z OA peugeot – přivo-
láni hasiči a majitel, dne 21. 3. v 13.23 h do 
Střížova na neoprávněné užívání cizího majet-
ku (složení materiálu na cizí pozemek), dne 5. 
3. a 24. 3. v odpoled. hod. zjištěni u zahrádek  
v ul. K Cihelně dva mladíci z Blovic rozebí-
rající vraky vozidel, jelikož na místě zakládali 
nepovolené skládky, vše oznámeno správnímu 
orgánu MěÚ k vyřízení

Z další činnosti uvádím:
• Dne 3. 3. ve 21.30 h ve spolupráci s PČR 
prověřováno oznámení – pohřešování 17leté 
dívky z Přeštic, která zanechala u jezu svůj 
mobil a kamarádku, která ji již nemohla najít. 
Provedeno pátrání v prostoru jezu, v okolí řeky 
a u blízkých známých pohřešované. Dívka se 
naštěstí vrátila ve 22.20 h domů.  
• Dne 15. 3. v nočních a brzkých ranních hodi-
nách byla společně s PČR provedena dopravně 
bezpečnostní akce. Bylo kontrolováno 18 ři-
dičů, kdy 3 z nich jsou podezřelí ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí (řídili, ač jim byl vysloven zákaz řízení 

motorových vozidel) a 4 přestupky řešeny na 
místě v blokovém řízení.
• Dne 31. 3. v 1.19 h byl při hlídkové činnosti 
spatřen muž, který tlačil vozík s kládami dřeva, 
které odcizil v prostoru nákladového nádraží 
ČD v Přešticích. Třiadvacetiletý muž z Nýr-
ska musel dřevo vrátit na původní místo a věc 
krádeže byla po zadokumentování oznámena 
k vyřízení na správní odbor MěÚ.
• V měsíci březnu byli zjištěni dva pachatelé, 
kteří byli předáni policii pro podezření ze spá-
chání trestného činu výtržnictví a ohrožení pod 
vlivem návykové látky. První, čtyřicetiletý muž 
z Přeštic, který je zbaven svéprávnosti, naru-
šoval veřejné soužití v panelovém domě svojí 
nahotou, což již činil i v r. 2012 a druhý, sedm-
atřicetiletý z Dolců, o víkendu v ranních hodi-
nách řídil v ul. Nepomucká vozidlo suzuki pod 
vlivem alkoholu s 1,158 promile.

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Krádež dřeva v prostoru nákladového nádraží 
ČD v Přešticích.

U S N E S E N Í 
ze 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23. 4. 2013 

 v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Richard 
Bastl, Mgr. Petr Fornouz, Jiří Hlavín.

B/schvaluje
1. Doplněný program 17. zasedání Zastupitel-
stva města Přeštice.
2. Uzavření Směnné smlouvy mezi městem 
Přeštice a spol. Area group s.r.o., Plzeň, o smě-
ně městských pozemků za vybudování a vlast-
nický převod technické infrastruktury a dopla-
tek 12,77 Kč/1 m2 pozemků, dle regulačního 
plánu v lokalitách BI/4, BI/5 a K3 v Přešticích 
v předloženém znění. 
3. Uzavření dodatků č. 1 ke kupním smlouvám 
uzavřeným k prodeji pozemků parc. č. dle KN 
208/164 (manž. Svobodovi), 208/165 (pí Svo-
bodová, p. Kiška), 208/166 (pí Bouřilová), 
208/167 (pí Holá, p. Chaluš), 208/168 (manž. 
Bezděkovi), 208/169 (p. Bořík) a k směnné 
smlouvě uzavřené k směně pozemku parc. č. 
dle KN 208/172 (p. Duchek), vše v k. ú. Přeš-
tice.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013.
5. Zvýšení příspěvku PO KKC o 160 tis. Kč na 
pořádání slavností města.
6. Čerpání fondu investic na akce komunikační 
kříž K10/K12 v částce do 7 600 tis. Kč, přechod 
pro chodce Hlávkova v částce do 1 mil. Kč, 
rekonstrukce chodníku Hlávkova v částce do  

1 800 tis. Kč, rekonstrukce břehu u KČT v část-
ce do 1 850 tis. Kč a stoka Žerovice částce do  
1 300 tis. Kč (všechny částky vč. DPH).    
7. Poskytnutí příspěvků neziskovým organi-
zacím v souladu s Pravidly pro poskytování 
finančních příspěvků města podle přiložené-
ho přehledu, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
8. Převod zůstatků příspěvků pro NNO v částce 
15 600 Kč do grantového programu města.

C/bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města za mezidobí.

D/ruší
1. Usnesení zastupitelstva města č. B/10 ze dne 
21. 2. 2013.
2. Usnesení zastupitelstva města č. B/16 ze dne 
15. 12. 2011.     

E/ukládá
1. Vědomo si závažnosti případu, radě města 
vybrat právní kancelář, zabývající se obchod-
ním právem, která bude město Přeštice zastu-
povat ve sporu s firmou AREA group s.r.o., 
ve věci vedené OS Plzeň-jih pod č. j. 4C 104 
2012.
2. Radě města do příštího zastupitelstva města 
objasnit problém předkupního práva u pozemku 
parc. č. 208/118 v k. ú. Přeštice, včetně nalezení 
viníka.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta 
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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VÝROČÍ (duben)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

81 let 
Josef LEVORA (Střížov)

Květoslava GREGOVSKÁ
Miroslav OSLADIL

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (březen)

Milouš BEŠŤÁK   

Stanislava BOHDANOVÁ  

Alena VITÁKOVÁ 

Jana PEŠKOVÁ
Andrej MATEJ 
Jan LUCÁK 

(1930)
(1932)   
(1932)
(1930)
(1936)   
(1935)

83 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ
Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

84 let 
Anna STREJCOVÁ

87 let 
Radomír VRBATA
Zdeněk BOHDAN

Květuše KLESOVÁ

88 let 
Jan HRUBÝ

89 let 
Marie NĚMCOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

Zlatá svatba

86 let 
Jaroslav KOUBA

Velikonoční tradice obnovili na Zastávce
Postupem času se do vsí vrací staré a leckde 

již zapomenuté tradice. Stejně tak i na Zastávce 
se rozhodli oprášit některé velikonoční zvyky 
a obyčeje.

Poté, co na Zelený čtvrtek odlétly zvony do Říma, 
chopily se zastávecké děti řehtaček a za vydatného 
rachání se vydaly na obchůzku po vsi. Mnoho oby-
vatel vycházelo před dům nebo vyhlíželo z oken 
s podivem, neboť tato tradice se v naší vsi po mno-
ho let nedodržovala. V sobotu, kdy se zvony vra-
cejí zpět, obešly děti s řehtačkami ves naposledy, 
zastavovaly u jednotlivých domů a jako odměnu 
dostávaly sladkosti a drobné peníze.

Na Velikonoční pondělí se po ránu sešly 
děti a společně vyrazily s pomlázkou na 
koledu. Letos poprvé se s pomlázkou kromě 
dětí vydali i někteří muži z naší vsi. Obchá-
zeli dům od domu a vyšupali všechny dívky 
a ženy, aby dle tradice zůstaly zdravé, veselé 
a krásné. Jako odměnu dostávali malovaná 
vajíčka, sladkosti, peníze, i nějaká lahvinka 
na posílenou se našla.

Bylo by moc milé, kdyby se tato tradice 
vrátila zpět do naší vsi natrvalo a stala se sou-
částí velikonočních oslav na Zastávce.

                    Mgr. Zuzana Straková

Blahopřání k 90. narozeninám

Dne 20. dubna oslavil své úctyhodné  
90. narozeniny pan 

Václav Strejc 
z Přeštic-Vícova. K tomuto významnému 

životnímu jubileu mu přišli osobně poblahopřát 
místostarosta Mgr. Jan Königsmark a tajemni-
ce MěÚ Eva Česáková. Do dalších let popřáli 
oslavenci především pevné zdraví, hodně štěs-
tí, radosti a spokojenosti v kruhu své milující 
rodiny.

V sobotu dne 20. dubna oslavili 50 let společ-
ného života manželé 

Josef a Zdeňka Tučkovi 

z Přeštic. Své ANO si řekli na přeštické rad-
nici před 50 lety 20. dubna ve 13 hodin. Přes-
ně v tento čas je osobně navštívil místostaros-
ta Mgr. Jan Königsmark. Za vedení města jim 
předal dárkový balíček, květiny a upomínkové 
a propagační materiály města Přeštice z posled-
ní doby. Do dalších let jim popřál hlavně pevné 
zdraví, hodně lásky, spokojenosti a štěstí. 

V druhé polovině měsíce března a v první 
polovině měsíce dubna oslavily své 80. naro-
zeniny tyto naše spoluobčanky z Přeštic: dne  
26. března paní Marie Polívková, 1. dubna 
paní Jaroslava Bezděková (bývalá dlouholetá 
učitelka ZŠ Přeštice) a 11. dubna paní Jiřina 
Mašková. Vedení města Přeštice přeje všem 
těmto oslavenkyním především hodně zdraví, 
štěstí a pohody do dalších let. 

Rovněž dne 11. dubna oslavil své 80. naro-
zeniny pan Václav Běl z Přeštic, dlouholetý 
člen oddílu národní házené Přeštice. Oslaven-
ce v tento den osobně navštívil místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark a jménem vedení města 
mu popřál k jeho jubilejním kulatým narozeni-
nám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti 
a pohody v kruhu své milující rodiny a rovněž 
ocenil jeho mnohaletý přínos pro město Přeš-
tice v oblasti sportu (viz více v samostatném 
příspěvku členů oddílu národní házené Přeštice 
„Václav Běl oslavil osmdesátiny“).

OMLUVA

Své 85. narozeniny oslavila dne 28. března 
paní Anna Beštová ze Skočic. Za vedení měs-
ta Přeštice jí přišel poblahopřát místostarosta  
Mgr. Jan Königsmark společně s paní Janou 
Přibáňovou a Annou Bradovou, předsedkyní 
a členkou výboru Českého červeného kříže ve 
Skočicích. Paní Beštové popřáli pevné zdraví, 
štěstí, radost a spokojenost do dalších let.

Rovněž své 85. narozeniny oslavil dne  
21. dubna pan František Janoušek z Přeštic. 
U příležitosti jeho významných narozenin jej 
navštívil místostarosta Mgr. Jan Königsmark 
s přáním pevného zdraví, spokojenosti, štěstí 
a pohody do dalších let

Blahopřání k 85. narozeninám

V minulém čísle PN v Blahopřání k 90. naro-
zeninám, bylo omylem uvedeno chybně křestní 
jméno Marie u paní Jiřiny Brabcové ze Sko-
čic. Velice se oslavenkyni i její rodině za toto 
nedopatření omlouváme. 

Za vedení města Přeštice 
Mgr. Jan Königsmark

Své 91. narozeniny oslavil dne 31. března 
pan 

Václav Šlais 

z Přeštic. Poblahopřát mu přišli za vedení měs-
ta starosta Mgr. Antonín Kmoch a místostaros-
ta Mgr. Jan Königsmark. Váženému oslavenci 
popřáli především mnoho zdraví, spokojenosti, 
radosti a pohody do dalších let a zároveň mu 
předali květinu, dárkový balíček a upomín-
kové a propagační  předměty vydané měs-
tem Přeštice v posledním období. Pan Václav  
Šlais vyprávěl o mnohém ze svého života, pře-
devším ale o jednom období. Čtenáři PN budou 
mít možnost se s jeho vzpomínkami seznámit 
v samostatném příspěvku v červnovém čísle 
Přeštických novin. 

Společenská kronika Úctyhodné narozeniny 
pana Václava Šlaise

Na jedné z těchto fotografií pan Běl s mís-
tostarostou města a na druhé se svým vnukem.

www.kmbeta.cz

Ze st echy
se ov
t t o h éta...

tesařské
 -  krovy,příhradové vazníky,dřevěné  
    konstrukce
 - realizace veškerých dřevostaveb  
    včetně návrhu

pokrývačské
 - dodání a montáž střešních krytin
 - dodání a montáž střešních oken
 - dodání a montáž sněhových zábran
 - dodání a montáž nadkrokevní   
    izolace

klempířské
 - dodání a montáž veškerých   
    klempířských prvků

Radoslav Mertl
728 404 982

www.mertl-konstrukce.cz

na základní tašky.Sleva 40% Akce platí do 31.7.2013.

PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:
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Program na měsíc květen 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

květen 2013 
l 1. 5. 2013 Májové hry
K poslechu zahraje kapela Sešlost wjekem. 
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: Junák Přeštice, SDH Přeštice
l 1. 5. 2013 Májové oslavy 
Dechový orchestr ZUŠ, mažoretky 
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice
l 3. 5. 2013 Každodenní život v protektorátu 
– přednáška  
Na uvedenou přednášku bude navazovat promí-
tání filmu „Osvobození Přeštic v roce 1945“. 
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: SPZHP Přeštice
Vstupné: zdarma
l 4.-5. 5. 2013 Galloway Roupov 
Rodeové závody na Galloway Farmě
Časy konání: vždy od 9.30 hodin
Místo konání: Roupov
l 4. 5. 2013 Příjezd historických vozidel 
Klub 3. armády Plzeň
Čas konání: 12.55-13.35 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice
l 4. 5. 2013 Vystoupení 
Kapely 35. plzeňského pěšího pluku
Čas konání: 15.00-17.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice
l 4. 5. 2013 Skate exhibice v Městském parku
Zábavný exhibiční projekt s možností přiučit 
se „skejtovat“. Projekt financován a podpořen 
z JUMP 2013.
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: soukromý subjekt
l 4. 5. 2013 Večer na téma tanec a pohyb 
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup 50 Kč
Předprodej: IC Přeštice
l 5. 5. 2013 Mažoretky 2013
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: město Přeštice
l 6. 5.-10. 5. 2013 Výstava žákovských prací 
výtvarného oboru ZUŠ Přeštice 
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC Přeštice
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: dobrovolné
l 9. 5. 2013 Koncert maminkám
Koncert maminkám – Hlásek, Minihlásek při 
ZUŠ Přeštice, hostem pěvecký sbor Plamínek 
z Tachova.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 11. 5. 2013 Zítra to roztočíme drahoušku…
Premiéra jednoaktové hry DS Úhlavan, rozver-
ná komedie se zajímavou zápletkou.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: IC Přeštice
l 12. 5. 2013 Nedělní jóga 
s Mílou Mrnuštíkovou 
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
l 14. 5. 2013 Veřejné fórum města
Projekt Zdravé město. Mluvme spolu – řešme 
spolu.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: město Přeštice
l 19. 5. 2013 Pouť v Přešticích – mše
Čas konání mše: 8.30 hodin
Místo konání: kostel NPM

Doklady vyměňte
s předstihem 

Po zkušenostech z roku 2012 týkajících se 
vyřizování žádostí o vydání nového cestovního 
dokladu nebo občanského průkazu  v souvislos-
ti s aktivitami v letní sezoně Vás žádáme, aby-
ste tyto úkony neodkládali na poslední chvíli 
a již nyní jste si zkontrolovali potřebné dokla-
dy. V případě, že potřebujete doklady nové, 
požádejte o ně v dostatečném časovém předsti-
hu před cestami do zahraničí. Tím se vyvarujete 
dlouhého čekání či jiných stresových situací při 
vyřizování žádostí. Je pravdou, že v roce 2013 
v období od 1. dubna do 31. srpna rozšiřujeme 
úřední hodiny pro žadatele ve stejném rozsahu 
jako v roce 2012, ale rovněž upozorňujeme, že 
i přes rozšíření úředních hodin docházelo k čeká-
ní na vyřízení žádostí v důsledku vyššího počtu 
žadatelů, kteří vše nechali na poslední chvíli.
K vyřízení žádosti se lze předem objednat pro-
střednictvím telefonu na pracovišti občanských 
průkazů (tel. 377 332 514), cestovních dokladů  
(tel. 377 332 515) nebo evidence obyvatel (tel. 
377 332 412). Při objednávce žádosti však musí-
te počítat s tím, že nemusí být vyhověno Vaše-
mu konkrétnímu časovému požadavku, neboť 
již bude tento termín obsazen. Při takto nastalé 
situaci Vám pak pracovnice nabídnou jiné vol-
né termíny. Možnost objednání se prostřednic-
tvím elektronických systémů je v současné době 
v řešení a o případném zavedení této možnosti 
budete informováni.            Bc. Daniel Novotný

vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Městský úřad Přeštice, odbor správní a doprav-
ní, Vás touto cestou informuje, že v důsledku 
změn na základě zákona č. 119/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a dal-
ší související zákony, došlo k následujícímu 
posunu výměny řidičských průkazů: řidičské 
průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do  
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.

 V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů bez stresových situací 
či jiných problémů neodkládejte výměnu na  
poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidič-
ských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jed-
noho měsíce výměnu provedou. K výměně řidič-
ského průkazu je nutné doložit stávající řidičský 
průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, 
l ks fotografie předepsaného formátu a v případě 
změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení 
s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. 
Občané, kteří dovršili 60 let věku, musejí mít 
platnou lékařskou prohlídku.     

                       Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

3. 5. PÁ: ČESKÁ KUBICE – SPÁŇOV
Vlakem z Přeštic 5.58 do Plzně (6.42), z Plzně 
7.05 do Domažlic (8.22), z Domažlic 8.29 do 
České Kubice. Zpět ze Spáňova 16.51 do Kla-
tov (17.36), z Klatov 17.50 do Přeštic
TRASA: Česká Kubice – Filipova hora – Mlý-
neček – Kout na Šumavě – Kardinálův klobouk 
– Spáňov
(20 km vede V. Řežábek)
10. 5. PÁ: ŽINKOVY – ŽINKOVICE   
Autobusem z Přeštic 10.45 do Bíluk. Zpět ze 
Svárkova autobusem 16.02 do Přeštic. Vlak do 
Plzně 17.03 , do Klatov 16.55.
TRASA: Bíluky – Žinkovy zámek – Žinkovice 
– Březí – Svárkov 
(14 km vede M. Šetková)
18. 5. SO: CHODSKÁ BŮTA                  
Vlakem z Přeštic 8.55 nebo 9.45 do Klatov, 
z Klatov 10.22 do Pocinovic (10.43). Zpět 

z Chodské Lhoty 15.47 nebo 17.05 do Klatov, 
z Klatov 16.28 (17.50).
TRASA: Pocinovice – U Havelků – Na Výrov-
ně – Chodská Lhota (účast na Chodské bůtě).
(8 km vede F. Vokáč)
25. 5. SO: PŘES  KOZEL  A  ZANIKLÁ  
TRŽIŠTĚ
Vlakem z Přeštic 7.18 do Plzně (7.59), z Plz-
ně 8.08 do Šťáhlav. Zpět z Mirošova 14.51 do 
Nezvěstic, z Nezvěstic 15.31 do Plzně, z Plzně 
17.02 do Přeštic.
TRASA: Šťáhlavy – Kozel – Lopata – Javor 
– Midlný – Mirošov 
(16 km vede J. Hošek)

SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HO-
TELU SPORT ve čtvrtek 16. května 2013 
v 17.00 hod.

l 24. 5. 2013 Noc kostelů
Program pro dospělé, pro děti, obejmutí koste-
la, bojová hra, opékání vuřtů. 
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: kostel sv. Ambrože
Pořadatel: KKC Přeštice, OŠKPP
l 26. 5. 2013 Pouť ve Skočicích – mše
Čas konání mše: 15.00 hodin 
Místo konání: kaple Skočice
l 26. 5. 2013 Pivoňkové slavnosti 
Koncert ženského pěveckého sboru Carmina  
na zámku v Příchovicích.
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: zámek Příchovice
Vstupné: dobrovolné
l 28.-29. 5. 2013 Stašidlácká historie
Divadelní představení, dramatický kroužek
Časy konání: 8.30, 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: ZŠ J. Hlávky Přeštice
l 28. 5. 2013 Stašidlácká historie
Divadelní představení, dramatický kroužek
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: ZŠ J. Hlávky Přeštice
l 31. 5. 2013 Zumba – Dětský den
Čas konání: 14.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatelé: DDM, KKC Přeštice, 
Družina ZŠ Přeštice

Poděkování 
Základní škola Josefa Hlávky v Přešticích 

děkuje panu Jaroslavu Strérovi, členu Mysli-
veckého sdružení Přeštice, za vycpaniny ptáků 
a savců i za srnčí trofeje, které jí věnoval. Expo-
náty obohatí školní sbírky odborné pracovny 
přírodopisu a přispějí k větší motivaci žáků 
poznávat přírodu a porozumět lépe jejím záko-
nitostem.                            Mgr. Lenka Křížová

učitelka přírodopisu

Svobodu přivezla „Druhá pěší“
Až do poloviny května se přízemí přeštického 

Domu historie změnilo v prostory, kde historie 
vypovídá. Probíhá zde výstava „Konec II. svě-
tové války na Plzeňsku“ a přibližuje návštěvní-
kům poslední válečné dny.

„Podobný typ výstavy k osvobození jsme 
připravovali před osmi roky,“ zahájila vernisáž 
Drahomíra Valentová. „Tentokráte je pojata ve 
větší šíři, na celé Plzeňsko. Ale již nyní jsme 
začali rozmýšlet výstavu ke kulatému, sedmde-
sátiletému, výročí konce války. To se chceme 
zaměřit na Přeštice a nejbližší okolí a připravit 
výstavu hodně podrobně.“

Část vitrín patří autentickým předmětům, čás-
tem uniforem, další výstroje a výzbroje i osob-

ního vybavení amerických vojáků. Na panelech 
je množství historických fotografií z příjezdu 
a pobytu amerických vojáků v Přešticích, Sko-
čicích, Starém Plzenci, Spáleném Poříčí a na 
dalších místech. Do mnoha těchto míst jako 
první vjeli příslušníci slavné „Druhé pěší“ divi-
ze se znakem indiána. 

Starší generace na mnoha fotografiích pozná-
vala své příbuzné, známé, kamarády. „Tady za 
hodně vděčíme autorům fotografií,“ v hloučku 
návštěvníků se baví Ing. Jiří Běl, také velký znalec 
historie Přešticka a fotograf v jedné osobě, „teh-
dy fotil třeba Josef Kripner, František Šlédr, Jiří 
Beran, Václav Štefl, Šrámek.“                     (šat)

Připomeňme si události před 
68 lety v Přešticích v květ-
nu 1945, kdy nás v neděli 

 6. května odpoledne osvobo-
dila 38. jízdní mechanizovaná 
brigáda 2. pěší divize americ-

ké armády (viz domovenka). Tuto událost 
připomíná výstava Domu historie Přeštic-
ka, která potrvá do 19. května 2013.

ing. Jiří Běl

Mše svatá v kostelíku sv. Ambrože na Vícově
Stejně jako každý rok i letos se o vícovské 

pouti – na velikonoční pondělí, které letos při-
padlo na aprílový první dubnový den, konala 
v kostelíku sv. Ambrože od 10.00 hodin dopo-
ledne tradiční mše svatá. Mši opět celebroval 
přeštický pan vikář Mons. ThLic. ICLic. Karel 
Plavec, Th.D., nechyběl ani pan Milan Hájek 
a též pan Radomil Vrbata.

Letošní Velikonoce byly skutečně velice 
chladné, čemuž odpovídala i menší účast na této 
tradiční velikonoční bohoslužbě.

Snad příští rok – vzhledem k tomu, že veli-
konoční svátky budou téměř o měsíc později, 
bude již pěkné počasí a vícovský kostelík sva-
tého Ambrože bude opět zcela zaplněn.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta  
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Skautské jaro  
První jarní akcí, kterou děláme pro přeštické 

děti a jejich rodiče, jsou již tradiční májové hry. 
Letos se budou konat 1. května od 9 hodin na 
náměstí. Připraveny máme tradiční i zcela nové 
disciplíny a také přeštičtí dobrovolní hasiči při-
jdou se svojí troškou do mlýna. Město Přešti-
ce zajistí hudební doprovod – Sešlost wjekem, 
nebude chybět ani občerstvení. Dětské účast-
níky odměníme bonbóny a nejlepší výsledky 
budou zveřejněny opět na naší vývěsce. Takže 
zveme všechny děti a jejich rodiče. Přijďte strá-
vit prvomájové dopoledne na náměstí.

A co ještě skauti dělají?
Dne 13.-14. dubna proběhlo základní kolo 

Svojsíkova závodu pro skauty a skautky, tj. děti 
ve věku 11-15 let. Pořadatelství se ujalo přícho-
vické středisko a za spolupráce s ostatními stře-
disky okresu Plzeň-jih připravilo závod, který 
byl zahájen už v pátek večer a skončil v sobo-
tu v odpoledních hodinách. Zúčastnilo se šest 
soutěžních hlídek z Přeštic, Příchovic a Dobřan. 
Trasa závodu vedla z Březníku přes Zelenou 
Horu, Taneček a Nezdice zpět do Březníku. 

Protože se konečně počasí začíná podobat 
jarnímu, schůzky dětí už se odbývají venku 
a chystáme i jarní výpravy.

Rádi bychom také připomněli, že 15. květ-
na bude Květinový den. V tu středu dopoledne  
budete potkávat v ulicích města dobrovolníky 
ve skautských krojích, kteří budou nabízet žluté 
kvítky měsíčku zahradního. Buďte na ně prosím 
hodní a přispějte koupí kvítku na výzkum nádo-
rového onemocnění tlustého střeva, jemuž je 
letošní sbírka věnována. Předem děkujeme.

Přejeme vám všem krásné jaro.            Jájina

Nerozhodovalo 
pořadí ve frontě

„Ráno tady byla fronta, jak se říkávalo, jako 
na banány,“ směje se učitelka pověřená vede-
ním mateřské školky v Dukelské ulici Lenka 
Ovsíková. „Jako by o přijetí dítěte do školky 
rozhodovalo pořadí ve frontě. Ale bohužel jsou 
úplně jiná kritéria.“

Přesto ještě před oficiálním zahájením zápisu 
se shromáždilo množství rodičů se svými rato-
lestmi, postupně předkládali potřebné dokla-
dy. Rodiče se během zápisu mohli seznámit 
s životem v MŠ a akcemi školy prostřednictvím 
fotografií promítaných na interaktivní tabuli, 
zatímco se jejich děti seznamovaly s prostředím 
školky a hrály si s připravenými hračkami.

„K zápisu přišlo 68 dětí. Do školy odejde asi 
čtyřicet dětí. Musíme si nějaká místa rezervo-
vat pro děti, které ještě podstoupí testy školní 
zralosti a pokud neuspějí, tak budou rodiče 
žádat o odklad školní docházky. A také nechat 
zablokovaný určitý počet míst pro případné 
návraty ještě během prvního pololetí první tří-
dy,“ popisuje průběh ́ přijímání´ paní Ovsíková. 
„Budeme moci pro příští školní rok přijmout asi 
pětačtyřicet dětí, bohužel asi třetina zájemců 
neuspěje.“                                                    (šat)

Vícov v centru pozornosti odborníků 
Kostel sv. Ambrože ve Vícově se v březnu stal 

předmětem zájmu mnoha odborníků. Vše začalo 
tím, že Ing. arch. Milan Falta z katedry architek-
tury ČVUT Praha navštívil kostelík již v únoru 
a strávil zde několik hodin zaměřováním věže. 
To potřeboval jako podklad pro své vystoupení 
na třídenní konferenci Dějiny staveb 2013, kte-
rá se konala v Nečtinech koncem března. Zde je 
nutné podotknout, že pan Falta se specializuje 
na románské stavby. Již tehdy však byl překva-
pen rozměry stavby, které se poněkud vymykají 
románským stereotypům.

Stavba jej zaujala, takže ještě před zahájením 
konference si domluvil opětovnou návštěvu kos-
telíka před návratem z konference. Chtěl se zde 
zastavit spolu s Ing. arch. Milenou Hauserovou, 
CSc., která je vedoucí jeho doktorandského stu-
dia na ČVUT. Díky příspěvku Milana Falty, kte-
rý přestože se kostelu sv. Ambrože věnoval jen 
zčásti, se několik dalších účastníků konference 
rozhodlo změnit program a přijet se na koste-
lík podívat spolu s ním. V neděli 24. března si 
kostel, kromě již zmiňovaných, prohlédli také 
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. – významný 
odborník památkové péče a uznávaný specialis-
ta na lidovou architekturu, se svojí manželkou  
a Mgr. Martin Čechura – archeolog ze Západo-
českého muzea v Plzni.

Profesor Škabrada se pochvalně vyjádřil o způ-
sobu restaurování krovu. Všichni zde strávili 

několik hodin, přičemž pánové Falta a Čechura 
zde zůstali nejdéle a kostel podrobně zkoumali 
a zaměřovali. Ing. arch. Falta si během dalších 
měření všiml některých maličkostí, které při  
první návštěvě přehlédl. Mgr. Čechura si zase  
všiml, že pod barokním oltářem se s největší prav-
děpodobností nachází původní kamenný gotický 
oltář. Každopádně zjištění obou odborníků slibu-
jí, že možná budeme muset radikálně přehodnotit 
dosavadní poznatky o historii této stavby.

Shodou okolností, nezávisle na této konferenci, 
několik dní před touto skupinou navštívili kostel 
sv. Ambrože i studenti Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze v doprovodu svých vyučují-
cích v čele s rektorem prof. ak. arch. Jindřichem 
Smetanou a vedoucím katedry architektury  
doc. ak. arch. Bohumilem Chalupníčkem. Kos-
telík navštívili v rámci několikadenní akce, při 
níž navštěvovali různé památkové objekty na 
Plzeňsku. Svoji návštěvu ukončili konstatová-
ním, že na tomto objektu viděli to lepší z památ-
kové péče.

Dosud opomíjená stavba, určitě jedna z nej-
starších na Přešticku, se tak dostává do povědomí 
odborníků, což může přispět k jejímu zachování 
i dalšímu poznání. Předběžné výsledky dosavad-
ního zkoumání představí veřejnosti Ing. arch. 
Milan Falta již o Noci kostelů, která se v kostele 
sv. Ambrože uskuteční v pátek 24. května.

Ing. Václav Süss

Májová pěna 2013
Divadelní festival v Nebílovech
25. května od 10.00 do 21.00 hod.

Křest unikátního souboru knih a CD regio-
nálních pověstí jižního Plzeňska a Pošumaví 
za účasti Otakara Brouska st. (křest proběhne 
ve 14 hodin), s dalším bohatým kulturním pro-
gramem (od 15 hodin např. premiéra loutkového 
představení divadélka HáČek Hanky Čížkové 
z Klaštera s pověstí ze Žinkovska „O korunce 
Hadího krále“). Prezentace regionálních pivo-
varů. Pořádají zámek Nebílovy a Místní akční 
skupiny Aktivios, sv. Jana z Nepomuku a Pošu-
maví. Vstupné na celý den dospělí 80 Kč, děti 
40 Kč. 

Pavel Motejzík, MAS sv. Jana z Nepomuku

Kterak Popelky ku štěstí dotančily
Bylo nebylo, čtyři roky tomu, co se ve ves-

ničce pod hradem Roupov začalo scházet 
jednou měsíčně několik žen, aby si společně 
zatančily v rytmu Orientu. Letos sebraly odva-
hu a přihlásily se na soutěžní přehlídku orien-
tálních tanců amatérských tanečnic v rámci 
čtvrtého ročníku plzeňského festivalu Orient 
Dream. V sobotu 13. dubna nasedly do kočáru 
a statečně vyrazily do SVČ Pallovka v Plzni. 
Trochu s obavami sledovaly své soupeřky ze 
všech koutů Čech. Všechny ostatní měly jako 

garde nějakou taneční školu. Z blyštivých kos-
týmů přecházel zrak, tanečnice se halily do 
rozličných vějířů, závojů nebo křídel. Roupo-
vské Popelky vyzbrojené tamburínkami vyra-
zily statečně na pódium a stalo se něco neče-
kaného. Ne, princ se nedostavil, ale ženy si ve 
své kategorii vytančily u poroty neuvěřitelné 
druhé místo. Těžko by se mezi 270 tanečnice-
mi všech kategorií našlo pět šťastnějších a pře-
kvapenějších dušiček. A pak, že jsou pohádky 
jen pro děti…                     Text Hana Pechová

Firemní mikroškolka
Město Přeštice získalo z grantového progra-

mu OP LZZ, 3:4 výzva Rovné příležitosti mužů 
a žen na trhu práce finanční prostředky ve výši 
1 567 460 Kč na vybudování firemní školky. 
Město jako žadatel a dále tři partneři, ZŠ Přeš-
tice, IACG Přeštice a Elastoform Přeštice jsou 
ti, kteří do projektu vstoupili. Všichni jejich 
zaměstnanci mohou umístit svoje děti od 0,5 
roku do 6 let do nově zbudovaného předškol-
ního zařízení, které bude vybudováno v jednom 
křídle KKC Přeštice.

Přes letní měsíce budou prostory předělány, 
aby od 1. 9. dětičky mohly nastoupit do škol-
ky. Velkou výhodou firemní školky bude malý 
kolektiv, umisťování dětí dle potřeb rodičů, lze 
denně od 6.30 do 17.00 hodin, včetně červen-
ce a srpna. Rodiče nebudou platit žádné škol-
né, pouze stravné, jídlo se bude dovážet z MŠ 
Dukelská. O děti se budou starat kvalifikovaní 
učitelé, samozřejmostí bude výuka angličtiny, 
pohybové a hudební průpravy a využití nových 
informačních technologií. Školka bude mít svůj 
výchovně vzdělávací roční plán.

Projekt sice po 18 měsících skončí, ale s pro-
vozem zařízení je počítáno výhledově i v dal-
ším období.

Mgr. Martina Míšková, vedoucí projektu

Velikonoční besídka se opět vydařila
Dne 26. března jsem se opět po roce velice 

rád zúčastnil velikonoční besídky v MŠ Přeš-
tice, Gagarinova ulice, pořádané – jako každo-
ročně – pro hosty a seniory (především bývalé 
zaměstnance přeštických MŠ). Děti opět před-
vedly krásná a pestrá vystoupení, kterými bez-
pochyby potěšily všechny přítomné. Za toto 
patří velké poděkování všem pedagogickým 
pracovnicím MŠ. Po skončení dětských vystou-
pení byla, v případě zájmu, možnost prohléd-
nout si prostory MŠ. Poté následovalo též již 
tradiční posezení vedení MŠ, zástupců zřizo-
vatele a seniorů – především bývalých zaměst-
nanců přeštických mateřských škol. Atmosféra 

tohoto setkání byla opět jako vždy velice milá 
a přátelská – toto nejlépe dokreslí přiložené 
fotografie.  

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Foto Martina Svobodová
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Zleva Sebastian GRÖSSL, Veronika ČÁPOVÁ, Oskar ANDĚL, Johanka MARTÍNKOVÁ, 
Alena SUCHÁNKOVÁ 

Zleva Zuzana PROKOPOVÁ, Pavel ROUBAL, Martin ŽÍTEK, Julie ŽÍTKOVÁ, Karolína 
MAČLOVÁ, Michal MAJER, Eliška STARKOVÁ, Jan KRABEC 

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 23. 3. 2013 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Zleva Matěj MIXÁN, Viktorie DOLEJŠOVÁ, Štěpán ROHÁČ, Filip MLATEČEK, Jan LIN-
HART, Marie MARTANOVÁ 

Noc s Andersenem
Již po třinácté měly děti v celé České repub-

lice i mimo ni možnost prožít 5. dubna Noc 
s Andersenem. V tomto roce se do projektu 
v naší zemi zapojilo celkem 539 knihoven a 436 
škol. Základní škola Josefa Hlávky patřila opět 
mezi ně, jen se musel z organizačních důvo-
dů termín nocování posunout o týden, tedy na  
12. dubna.

Letošní ročník Noci s Andersenem byl věno-
ván ilustrátorce dětských knih Heleně Zmatlíko-
vé, protože uplynulo právě devadesát let od její-
ho narození. Bez jejích obrázků bychom si jen 
stěží dokázali představit snad nejznámější dětské 
knihy, jako jsou Honzíkova cesta a O letadélku 
Káněti Bohumila Říhy, Děti z Bullerbynu od 
Astrid Lindgrenové, Z deníku kocoura Modrooč-
ka Josefa Koláře, Aškenazyho Putování za švest-
kovou vůní nebo třeba Slabikář Jiřího Žáčka.

Celý večer děti kromě knih a ilustrací Hele-
ny Zmatlíkové provázely také staré věci. Sám 
Andersen řekl: „Celý svět je plný zázraků, na 
které jsme si však natolik zvykli, že je nazýváme 
všedními věcmi“. Světem dříve běžných, dnes 
už dávno zapomenutých předmětů nás proved-
la paní Radka Süssová, dokumentátorka Domu 
historie Přešticka. Děti hádaly, k čemu jednot-
livé předměty sloužily, a dozvěděly se o nich 
spoustu zajímavostí. Věci si děti nejen prohlédly, 
ale i osahaly, ba některé dokonce i vyzkoušely. 
Obrovský úspěch sklidila módní přehlídka oble-
čení z doby života Josefa Hlávky. Děti i učitelé se 
zaujetím naslouchali paní Süssové a jen neradi se 
s ní všichni loučili. 

Čas však rychle utíkal a na děti čekaly další 
aktivity, např. osmiboj, výroba lucerniček, ven-
kovní hry nebo půlnoční putování školou jen při 
světle baterek. Samozřejmě nechybělo ani čtení 
z knih, které si s sebou nocležníci přinesli.

Ačkoli podle některých lidí číslo třináct při-
náší smůlu, třináctá Noc s Andersenem se dle 
necenzurovaných postřehů účastníků vydařila.

Citujeme:
„Líbilo se mi, jak jsme četli s baterkou, tato 

noc byla pro mě zážitkem.“ (Leontýna)

„Návštěvě paní z Domu historie bych dala 
plný počet bodů, návštěva hvězdárny byla také 
velmi zajímavá, ovšem Andersenův osmiboj 
neměl konkurenci, lituji, že vše proběhlo tak 
rychle.“ (Natálie)

„Noc se mi líbila, byly v ní zajímavé hry, také 
mě moc bavila přednáška o starých věcech, na 
noci je dobré, že tu můžeme být s kamarády.“ 
(Zuzka)

„Tuto noc bych si chtěla zopakovat, protože 
byla moc hezká a velice kouzelná.“ (Eliška)

„Tato noc se mi velice líbila nejen proto, 
že jsme spali ve škole, ale i díky plnění úkolů 
byla tato noc výjimečná, takovou noc jsem ještě 
nikdy nezažila.“ (Adriana)

„Líbilo se mi čtení při tmě, jak jsme skláda-
li z lampiček svítící písmeno H (jako Helena 
Zmatlíková).“ (Martina)

„Líbila se mi stezka vedoucí po svítících 
kamenech, možná že by šla i trochu děsivě 
vylepšit, ale i takhle to bylo super.“ (Maruška) 

„Vyhodnotila bych to jako báječnou noc.“ 
(Klárka)

Mgr. Ludmila Dobranská 
Mgr. Iva Kočandrlová

Noc s Andersenem v knihovně 
I v letošním roce jsme opět spali v knihov-

ně při příležitosti Noci s Andersenem, celore-
publikové akce, při níž děti spí v knihovnách, 
školách a družinách. Dne 5. dubna 2013 se 
sešlo v přeštické knihovně 12 nocležníků, kte-
ří byli vylosováni ze žáků třetích tříd ZŠ Přeš-
tice. V počtu 4 kluci a 8 dívek + 2 knihovnice 
jsme se vydali za večerním a nočním dobro-
družstvím. Program jsme měli velmi napl-
něný, ani jsme nestihli vše, co jsme chtěli.                                                                                             
V pátek večer jsme byli na návštěvě v Domě 
historie Přešticka, kde jsme se dozvěděli mno-
ho zajímavého ze života našich předků. Děti 
nás dospělé překvapily množstvím informací, 
které věděly. Návštěvu muzea jsme završili čte-
ním klasické pohádky od Boženy Němcové. Po 
návratu do knihovny jsme plnili vědomostní kvíz 
a samozřejmě nesměl chybět oblíbený bobřík 
odvahy. Ke spánku jsme se ukládali téměř dvě 
hodiny po půlnoci, nicméně kolem sedmé ráno 
jsme již všichni byli čilí jako rybičky a pokračo-
vali ve společné práci. Bohužel jsme nestihli sli-
bovanou módní přehlídku plyšáků, tak snad příš-
tě. Pro nás, knihovnice, bylo největší odměnou, 
že se dětem nechtělo domů, to znamená jediné 

– že byly spokojené a program se jim líbil. Velké 
poděkování patří paní Valentové z Domu histo-
rie Přešticka, která nám věnovala páteční večer.

kolektiv knihovny Přeštic

Pietní vzpomínka na přeštickém hřbitově
Dne 28. března letošního roku se konala na 

místním hřbitově v Přešticích za přítomnosti 
přeštického pana vikáře Mons. ThLic. ICLic. 
Karla Plavce, Th.D., místostarosty města Mgr. 
Jana Königsmarka a Ing. Jiřího Běla, fotografa, 
dokumentátora a propagátora významných udá-
lostí a osobností Přešticka u hrobky významných 
přeštických kněží E. V. Říčáka a V. Heindla 
pietní vzpomínka. Právě v tento den tomu totiž 
bylo již 70 let ode dne úmrtí Msgre. Václava 
Heindla - kněze, který celý svůj život zasvětil 
zvelebení chrámu Nanebevzetí P. Marie v Přeš-
ticích. V Přešticích působil až do své smrti, 
tj. plných 51 let. Měl vlídnou a laskavou 
povahu, díky níž si dokázal získat každého, 
s kým přišel do styku. Z jeho podnětu vzni-
kl již v roce 1900 první Spolek na dostavbu 
věží a opravu chrámu Páně v Přešticích. Msg-
re. Václav Heindl byl též autorem pamětní-
ho spisku nazvaného „Chrám Nanebevzetí  

P. Marie v Přešticích“ (citováno podle publika-
ce Osobnosti Přešticka, sestavené paní Věrou 
Kokoškovou v roce 2012). 

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta



Die Freundschaft unserer Städte, Přeštice 
und Nittenau, dauert schon zwanzig Jahre. Im 
ersten Jahr 1993 und in den nachfolgenden 
Jahren war die Zusammenarbeit sehr intensiv. 
Wie es so oft gibt, dann später schon weniger 
intensiv. Bedauerlich. Die Zeitzeugen erin-
nern sich daran, dass Kreis Pilsen-Süd hatte 
schon vor dem Jahre 1989 eine Freundschaft 
mit der Stadt Suchoj Log in Ural in der dama-
ligen Sowjetunion. Nach dem Jahre 1989 hat 
sich viel verändert, weil die Grenzen  geöffnet 
wurden und so entstand die Möglichkeit 
andere Beziehungen mit den in der Nähe 
gelegenen Städten in Bayern aufzunehmen. 
Alles hat mit dem Besuch des Frauenvereins 
aus Bayern in Přeštice im Jahre 1991 bego-
nnen. Es folgte der Besuch von Vertretern 
der Stadt Přeštice in Nittenau am 20. Juni 
1992. Ein großes Verdienst an der Geburt der 
Freundschaft mit der Stadt Nittenau haben 
Bürgermeister von Přeštice Vladimír Ben-
da und Abgeordnete des Parlaments Oldřich 
Váca, Danke.

Die Vertreter von Nittenau erwiderten den 
Besuch in Přeštice am 10. Oktober desselben 

Jahres. Dann folgte der Besuch der Lehrer 
von Nittenau in Přeštice und die Freundschaft 
erreichte den Höhepunkt mit dem zweitägigen 
Besuch der Einwohner von Přeštice in Nittenau, 
wann am 17. April 1993 das Abkommen zwis-
chen den Städten Nittenau und Přeštice feierlich 
unterzeichnet wurde.

Das Abkommen wurde von dem Bürgermeis-
ter von Nittenau Julius Schmatz und von dem 
Bürgermeister von Přeštice Vladimír Benda un-
terzeichnet. An dieser Feier nahmen hochran-
gige Repräsentanten aus Bayern teil und beide 
Städte erhielten einen Begrüßungsbrief vom 
Präsidenten der BRD Richard von Weizsäc-
ker. Eine ähnliche Aktion fand in Přeštice am  
11.-12. September 1993 statt. Zwischenzeit-
lich kamen einige Aktionen in beiden Städten 
zustande. In Nittenau konzertierte unser Sän-
gerchor, es fand dort Minerallienausstellung 
statt und auch eine Ausstellung der Spielzeuge, 
die in einem kleinen Dorf namens Skašovy pro-
duziert werden, das nur 10 Kilometer von Přeš-
tice liegt.

Unter andere Aktionen gehörte der Besuch am 
Bierfest, Präsentation der böhmischen Küche 

und der Musik. Die Schüler der Volksschulle 
Nittenau spendeten 350 DM  für Türmefertig-
stellung der Kirche.

Im Laufe der nächsten Jahre kam es zu  
vielen interessanten Veranstaltungen in beiden 
Städten. Zum Beispiel – gegenseitige Besuche 
der Schulkinder, Auftritt des Sängerchors Car-
mina, Teilnahme am Konzert in Walderbach, 
wo die Böhmische Weihnachtsmesse vor-
geführt wurde, die unser Landeskind Jakub Jan  
Ryba komponierte, Regensburger Sängerchor 
sang in der Kirche in Přeštice, der Kurs der 
Glasmalerei, der Seidenmalerei und die Vor-
führung des Aufputzes eines Weihnachtsbau-
mes und der Honiggebäckdekorierung gab es 
auch. Das Weihnachtskonzert der böhmis-
chen Weihnachtslieder führte in der schönen 
Kirche in Nittenau der Sängerchor Carmina 
durch. Die Feuerwehrleute beider Städte tref-
fen sich auch zusammen und treiben gemein-
same Wettbewerbe. Die Kleintierzüchter hal-
ten auch Schritt und nehmen an gemeinsamen 
Ausstellungen teil. Einige Besuche führten in 
die Umgebung von Nittenau, deren Bestand-
teil  Kirchen, Burgen und Schlösserbesuche 

waren. Die Blasmusiker, die Fußballspieler, 
die Museumleute und die Pfarreiengemein-
schaften kamen auch zusammen. Ein großer 
Dank für viele interessante Aktionen gehört 
der Frau Fritzi Eiger und dem Herrn Rainer 
Weileder vom Stadtmuseum in Nittenau.

In Nittenau sorgte sich für uns immer sehr 
gut Herr Rudolf Höfler. Die Blasmusikkapelle 
leitete Herr Ewald Tonollo. Frau Lotte Mer-
ta war immer eine gute Übersetzerin. Eine 
große Danksagung verdienen die Herren Julius 
Schmatz, Rudolf Heiniger, Karl Bley und die 
Bürgermeister von Přeštice Vladimír Benda, 
Antonín Kmoch und Petr Fornouz. An vielen 
Aktionen nahmen Jan Korec, Doktor Arnošt 
Král, Jan Mrkvička, Jiří Běl, Věra Kokošková 
und Drahomíra Valentová teil. Wir wünschen  
unserer Freundschaft ein sehr langes Andauern. 
Es verbindet uns eine tausendjährige 
Geschichte und wir sind doch von einander 
nur 120 Kilometer entfernt.

Text Ing. Jiří Běl, Přeštice
Übersetzung Jan Königsmark, stellvertreten-

der Bürgermeister der Stadt Přeštice 
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1993-2013

Přátelství našich měst, Přeštic a Nittenau,  
trvá již dvacet let. V prvním roce 1993 a dal-
ších letech byla spolupráce velmi intenzivní 
a jak to tak bývá v letech následujících méně 
aktivní, škoda. Pamětníci pamatují, že okres 
Plzeň-jih měl před rokem 1989 vztah s okre-
sem na Uralu v SSSR Suchoj Logem, bylo 
to z ruky. Po roce 1989 se mnoho změnilo, 
otevřely se hranice a nabídla se možnost 
získat jiné vztahy bližších měst z Bavorska. 
Vše začalo návštěvou Svazu žen z Bavorska 
v Přešticích v roce 1991. Následovala náv-
štěva zástupců Přeštic v Nittenau 20. června 
1992. Velkou zásluhu na vzniku přátelství 
s Nittenau mají starosta Přeštic Vladimír 
Benda a poslanec ČNR Oldřich Váca, díky. 
Zástupci Nittenau oplatili návštěvu v Přešti-
cích 10. října téhož roku. Následovala náv-
štěva učitelů z Nittenau v Přešticích a vše 

vyvrcholilo dvoudenní návštěvou Přeštických 
v Nittenau, kdy byla slavnostně podepsá-
na 17. dubna 1993 Dohoda mezi městy Nit-
tenau a Přešticemi. Byla podepsána starostou  
Nittenau panem Juliusem Schmatzem a pa-
nem Vladimírem Bendou, starostou Přeštic. 
Na této slavnosti byli přítomni vysoce posta-
vení zástupci Bavorska a obě města obdržela 
pozdravný dopis od prezidenta Spolkové 
republiky Německo Richarda von Weiz-
säckera. Obdobná akce byla uskutečněna 
v Přešticích 11.-12. září 1993. Mezitím bylo 
uskutečněno několik akcí v obou městech. 
V Nittenau koncertoval pěvecký sbor, byla 
tam výstava minerálů a skašovských hraček, 
zúčastnili jsme se slavnosti piva, prezento-
vali jsme česká jídla a hudbu. Žáci Volk-
schule Nittenau věnovali na dostavbu věží 
přeštického chrámu 350 DM.

V následujících letech se uskutečnilo mno-
ho zajímavých akcí v obou městech, např. 
vystoupení pěveckého sboru Carmina, účast 
na koncertě České mše vánoční našeho rodá-
ka Jakuba Jana Ryby ve Walderbachu, koncert 
Regensburského pěveckého sboru v přeštic-
kém chrámu, kurz malby na sklo, vzájemné 
návštěvy žáků škol, zdobení vánočních strom-
ků v Čechách a v Bavorsku, kurz malby na 
hedvábí, ukázka zdobení medového peči-
va, vánoční koncert českých koled provedl 
v krásném nittenauském kostele pěvecký sbor 
Carmina, oboustranná setkání se soutěžemi 
hasičských sborů obou měst, svoje setkání 
uskutečňují dosud nejen hasiči, ale i členové 
Svazu chovatelů drobného zvířectva, v okolí 
Nittenau bylo uskutečněno několik návštěv 
okolních obcí včetně kostelů, hradů a zámků, 
setkávali se i dechové hudby a mladí fotba-

listé.  Setkávala se i farní společenství,  často 
se navštěvovali muzejníci. Velké poděkování 
za mnoho krásných akcí patří pracovníkům  
Městského muzea Nittenau paní Fritzi Eiger 
a panu Rainerovi Weilederovi. V Nittenau se 
o nás vždy dobře staral pan Rudolf Höfler, nit-
tenauskou dechovku vedl pan Ewald Tonollo, 
dobrou překladatelkou byla paní Lotte Merta. 
Velké poděkování zaslouží starostové Nit-
tenau pánové Julius Schmatz, Rudolf Heiniger 
a Karl Bley, starostové Přeštic Vladimír Ben-
da, Antonín Kmoch a Petr Fornouz. Mnoha 
akcí ze zúčastnili Jan Korec, Arnošt Král, Jan 
Mrkvička, Jiří Běl, Věra Kokošková, Draho-
míra Valentová.

Přejme si, aby naše přátelství trvalo dál, 
mezi námi je vzdálenost jen 120 km a máme 
tisíciletou tradici.

Ing. Jiří Běl, Přeštice

20

PARTNERSTVÍ MĚST
PŘEŠTICE   NITTENAU

STÄDTEPARTNERSCHAFT

LET JAHRE

Slavnostní podepsání smlouvy v Nittenau 17. 4. 1993, 
starosta Přeštic Vladimír Benda a starosta Nittenau Julius Schmatz.
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Starosta Nittenau Julius Schmatz a starosta Přeštic Vladimír Benda, Nittenau 17. 4. 1993. Starosta Nittenau Julius Schmatz, Přeštice 
11. 9. 1993.

Starostové Nittenau Rudolf Heiniger a Julius 
Schmatz.

Rudolf Schmatz a Rainer Weileder. Nittenau v roce 1998.

Obě partnerská města  za 20 let zažila skutečně nespočet společných akcí a jejich obyvatelé prožili spoustu společných zážitků. 

Partnerství však není jen o společných projektech, jak na poli kulturním, politickém či společenském. Občané spolupracují i prostřednictvím nejrůznějších organizací či spolků.

V současnosti například aktivně spolupracuje Svaz chovatelů drobného zvířectva Přešticka a včelařů s podobně zaměřeným spolkem v Nittenau. 

Od počátku partnerství obou měst velmi intenzivně spolupracuje také místní hasičský sbor – důkazem je poslední velká akce, která se konala na přeštickém náměstí 

1. května loňského roku, což dokládají i čtyři poslední fotografie na této stránce.

O něco později (v roce 2005) navázali spolupráci i evangelické sbory. Členové těchto sborů se navzájem navštěvují – střídavě na české a německé straně. 

Navzájem je cítit propojení společnou vírou, i když o ní každý mluví jiným jazykem. Mohlo by se zdát, že to lze zvládnout jen velmi těžce, ale opak je pravdou, 

protože to pomáhá odstraňovat předsudky a vzájemně dochází ke sbližování i na poli duchovním. 

Výše popsané řádky jsou konkrétními příklady funkčnosti partnerství napříč různými „odvětvími“. Oběma stranám (především pak obyvatelům) by jistě prospělo, 

kdyby se jich zapojilo ještě více a spolupráce se mohla rozvíjet i na odborných úrovních – sportovní, školské či v oblasti zahradnické, myslivecké, rybářské, baráčnické atd. 

Nejbližší příležitostí k nalezení společné řeči bude už letošní 1. a 2. červen, kdy Přeštice navštíví početná delegace z Nittenau. Zcela jistě by to stálo za zvážení. 

Konec konců ti, kteří už spolupráci navázali dávno, vám jistě potvrdí, že to jejich činnost minimálně obohatilo o nové podněty, zážitky, poznatky i zkušenosti.
 

Přátelství chovatelů z Přeštic a Nittenau. Současný starosta Nittenau Karl Bley.

Setkání sborů Přeštic a Nittenau, Přeštice 1. 5. 2012.

Setkání evangelických sborů Přeštic a Nittenau, 2005.
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Přeštice v čase – XLI.

Pohled ze zvonice přeštického chrámu. Na černobílé fotografii je vpravo bývalý přeštický mlýn. 
                                                                                                                       Text a foto Ing. Jiří Běl

Prohlídky kostela 
Nanebevzetí 
Panny Marie
 v Přešticích

Spolek pro záchranu historických

památek Přešticka, o.s.  připravil pro rok 2013

prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Přešticích pro veřejnost s průvodcem

v následující dny:

Neděle 19. května (Pouť v Přešticích)

Pátek 5. července (Svátek Cyrila a Metoděje)

Sobota 14. září (Dny evropského dědictví)

Neděle 15. září (Dny evropského dědictví)

Sobota 28. září (Svátek sv. Václava)

Kostel je v otevřen od 14 do 17 hod.
O Dnech Evropského dědictví do 16.30 hod.

Noc kostelů – kostel 
sv. Ambrože ve Vícově

Zveme Vás do kostela sv. Ambrože ve Víco-
vě na 2. ročník Noci kostelů, který zde se usku-
teční v pátek 24. května 2013 od 20 hodin. Je 
zajištěn program pro malé i dospělé návštěv-
níky, na závěr bude připraveno opékání vuřtů 
(zdarma k dispozici).

Bezplatná doprava na akci i zpět.
Za pořadatele OŠKPP a KKC Přeštice

Carmina
– Pivoňkové slavnosti
Kdy: neděle 26. 5. 2013 ve 13.30 hod.
Kde: zámek v Příchovicích
Vstupné: dobrovolné

 Srdečně zveme příznivce krásných květin 
a příjemné hudby do zámku v Příchovicích, kde 
v rámci Pivoňkových slavností vystoupí ženský 
pěvecký sbor Carmina. V první části koncertu 
Carminy zazní klasické skladby a lidové písně. 
Ve druhé části se přeneseme do světa swingu 
a filmových melodií. 

     Těšíme se na vaši návštěvu, Carmina.

Skupina nadšených kluků 
Vás zve na akci

  SKATE EXHIBICE 
V MESTSKEM PARKU 

V PRESTICICH
v sobotu

 4. 5. 2013 
v 15.00 hod.

Tento projekt „Skate exhibice v Městském parku v Přeš-
ticích“ je spolufinancován v rámci 4. ročníku grantového 
programu pro mládež JUMP vyhlašovaném místní akční 
skupinou OS AKTIVIOS a partnery mikroregiony Přešticko, 
Úslava, Radyně a podporován městem Přeštice.

Za tým srdečně zve Petr Míšek
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Osvobození Přeštic americkou armádou – rok 1945
V těchto dnech tomu bude právě 68 let, kdy jsme byli osvo-

bozeni americkou armádou od německých okupantů. Chtěl 
bych alespoň v krátkosti zavzpomínat jak to tenkrát bylo oči-
ma devítiletého kluka, jak jsme to cítili a prožívali zde v Přeš-
ticích.

Začnu trochu zpátky. Válka se neodvratně blížila ke svému 
konci, začínal se psát začátek roku 1945. Kde se bojuje a jak 
daleko jsou spojenecká vojska se vědělo z rozhlasových zpráv 
z Londýna, Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a dalších sta-
nic, které rodiče poslouchali tajně (na ladícím knoflíku muse-
la být umístěna visačka: poslech pod trestem smrti). 

Bylo to v lednu nebo únoru. Zrovna jsme sáňkovali na 
„pešuňku“ za Perlíkovým zahradnictvím, když do nádraží 
vjel vlakový transport německých rodin. Tzv. národní hosté 
– ženy, děti a starci – kteří obsadili školu a bydleli zde skoro 
do konce války. Pro nás školáky to znamenalo, že jsme se 
museli učit, kde se dalo: v hostincích, v průjezdech (u Süs-
sů, v Mordovně u Pelikánů), na schodech do kostela, na KČT 
u vody atd. V té době jsme sledovali velké přesuny němec-
kých vojsk na západní frontu, zejména pak v noci, protože 
přes den byla odstřelována hloubkovými letadly („kotláři“). 
Bydlel jsem v kopci na Pohořku, tak mi nemohlo nic utéct. 
Po jednom takovém leteckém útoku na vlak na Hlíze jsme šli 
s kluky sbírat na pole hylzny a pásy z leteckých kulometných 
střel. Před polednem šla kolem nás po silnici na Lužany parta 
starších kluků, kterou vedl Bruner z hospody na náměstí, nesl 
demižon vína v proutěném košíčku a že jdou naproti kolo-
ně zajatců – nechali jsme sbírání patron a připojili se k nim. 
Na první skupinu zajatců jsme narazili v Lužanech napravo 
od silnice při výjezdu na Borovy. Odpočívali na hřišti (nebo 
proluka), střeženi nacisty se samopaly. My jsme pokračova-
li do Borov, kde byla 2. skupina, mezi zajatci byli i černoši, 
šlo většinou o sestřelené letce. Všichni byli velice zubožení 
a hladoví. Byl to později známý pochod smrti. Když došli do 
Přeštic, pod tlakem veřejnosti (při incidentu na náměstí mezi 
občany a nacisty naštěstí střelba ze samopalu šla pro výstrahu 
do vzduchu) musely dát hlídky zajatcům odpočinek. Zastavili 
se na bývalém tržišti (později Prefa a staré bytovky) a hlíd-
ky dovolily v omezené míře lidem, aby dávali zajatcům jídlo. 
Vzpomínám, jak řezník Bedřich Čermák přinesl velkou ošat-
ku vuřtů.

Jarní nálety se nás v Přešticích moc nedotýkaly. Při vyhlá-
šení poplachu jsme museli jít do sklepů, což bylo pro nás děti 
v noci dost nepříjemné, nechtělo se nám vstávat a báli jsme se, 
zejména když spojenci bombardovali Dobřany. Ve dne jsme 
viděli letět svazy letadel v ohromné výšce, jak se nad městem 
rozdělují (údajně orientační bod byl kostel) zanechávajíc za 
sebou bílý opar. Z letadel vypouštěli staniolové pásky, které 
tvořily celá mračna a Němcům způsobovaly rušení zaměřo-
vacích radiolokátorů. My jsme pak staniolové pásky sbírali 
a hráli si s nimi. Jako klukům nám nic neušlo, ať už to byla 
havárie německého „Arada“ při podlétávání drátů u „u Rybár-
ny“, požár malého tančíku na silnici u sladovny, který byl 
odtažen do areálu sladovny, kde stál k naší radosti na hraní 
ještě několik let po válce, nebo útoky „hloubkařů“ na vlak pod 
Hlízou, nebo na auta na státovce na Lužany, sejmutí zvonů 
z věže kostela ručně kladkostroji pro účely zbrojního průmys-
lu. V té době už většina německých aut jezdila na dřevoplyn, 
takže do Pohořka měli okupanti značné problémy s vyjetím. 
Tyto „unikáty“ byly po válce svezeny na hřiště sokolovny. Pro 
nás kluky byly zajímavé i odvody koní pro armádu. Provádě-
ly se pravidelně na horní straně náměstí u radnice. Přicházeli 
tam s koníky místní farmáři: Šmíd, Sýkora z Branky, Opiala, 
Čermák a mnoho dalších i z okolí. Součástí veterinářské pro-
hlídky byl i cval koní od radnice k Šanstrům (dnes prodejna 
oděvů – Tykal) a zpět. Začátkem května bylo podle dunění 
a dělostřeleckých salv patrné, že fronta už je blízko západních 
hranic – schylovalo se ke konci války.

V pátek 4. 5. 1945 jsme po neurčité zprávě šli na náměstí 
očekávat příjezd americké armády – bohužel jsme se nedo-
čkali. Vraceli jsme se k večeru domů rozmrzelí a zklamaní. 
Druhý den v sobotu 5. 5. 1945 v poledne se začalo opět zapl-
ňovat náměstí lidmi a každý s napětím očekával, kdy konečně 
přijedou. Já jsem si vybral s tátou místo u sochy sv. Kiliána 
vedle bývalé lékárny (dnes prodejna obuvi pana Potůčka). 

Tehdy byly kolem asi 3 schůdky a silnice byla trochu níže, 
takže jsme měli pěkný přehled. Pamatuji se, že celý den popr-
chávalo. Němci v Přešticích v té době již nic nepodnikali. 
V poledne, jako každý den, šli z hospody U Marků (dnešní 
pošta), kde byli ubytováni, na oběd ve skupinách s ešusem za 
páskem a bez zbraně do hospody k Brunerům (sever náměstí). 
Zástupy čekajících lidí se rozestoupily a nechaly je projít bez 
incidentu. Když bylo patrné, že americká vojska jsou již blíz-
ko Přeštic (zdálky bylo slyšet hukot tanků), vzrušení mezi lid-
mi sílilo. Před čtrnáctou hodinou se na náměstí objevil občan 
na motorce (snad to byla stará pragovka – říkalo se, že to byl 
pan Švihla, možná někdo jiný), zastavil na silnici proti hotelu, 
rozmlouval s lidmi ze špalíru a pak se rozjel z náměstí směrem 
na Klatovy. Asi za půl hodiny se vrátil zpět a přivezl s sebou 
prvního amerického vojáka osvoboditele. Zastavili před hote-
lem. Bouře nadšení, která následovala, byla a je nezapomenu-
telná. Ovace nebraly konce, lidé se tlačili kolem něj, vyhazo-
vali ho do vzduchu, každý mu chtěl podat ruku, nebo si na něj 
alespoň sáhnout.

Kolem patnácté hodiny začaly přijíždět z Pohořka (prý 
od Skočic) na náměstí první džípy, tanky, obrněné vozy  
a náklaďáky americké armády. V momentě bylo náměstí plné 
bojových vozidel a vojáků. To bylo radosti, jásotu a volá-
ní – každý cítil jakousi úlevu, že konečně všechno skonči-
lo. Stejný pocit jsme měly i my děti. Lidé chodili mezi auty, 
vítali a objímali naše milé osvoboditele. Na každém vojákovi 
byla vidět únava a vyčerpání. Vzpomínám, že byli zastříkáni 
od bláta, přes sebe měli přehozené vojenské celty, ale v očích 
byla vidět úleva a štěstí. Některá auta měla rozstřílená přední 
skla z bojů. Vojáci nám dětem rozdávali čokolády a žvýkačky. 
Jedl jsem je prvně v životě. K večeru jsem se vracel domů na 
Pohořko a co vidím – celá ulice byla plná tanků a vojenských 
aut. Přímo pod našimi okny stál obrněný vůz a posádka pěti 
mužů seděla u nás v kuchyni. Naši se domlouvali s jedním 
z nich německy – přespali v bytě jak se dalo a vzpomínám, že 
zůstali i ve spánku obuti. Jeden ze starších nám ukazoval svoji 
pistoli, kde měl na pažbě obrázek své rodiny. Polní kuchyni 
měli umístěnou u Velkoborských (Süssů) v průjezdě. Při vaře-
ní používali naftová kamna. Jejich jídla nám moc nechutnala 
(byla do sladka).

Druhý den, v neděli 6. 5., bylo krásné počasí, od rána svítilo 
sluníčko. Před polednem začali vojáci (indiáni) odjíždět, až se 
Pohořko úplně vyprázdnilo. Město postupně vystřídala oku-
pační armáda. Všechno se odehrávalo na náměstí, v sokolov-
ně a u dvora za řekou (co se odehrávalo u „Spoláku“ nevím).

Na náměstí v hotelu byla posádka s velitelstvím, stráže 
stáli dole u schodů. Nahoru na sál jsem se dostal náhodou 
jednou s otcem, když ho Američané požádali, aby na jeviš-
ti naladil piáno. Když jsme tam přišli, probíhala zrovna 
zkouška na večerní představení. Vzpomínám na zpěvačku, 
velice elegantní ženu, která měla dlouhé rudě nabarvené 
nehty na rukou a na nich připevněny kastaněty, s kterými si 
stále pohrávala. Později jsem se dozvěděl, že to byla filmo-
vá herečka paní Dittrichová. Podvečerní volno vojáci trávi-
li různým způsobem, pro nás to bylo do té doby neznámé. 
Házení míčkem podobné naší zaháněčce v místech mezi již-
ní a severní stranou náměstí (železářství Hodl – textil Kova-
řík). Používali ke hře kriketové míčky a na rukou měli silné 
rukavice podobné dnešním na hokej. Další jejich zábavou 
bylo házení koňských podkov na kovovou tyč, která byla 
zaražena do země. Většinou tuto hru hrávali v místě, kde je 
socha u radnice. Přes léto jsme chodili každý večer ke kašně 
poslouchat zpěv vojáka Daniela se svým kolegou. Zpíva-
li většinou dvojhlasně americké písně národní, kovbojské 
a swingové (´čatanugu´, ´sanšajn´ apod.). Daniel byl hez-
ký chlapec a moc se přeštickým děvčatům líbil. Každý den 
k večeru probíhaly na náměstí (v místě parkoviště) nástupy 
vojáků, tzv. čepobití – někdy i s hudbou. Obdivovali jsme 
jejich eleganci, čistotu (používali již toaletní voňavá mýd-
la). Na hlavách měli lehké helmy (z tvrzené hmoty, které 
se v boji vkládaly do těžkých kovových přileb). Zauja-
la nás i jejich vojenská ženijní technika. Jednou, bylo to 
před nějakou parádou, přijeli se speciálním autem, které 
bylo opatřeno vzadu velkým vrtákem a s tím kolem celé-
ho náměstí během krátké doby vyvrtali do země díry pro 

vlajkové stožáry (předtím jsme podobné zařízení neviděli). 
V hospodě „U Marků“ (dnešní pošta) byla americká vojen-
ská ošetřovna. Když bylo třeba, pomáhali i našim lidem 
(měli už tehdy k dispozici penicilin). Provedli chirurgický 
zákrok chlapci Markovi, kterého srazil džíp.

V sokolovně byli také vojáci. Pamatuji, že jsme se tam cho-
dili dívat na jejich filmy, většinou s vojenskou tématikou. 
Promítačku používali svoji a měli ji instalovanou přímo na 
sále. Hřiště (dnešní tenisové kurty) bylo v té době plné němec-
kých válečných aut, vraků a motorek – to bylo něco pro nás. 
Protože byla sokolovna obsazená, znovu obnovené cvičení 
probíhalo na KČT u řeky (za nájem Američané Sokolu řád-
ně zaplatili). Nářadí bylo uloženo v loděnici, která stála na 
severní straně hřiště u chodníčku. Tato loděnice byla před-
tím přestěhována z tenisu u jezu vcelku a ručně po válečkách. 
Později vyhořela s 25 loděmi spolu s celou řadou kabin (na 
místě dnešní loděnice).

Velké seskupení amerických vojáků bylo „u dvora“ za 
řekou. Celé léto tam sídlilo tankové vojsko ve stanech v síle 
asi jednoho praporu. Tam jsme užili jako kluci hodně legrace 
a zážitků při koupání s vojáky a hlavně při prolézání tanků. 
Dostávali jsme různé pudinky, žvýkačky a čokolády. Tehdejší 
léto bylo velmi teplé, tak jsme ho trávili koupáním u vody.

Když skončila válka, rozutekli se němečtí vojáci do lesů 
v okolí Přeštic. Američané je vyhledávali (došlo i k přestřel-
kám) a jako zajatce je vodili s rukama nad hlavou ve dvojstu-
pech přes město na radnici do šatlavy.

Po válce jsme viděli projet městem také kolonu Rusů, jindy 
zase Angličany. Šlo zřejmě o velký přesun tankových prapo-
rů. Tanky vezli na obrovských trajlerech (viděl jsem to prv-
ně) a jeli pomalu do Pohořka směrem na Klatovy. Najednou 
seskočil jeden z vojáků a zaběhl naproti do baráku (dnes byto-
vé družstvo). Byl to syn rodiny Kundrátů, kteří zde bydle-
li (provozovali mandl a obuvnictví), aby se s nimi po válce 
pozdravil. Po chvilce vyběhl z domu, naskočil na jiný vůz, 
aby pokračoval dál. Někdy jsme se chodili dívat na americ-
ká letadla „Piper“ na luka, kde měli polní letiště (u studánky 
– strouha, poblíž silnice na Příchovice). Nezapomenutelné 
jsou i bravurní jízdy amerických šoférů v džípech, které měli 
opravdu v ruce a do zatáček jezdili jak se říká po dvou kolech. 
Bavili se i s tím, že stříleli z výfuků vypínáním zapalování, 
hlavně při jízdě z Pohořka.

V září jsme začali chodit do školy. Jednoho dne se z měs-
ta vojska náhle vytratila. Bylo to stejně jak rychle přijeli při 
našem osvobození. Zůstaly nám jen krásné vzpomínky a za to 
Vám ještě jednou velký dík.

Bohužel po roce 1948 přišla dlouhá doba temna a ve ško-
lách nás začali učit hrubé nepravdy o tom, jak to podle nich 
vlastně bylo?!! Začalo mrzačení ducha a osobnosti každého 
z nás!!

Ze svých vzpomínek napsal 
Petr Blažek, Přeštice.

Před domem č. 60 v Hlávkově ulici, kde byla soukromá hudeb-
ní škola P. Blažka – před tankem zleva P. Blažek s manželkou, 
p. Šmíd z lidové záložny, na tanku děti zleva: V. Hecler, S. Blaž-
ková, J. Otýs, K. Sýkora z branky, moje maličkost s přilbou na 
hlavě, K. Štěrba, K. Štich (maminka měla velký módní salón)  
– z okna kuchyně koukají 2 američtí vojáci.
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Mistrovská utkání – jaro 2013
„A“ muži       
24. 3. 2013 Luby – Přeštice  4:3 (1:1),
branky: Duchek, Uzlík, Mastný 
Sestava: Růžička L. – Forman A., Uzlík V., 
Benedikt T., Hrdlička J., Bouc M. (Švarc M.), 
Duchek J., Trdlička P. (Gruszka J.), Vacík M., 
Lambor P. (Mastný M.), Přibáň T.
30. 3. 2013 Přeštice – Horažďovice 0:0 (0:0) 
penalty 3:2   
Sestava: Regner M. – Forman A., Uzlík V., 
Zoubek M., Hrdlička J., Benedikt T., Du-
chek J., Kuťák F. (64‘ Trdlička P.), Vacík M. 
(71‘ Mastný M.), Lambor P. (75‘ Švarc M.), 
Přibáň T.
1. 4. 2013 Holýšov – Přeštice 1:1 (1:0),
branka: Lambor, penalty 5:3 
Sestava: Regner M. – Forman A., Uzlík V., 
Zoubek M., Hrdlička J., Benedikt T. (46‘ Mast-
ný M.), Duchek J., Kuťák F. (46‘ Trdlička P.), 
Vacík M. (80‘ Hřebec Š.), Lambor P. (70‘ Švarc 
M.), Přibáň T.
3. 4. 2013 Přeštice – Vejprnice 2:2 (0:1),
branky: Kuťák, Mastný, penalty 3:5
Sestava: Regner M. – Forman A., Mastný 
M., Zoubek M., Hrdlička J., Benedikt T., 
Duchek J., Trdlička P. (20‘ Kuťák F.), Vacík 
M. (70‘ Hřebec Š.), Švarc M. (65‘ Lambor 
P.), Přibáň T.

Pohár PKFS
6. 4. 2013 Horšovský Týn – Přeštice  0:4 (0:2), 
branky: Přibáň PK, Mastný, Lambor, Hřebec
Sestava: Růžička L. – Forman A., Uzlík V., 
Zoubek M. (75‘ Hřebec Š.), Hrdlička J., Bene-
dikt T., Duchek J., Lambor P., Kuťák F. (75‘ 
Švarc M.), Mastný M.
13. 4. 2013 Přeštice – Sušice 1:0 (0:0),
branka: Přibáň PK
Sestava: Růžička L. – Forman A., Uzlík V., 
Benedikt T. (80‘ Zoubek M.), Hrdlička J., 
Duchek J., Trdlička P., Vacík M. (75‘ Bouc 
M.), Přibáň T., Lambor P. (89‘ Gruszka J.), 
Mastný M.
20. 4. 2013 Horní Bříza – Přeštice 1:3 (0:2), 
branky: Mastný, Vacík, Trdlička 
Sestava: Růžička L. – Forman A., Uzlík V., 
Benedikt T. (Zoubek M.), Hrdlička J., Duchek 
J., Kuťák F. (Trdlička P.), Vacík M. (Bouc M.), 
Přibáň T., Lambor P. (Švarc M.), Mastný M. 
(Gruszka J.)

„B“ muži          

24. 3. 2013 Přeštice B – Střížovice 6:0 (1:0), 

branky: Pap 2, Hohlberger 2, Viktora, Hřebec

7. 4. 2013 Přeštice B – Letiny  3:0 (0:0),

branky: Hohlberger 2, Švarc

14. 4. 2013 Přeštice B – Lužany 5:1 (2:0),

branky: Hohlberger 2, Švarc

21. 4. 2013 B-tým – Dvorec 6:0 (3:0)
St. dorost       
23. 3. 2013 Přeštice – Postřekov 3:1 (1:0),
branky: 
30. 3. 2013 Tachov – Přeštice  7:2  (2:0),
branky: Vizingr, Krajdl
6. 4. 2013 Přeštice – Sušice 1:1 (0:0),
branka: Vizingr, PK 7:8
13. 4. 2013  Domažlice – Přeštice 3:0 (2:0)
20. 4. 2013 Přeštice – Horažďovice 0:0 (0:0)
PK 5:4                             
Ml. dorost 
6. 4. 2013 Přeštice – Sušice 2:0 (2:0),
branky: Šindelář, Klasna
13. 4. 2013 Domažlice – Přeštice 3:2 (2:0)
branky: Stavinoha, Kraft
Starší žáci
31. 3. 2013  Přeštice – Sušice 2:0 (1:0),
branky: Ornet, Baranec
10. 4. 2013 Klatovy – Přeštice 0:3 (0:1)
branky: Sýkora 3x
14. 4. 2013 Přeštice – Vejprnice 0:2 (0:1)
21. 4. 2013 Nepomuk – Přeštice 2:1 (1:0)
branka: Ornet
Mladší žáci
31. 3. 2013 Přeštice – Sušice 5:5 (3:2)
branky: Šesták 2x, Škopek 2x, Fabián, PK 4:2
10. 4. 2013 Klatovy – Přeštice 7:0 (3:0) 
14. 4. 2013 Přeštice – Vejprnice 6:0 (2:0),
branky: Šesták 4x, Křeš
21. 4. 2013 Nepomuk – Přeštice 1:5 (1:2)
branky: Šesták 3x, Frgal, Škopek
Přípravky:
4. 4. 2013 Přeštice (SP) – Senco Plzeň 4:1 (2:0)  
branky: Klokan, Valenta, Peťák, Horák 
5. 4. 2013 Košutka – Přeštice (MP A) 4:11 (3:4), 
branky: Kokoška 4x, Procházka 2x, Flesar 2x, 
Cimický, Mašek, Pěchouček
5. 4. 2013 Přeštice (MP B) – Senco Plzeň 5:5   
(4:3), branky: Falout 3x, Němec, Reitspies
8. 4. 2013 Prazdroj Plzeň – Přeštice (MP A) 2:29 
(1:18). Procházka 11x, Pěchouček 5x, Kokoška 
4x, Kulla 3x, Flesar 3x, Mašek 2x, Hajšman
12. 4. 2013 Smíchov Plzeň – Přeštice (MP B)     
7:5 (2:3), branky: Klír 3x, Němec, Štěpánek
12. 4. 2013 Černice – Přeštice (SP) 2:11 (1:7)   
Horák 5x, Klokan 3x, Hrubý, Šindelář, Štycha
18. 4. 2013 Přeštice (SP) – St. Plzenec 4:0 (1:0), 
branky: Klokan 2x,Valenta, Peťák

19. 4. 2013 Přeštice (MP A) – Viktoria CH  
13:7  (6:3), branky: Procházka 3x, Kokoška 3x, 
Pěchouček 3x, Trachta, Kulla, Cimický, Mašek
20. 4. 2013 Merklín – Přeštice (SŽ B)  0:9 (0:3),   
branky: Fořt, Škopek, Křenek, Bluďovský, 
Aizner 3x, Vlk, Bešta
22. 4. 2013 Prazdroj – Přeštice (MP B) 3:16 
(2:8), branky: Falout 6x, Šára 4x, Němec 3x, 
Klír, Kuneš, Reitspies 

Program mistrovských utkání 
FO TJ Přeštice – květen
ČT 2. 5. 2013 16.30
Přeštice (MP A) – SK Plzeň A
PÁ 3. 5. 2013 16.30
Přeštice (MP B) – Viktoria CH
SO 4. 5. 2013 17.00 Chotíkov – Přeštice (AM)
SO 4. 5. 2013 10.00 + 12.15
Přeštice (SD + MD) – Vejprnice  
NE 5. 5. 2013 10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – Tachov   
NE 5. 5. 2013 10.15
Přeštice (BM) – Chlumčany B 
ST 8. 5. 2013 16.30 Touškov – Přeštice (MP A)
ST 8. 5. 2013 17.15 Viktoria Z – Přeštice (MP B)  
ČT 9. 5. 2013 16.30 Přeštice (SP) – Rokycany
SO 11. 5. 2013 17.00
Přeštice (AM) – Domažlice B
SO 11. 5. 2013 17.00 Hradec – Přeštice (BM)
NE 12. 5. 2013 10.00 + 12.15
Rokycany – Přeštice (SD + MD)
NE 12. 5. 2013 10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – Domažlice
PO 13. 5. 2013 16.30 Lhota – Přeštice (SP)
ČT 16. 5. 2013 16.30 Přeštice (MP A) – Rapid
PÁ 17. 5. 2013 16.30

Přeštice (MP B) – SK Plzeň A
SO 18. 5. 2013 17.00 Stod – Přeštice (AM)
SO 18. 5. 2013 10.00 + 12.15
Přeštice (SD) – Nepomuk
SO 18. 5. 2013 10.00 + 11.45
Senco – Přeštice (SŽ + MŽ)
SO 18. 5. 2013 10.00 Přeštice (SD) – Nepomuk
NE 19. 5. 2013 10.15
Přeštice (BM) – Spálené Poříčí B
ST 22. 5. 2013 16.30 Touškov – Přeštice (MP B)
PÁ 24. 5. 2013 16.00 Košutka – Přeštice (SP)
PÁ 24. 5. 2013 16.30
Přeštice (MP A) – Kohouti Rokycany
SO 25. 5. 2013 17.00 Přeštice (AM) – Příkosice
SO 25. 5. 2013 17.00
Předenice – Přeštice (BM)
NE 26. 5. 2013 10.00 Senco – Přeštice (SD)
NE 26. 5. 2013 10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – SK Smíchov
ÚT 28. 5. 2013 17.15 Viktoria F – Přeštice (SP)
PÁ 31. 5. 2013 16.30
Přeštice (MP A) – Přeštice (MP B)

Přebor župy šumavské 
v gymnastice, šplhu a atletice

V sobotu 23. března 2013 se konal krajský 
přebor župy šumavské v Klatovech ve sportovní 
gymnastice. V letošním roce se ho zúčastnilo 11 
chlapců z Přeštic ve třech kategoriích. V gym-
nastickém pětiboji (hrazda, kruhy, prostná, pře-
skok a bradla – pouze starší žáci) podali výborné 
sportovní výkony a získali tato umístění:
Mladší žáci I
1. místo Aleš Trachta
2. místo Michal Pergler
3. místo Pavel Gemerský
4. místo Pavel Vacek – nejmladší závodník
Mladší žáci II
1. místo Lukáš Lucák
2. místo Jiří Štengl
Starší žáci III
1. místo Václav Květoň

Zvlášť bodovanou disciplínou všestrannosti 
je šplh.
Mladší žáci I
1. místo Aleš Trachta
2. místo Pavel Gemerský
3. místo Vojtěch Štěrba
Mladší žáci II
1. místo Lukáš Lucák
3. místo Jiří Štengl
Starší žáci III
3. místo Václav Květoň

Dne 20. dubna 2013 se konal přebor župy 
šumavské v atletických disciplínách (sprint, 
skok daleký, hod, dlouhý běh). Sportovní-
ho klání se zúčastnilo 14 chlapců a 4 děvčata  
z TJ Sokol Přeštice. 
Mladší žáci I 
1. místo Aleš Trachta
2. místo Pavel Gemerský
Mladší žáci II
1. místo Jan Roháč
3. místo Jiří Štengl

Mladší žáci III
3. místo Václav Květoň
Starší žákyně
2. místo Jana Richterová
3. místo Natálie Císařová

Na základě úspěchů v jednotlivých disci-
plínách v župním přeboru budou někteří žáci 
z Přeštic nominováni na přebor ČOS ČR ve 
všestrannosti, který se koná 1.-3. 6. 2013 v Brně 
(mladší žáci) a 14.-16. 6. 2013 v Praze (starší 
žáci).

Bratr Josef Hrabě
oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice

Shora zleva: J. Roháč, P. Gemerský, Ja. Štengl, Pa. Vacek, Pe. Vacek, L. Lucák, J. Suchý, J. Pergler, 
A. Bělohlavý, M. Pergler, A. Trachta, V. Květoň, Ji. Štengl.

Zdola zleva: J. Roháč, P. Vacek, V. Štěrba, 
M. Košař, M. Pergler, Ji. Štengl, P. Gemer-
ský, J. Pergler, J. Korec, L. Lucák, V. Květoň, 
A. Trachta, J. Hrabě.

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ PŘEŠTICE POŘÁDÁ

nábor dětí do nejmladší přípravky
Nábor je určen pro děti, které se narodily v roce 2005 + 2007, 2008 a mladší.

Kdy: v úterý 7. 5. 2013
 V kolik: 16.00 h

Kde: sportovní areál fotbalového oddílu Přeštice
Co s sebou: sportovní oblečení, sálová obuv 

V případě dotazů kontaktujte Jaroslava Čecha na telefonu 606 325 150.
2x foto MUDr. Eva Perglerová   

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice



Příchovičtí junáci na svém tábořišti pod Břez-
níkem hostili účastníky okresního kola Svojsí-
kova závodu pro skauty a skautky. 

„Celý závod je rozdělen na dvě části, dopo-
ledne družiny plnily úkoly na jednotlivých 
stanovištích jako celek, třeba plnily úkoly ze 
zdravovědy, hledaly data pomocí internetu, 
na dalším stanovištích musely rozdělat oheň, 
přepálit provázek, celkem těch stanovišť bylo 
osm,“ přiblížil závod Tomáš.

Odpoledne pak soutěžící čekalo dvanáct sta-
novišť, ale úkol plnil pouze jeden člen hlídky, 
vždy ten, který si v daném oboru nejvíce věřil. 
Stanovišť bylo, různých, na jednom se odhado-
vala vzdálenost a výška stromu, jinde předvá-
děla manuální zručnost při přišívání knoflíku, 
čekaly i otázky z ekologie, dopravy či všeobec-
né znalosti.  

Podvečerní nástup pak odhalil vítěze. Mezi 
dívkami druhé postupové místo do krajského 
kola obsadila družina Poštolek z oddílu Bílá 

stopa dobřanského střediska, vítězkami se sta-
ly skautky z Příchovic, družina Milky z oddílu 
Červánek. Mezi skauty soutěžily jen dvě druži-
ny příchovického oddílu Nezmaři. „Pro mini-
mální účast ale nikdo do krajského kola postou-
pit nemohl,“ upřesnil na závěr Tomáš.       (šat)
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Další setkání  v rámci cyklu 
„Osobností Přešticka na slovíčko“

Vítězky – zleva – Klára Šilhavá, Aneta Šteflíková, Kristýna Dvořáková, Tereza Tykvartová  
a Anna Kaslová (v krojích). 

První místo s postupem 
do krajského kola

Cenu pro vítěznou družinu okresního kola 
Svojsíkova závodu přebírá Klára Šilhavá – 
družina Milky z Příchovic.

Dne 26. března se v Přešticích v malém sále 
místního Kulturního a komunitního centra kona-
lo další setkání v rámci cyklu besed „Předsta-
vujeme osobnosti Přešticka“, které opět uspo-
řádaly Kulturní a komunitní centrum Přeštice, 
Dům historie Přešticka a Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka, o.s.

Scénář programu opět připravila a celým pro-
gramem provázela ředitelka KKC Přeštice paní 
Mgr. Martina Míšková.

Nejprve na svého otce Josefa Francouze, 
mnohaletého a velice uznávaného a respekto-
vaného přeštického evangelického faráře, na 
matku Anežku Francouzovou, laskavou a oblí-
benou paní učitelku a též na bratra Pavla Fran-
couze zavzpomínal pan Ing. Maria Francouz 

Druhou představenou „osobností na slovíč-
ko“ byla paní Jiřina Andrlíková z nedalekých 
Příchovic. Tato lidová umělkyně dostala do 
vínku velké výtvarné nadání. Nejprve jako 
samouk malovala „na všechno a vším“ a poté si 
vyzkoušela řezbářské dláto a už mu zůstala věr-

ná. Přibližně již 15 let pracuje na svém zahrad-
ním betlémě, který stále obohacuje o nové figu-
ry a akční výjevy. Její zahrada v Příchovicích 
se stala novodobým poutním místem, když se 
stovky návštěvníků chodí každý rok o Váno-
cích podívat na její překrásný zahradní betlém. 
Ale i během roku potěší návštěvníky na její 
zahradě originální sochařské výtvory ze dřeva 
i z porobetonu, pomalované kameny, rozverná 
strašidýlka, ale i další reliéfní dřevořezby na 
motivy Erbenovy Kytice (citováno podle publi-
kace Osobnosti Přešticka, sestavené paní Věrou 
Kokoškovou v roce 2012).

Před závěrem tohoto setkání, které se opět 
velice vydařilo, byli pan Maria Francouz i paní 
Jiřina Andrlíková požádáni, aby se podepsali do 
pamětní knihy města Přeštice, čímž byli velice 
potěšeni a rádi tak učinili.

 Stejně jako v případě setkání s přeštickými 
dudáky i tentokrát přiložené fotografie nejlépe 
dokreslí atmosféru tohoto milého a zajímavého 
setkání.     Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Děti uctily památku přeštického rodáka
Dne 8. dubna 2013, přesně v den již 198. 

výročí úmrtí přeštického rodáka Jakuba Jana 
Ryby, přišly k jeho pomníčku pod přeštickým 
kostelem děti z přeštické ZŠ Josefa Hlávky, kte-
ré navštěvují školní družinu, společně se svými 
vychovatelkami. Zde již byly očekávány mís-
tostarostou města a panem Ing. Jiřím Bělem, 
fotografem, dokumentátorem a propagátorem 
významných událostí a osobností Přešticka.

Přiměřeně věku se děti dozvěděly, kdo to 
vlastně byl Jakub Jan Ryba a proč si jej neustá-
le připomínáme a proč je třeba si jeho odkazu 
vážit. Následovalo položení květiny k pomníč-

ku a zapálení svíce. Dětem byly též rozdány 
letáčky s informacemi o J. J. Rybovi.  

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Kvalifikace P eštice
Sokolovna 5. 5. 2013

Zdravé město Přeštice zve občany na

VEŘEJNÉ FÓRUM
2013,

Foto Josef Kubát



V sobotu 13. dubna uspořádal oddíl národní 
házené TJ Přeštice turnaj nejmenší kategorie 
přípravek. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev, 
z toho tři domácí. Družstva byla rozdělena do 
dvou skupin:
Skupina A: TJ Přeštice A – dívky, TJ Přeštice B 
– dívky, Plzeň-Újezd – chlapci
Skupina B: TJ Litohlavy – chlapci, TJ Božkov 
– chlapci, TJ Přeštice – chlapci

Po utkáních v základních skupinách se utvo-
řila finálová skupina, kam postoupila první dvě 
družstva ze základních skupin, kam si přenesla 
výsledek ze vzájemného zápasu.

Družstva na třetích místech se střetla dvouko-
lově o 5. místo.

Hrálo se 2x15 min., trojkovým způsobem pro 
kategorii přípravek.

Výsledky základních skupin:
sk. A
TJ Přeštice A – TJ Přeštice B 15:11
– TJ Plzeň-Újezd 12:11
TJ Plzeň-Újezd – TJ Přeštice B 16:12

Pořadí ve skupině A:
1. TJ Přeštice A  27:22 4 body
2. TJ Plzeň-Újezd               26:24 2 b.
3. TJ Přeštice B  23:31 0 b.
sk. B
TJ Litohlavy – TJ Přeštice chlapci 18:10
– TJ Božkov 20:13
TJ Přeštice chlapci – TJ Božkov 12:9

Pořadí ve skupině B: 
1. TJ Litohlavy  38:23 4 body
2. TJ Přeštice chlapci 22:27 2 b.
3. TJ Božkov  22:32 0 b.

Dvě utkání o 5. místo
TJ Božkov – TJ Přeštice B 10:7, 14:9

Finálová skupina:
TJ Přeštice A – TJ Přeštice chlapci 23:9,
– TJ Litohlavy 12:14
TJ Litohlavy – Plzeň-Újezd 12:13, 
TJ Plzeň-Újezd – TJ Přeštice chlapci 18:11

Pořadí finálové skupiny:
1. TJ Přeštice A           2  0  1   47:34    4 body
  +13 branek
2. TJ Litohlavy              2  0  1   44:3   54 b. +9 
3. TJ Plzeň-Újezd           2  0  1   42:35   4 b. +7
4. TJ Přeštice chlapci  0  0  3   30:59   0 b.
5. TJ Božkov
6. TJ Přeštice B

Sestava vítězného družstva TJ Přeštice A:
brankářka: Karolína Sedláčková
hráčky v poli: Helena Voráčková (26 branek), 
Andrea Havlíčková (10), Marika Kriegelsteino-
vá (14), Evelína Sedláčková (8), Veronika Rou-
tová (4), Barbora Štěrbová
trenérka: Hana Volfová

Sestava TJ Přeštice B:
brankářka: Michaela Jelínková
hráčky v poli: Šárka Kalčíková (15 branek), 
Veronika Šalomová (14), Martina Havlíčková 
(6), Kateřina Kováříková (2), Ella Romová (1), 
Hana Kučerová (1), Regína Waltová
trenéři: m.n.h. Stanislav Zadražil, Adéla Bradová

Sestava TJ Přeštice chlapci:
brankáři: Filip Hurt, Dalibor Pánik
hráči v poli: Radim Stehlík (21 branek), Filip 
Wohlmut (9), Jakub Brada (6), Vojtěch Štěrba 
(5), Jan Pogadl (1), Jan Kubeš, Dominik Buber-
le, Jan Treml
trenéři: Matěj Gruszka, Lucie Kačírková
Nejužitečnější hráčka:
Helena Voráčková – TJ Přeštice A

Nejlepší brankářka:
Karolína Sedláčková – TJ Přeštice A
Nejužitečnější hráč:
Jiří Sinkule – TJ Božkov
Nejlepší brankář: 
Martin Charvát – TJ Litohlavy

Hodnocení turnaje trenérem m.n.h. Sta-
nislavem Zadražilem: „Tento turnaj nám 
ukázal, že jsme přes zimu nezaháleli a naše 
nejmenší mě potěšili. Jsem rád za výkon 
chlapců, kteří jsou věkem 1.-3. třída, podali 
solidní výkon a už se mezi nimi objevují šikov-
ní hráči. Družstvo „B“ dívek nebylo komplet-
ní, muselo být doplněno hráčkami z mladších 
žaček, ale ty předvedly nadějné výkony, které 
je třeba prodat i v soutěži mladších žaček. 
U  hráček druhé třídy byl vidět zase vzestup, 
hlavně u Kačky Kováříkové. Nakonec hodno-
cení jsem si nechal vítězné družstvo „A“. Již 
podruhé uspělo v konfrontaci s chlapci (popr-
vé v prosinci v Plzni) a tyto „třeťačky“ ukáza-
ly, že nám v nich roste silná generace. Kdyby 
jim nedošly síly ve druhém poločase s chlapci 
z Litohlav, tak mohlo i toto utkání dopadnout 
lépe. Úbytkem sil znamenalo neproměnění 
několika vyložených šancí. Všechny děti si 
zaslouží pochvalu za předvedené výkony a již 
teď se těšíme na další měření sil. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům 
oddílu, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
turnaje, hrajícího na počest zakladatele národ-
ní házené v Přešticích pana Jaroslava Fořta.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

 

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       KVĚTEN     13

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Hasiči čistili víceúčelovou nádrž
Dobrovolní hasiči čistili víceúčelovou požár-

ní nádrž ve Skočicích, kterou v převážné větši-
ně používají občané Přeštic k letnímu osvěžení. 
Na brigádu se v sobotu 13. dubna sešlo celkem  
31 místních občanů. Nutno dodat, že SDH Sko-
čice každoročně přistupuje k této akci napros-
to svědomitě a ještě za minimálních nákladů. 
Pokud by stejnou akci provádělo město Přešti-
ce prostřednictvím třetího subjektu, vyšplhala 
by se částka minimálně tisíckrát výše. Hasiči 
nejenže pro město vlastně pracují, ale několi-
kanásobně šetří i městský rozpočet. Otázkou je 
jen, zda si to město uvědomuje. „Někdy bych 
řekl, že ani ne. – osobní poznámka“

Součástí této akce byla i kontrola studny, kte-
rou se napouští zmíněná nádrž a jarní údržba 
místního hřiště.

Výbor SDH děkuje všem přítomným brigád-
níkům za přístup ke zlepšování našeho okolí.

Ondřej Živný
Osadní výbor Skočice

Do Přeštic pohár za třetí místo
Finále Českého poháru národní házené žen se 

hrálo poslední březnovou sobotu v hale v Řev-
nicích. Ze semifinálových skupin postoupila 
družstva Tymákova, Dobrušky, Krčína a Přeš-
tic. Došlo tak ke vzájemné konfrontaci čtyř nej-
výše postavených celků v I. lize po podzimu. 
Přeštické ženy chtěly míchat pořadím a pokusit 
o stupně nejvyšší. Ale již první zápas způsobil 
částečně rozčarování. Nedokázaly uhlídat rych-
lý tymákovský útok, obrana pozdě přistupova-
la k protihráčkám, byla vždy o krok pomalejší 
a k tomu útok trefoval tyče. Výsledkem byla 
hrozivá šestibranková ztráta o poločase. Dru-
hý poločas byl vyrovnaný, s množstvím branek 
na obou stranách (Přeštice – Tymákov 17:23). 
Nevydařil se ani druhý zápas s Dobruškou. Opět 
se opakovaly chyby v rozehrávce, nepřesná 
střelba a množství vlastních chyb, které sou-
peřky trestaly. Prostě dost podobný průběh 
jako v předchozím zápase (Přeštice – Dobruška 
16:19). Zápas s Krčínem byl soubojem o třetí 
místo. Přeštický celek v prvém poločase výraz-
ně zlepšil všechny herní situace a výsledkem 
byl čtyřbrankový náskok o poločase. V tom 
druhém se vrátily ke „starým“ chybám a dvou-
brankové vítězství nakonec doslova vydřely 
(Přeštice – Krčín 18:16). Celkovým vítězem se 
stala Dobruška díky vítězství nad Tymákovem 
24:21, třetí skončily Přeštice a čtvrtý Krčín. 

Konečná tabulka:
1. Sokol Dobruška   3 0 0   60:53   6 bodů
2. Sokol Tymákov   2 0 1   60:55   4 b.
3. TJ Přeštice           1 0 2   51:58   2 b.
4. Sokol Krčín          0 0 3   46:51   0 b. 

O bronzovou příčku v Českém poháru se 
zasloužila sestava: brankářky: m.n.h. Helena 
Klinerová, Soňa Zadražilová, obrana: Lenka 
Špongrová, Václava Skálová, Kristýna Vizin-
grová, Hana Horáková, Petra Bošková, útok: 
Jitka Živná (26 branek), Eva Krouparová (3), 
Hana Volfová (13), Nikol Červená (5), Jolana 
Levorová (4), Ivana Šrámková. 

Trochu zklamání netajil trenér Stanislav Za-
dražil: „Jeli jsme po dobře odehraném semi-
finále s většími ambicemi. Ale ukázalo se, že 
Tymákov umíme porazit, ne pravidelně porážet. 
Tady se nám nedařilo nic, vůbec se nedařil 
přechod do útočné fáze, ztráceli jsme míče již 
přihrávkami, k tomu se přidala nepřesná střel-
ba, chyby v obraně. S Dobruškou jsme odehráli 
lepší zápas. Již jsme dokázali sehrát systémy, 
střílet branky, ale problémy nám dělala rychlá 
útočná hra Dobrušky. A také každou naši chybu 
hned soupeřky trestaly, to my jsme nedokázali. 
Zápas o třetí místo jsme výborně rozehráli, celý 
poločas byli jasně lepší. Ale ve druhém jsme 
nechali soupeřkám iniciativu, jakoby jen chtěli 
bránit náskok s tím, že se nemůže nic stát. A ty 
vycítily šanci a pěkně začaly „kousat“ a snižo-
valy svoji ztrátu. Závěr vypjatého zápasu, který 
se hemžil žlutými a červenými kartami na obou 
stranách, jsme nakonec zvládli. Bylo to spíše 
vítězství vůle a bojovnosti než hezkých systémů 
a obranných zákroků. Ale dvoubrankové vítěz-
ství a třetí místo v Českém poháru jsme uhá-
jili. Stále nám však chybí ta podzimní herní 
pohoda.“                                                    (šat)

Společné foto úspěšného celku přeštických žen – zleva nahoře – trenér Stanislav Zadražil, Jola-
na Levorová, Petra Bošková, Helena Klinerová, Soňa Zadražilová, Václava Skálová, Ivana Šrám-
ková, vedoucí Petr Šatra. Dolní řada – Eva Krouparová, Jitka Živná, Kristýna Vizingrová, Hanka 
Horáková, Hanka Volfová, Lenka Špongrová, Nikol Červená.

Pohár za 3. místo ve finále Českého poháru 
přebírá kapitánka přeštického celku Eva Krou-
parová.

Vítězství v Memoriálu Jaroslava 
Fořta zůstalo doma

Vítězné družstvo TJ Přeštice A – dívky.



Člen oddílu národní házené TJ Přeštice, vážený pan Václav Běl oslavil  
11. 4. 2013 významné životní jubileum 80 let. Václav Běl se teprve před 
třemi roky rozloučil s aktivní činností rozhodčího. 

Václav Běl je členem v tělovýchově od r. 1945. Nejprve jako žák oddí-
lu kopané, potom jako dorostenec české házené, které zůstal věrný dodnes. 
V tomto oddílu začínal jako brankář, později trenér, trénoval žačky, doros-
tenky a jako trenér družstva mužů přispěl k historicky prvnímu mistrovské-
mu titulu mistra České republiky v roce 1972. Zastával rovněž 13 let funkci 
předsedy oddílu.

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a rodinné pohody!
 Oddíl národní házené TJ Přeštice

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       KVĚTEN     14

PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice

Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přešti-

ce, Masarykovo nám. 311, 334 01  Přeštice,

tel. 377 982 690.

Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 

2000 výtisků.

Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.

Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC 

Přeštice.

e-mail: miskova@prestice-mesto.cz

Litografie 6 X s.r.o.

Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.

Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.

Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.

Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků 

poskytnutých čtenáři.

Krajské závody ASPV ve SG v Plzni 
13. dubna 2013

Přeborníci kraje ve sportovní gymnastice 
– zleva nahoře Václav Ovsík – 3. místo kateg.
ml. žáci II, Václav Květoň – 1. místo kateg. st. 
žáci III, Petr Kučera – 1. místo st. žáci IV, zleva 
dole Aleš Trachta – 1. místo ml. žáci I, Lukáš 
Lucák – 1. místo ml. žáci II, Pavel Kučera –  
2. místo ml. žáci II. Trenéři zleva – Václav 
Ovsík, Jaroslav Kohout a Jiří Lucák.

Všichni závodníci postupují do republikové 
soutěže v Doubí u Třeboně.

Václav Běl oslavil osmdesátiny

Vodáci v Přešticích symbolicky
„otočili“ klíčem

První dubnové sobotní odpoledne přivítalo 
přeštické vodáky počasí spíše zimní než jarní. 
Teploměr se krčil několik stupňů nad nulou a tu 
a tam se snesla nějaká vločka sněhu. To jim ale 
nebránilo, aby symbolicky odemkli řeku a pak 
se vydali na první letošní plavbu.

K celému odpoledni patřily i hry pro děti, 
ale také oheň sloužící nejen k pečení výbor-
ných špízů, ale hlavně k ohřívání, jak někdo 
z vodáků vtipně poznamenal, „celého těla“. Po 
zahájení Dáša Švihlová přítomné seznámila 
s historií přeštické loděnice, ale hlavně s mož-
nou vizí budoucnosti. „Louky a cesta podél 
řeky jsou oblíbeným místem pro procházky 
mnoha místních občanů. Loděnice má za sebou 
několik desítek let a potřebuje nutně opravit, 
vlastně celý areál. Řešitelský tým vybral jeden 
z navržených projektů, podle našeho mínění 
ten nejlepší, jak by měl celý areál „Ká-Če-Te“ 
vypadat. Nyní další kroky jsou na městském 
zastupitelstvu, zda projekt schválí a samozřej-
mě zda bude v městské kase dostatek financí, 
aby se vše mohlo realizovat.“ 

„Počasí jarní vůbec není, spíše jsme překvapeni, 
kolik nás všech přišlo,“ podotkla Hanka Žambůr-
ková se symbolickým klíčem v ruce. „Loni jsme 
byli na první plavbě nalehko a letos málem nestačí 
zimní oblečení.“ To již všichni stáli na břehu řeky 
a brzy zaznělo mnohohlasé vodácké „Ahooojjj“, 
které se neslo až k Příchovicím na znamení, že řeka 
byla pro letošní rok „odemčena“. I přes nepříjem-
né sychravé počasí se na první plavbu vydaly dvě 
desítky lodí s více než čtyřicítkou účastníků, od 
těch nejmenších capartů až po dospělé. Na všech 
bylo vidět, jak se na vodu již těšili a zima pro ně 
byla dlouhá.                                                  (šat)

Hodně zajímavé při zahájení vodácké sezony 
bylo povídání Dáši Švihlové o historii přeštické 
loděnice, ale hlavně o její možné budoucnosti.

Lákání všech známých vodáků neodolal při zahájení vodácké sezony ani starosta města Antonín 
Kmoch (v černé bundě v přední kánoi).

Jak řeku před šesti měsíci symbolicky zamkla, 
tak nyní všem vodákům Hanka Žambůrková  
u přeštické loděnice Úhlavu odemkla.
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slaboproudé rozvody (TV, SAT, PC, EZS, dom. telefony)

výroba rozvad , hromosvody, revize,

Financování bydlení na míru

Výhodný úrok 
je samozřejmost, 
teď si nastavím 
i všechno ostatní

Člen skupiny KBC 800 300 300 | www.csob.cz

Zveme vás na Hypoteční dny ČSOB
se specialistou na bydlení vždy ve středu
15. 5., 22. 5. a 29. 5. od 14 do 18 hodin na pobočku 
ČSOB Přeštice, Hlávkova 11.
Chcete si nastavit vše podle sebe? Zvolte si u své ČSOB Hypotéky nebo Půjčky na lepší 
bydlení možnost mimořádné splátky zdarma. Pokud nemáte v plánu předčasně splácet, 
využijte možnosti zpracování úvěru zdarma.
 
Více informací získáte v pobočce ČSOB Přeštice, Hlávkova 11,
tel.: 377 233 811, e-mail: info.prestice@csob.cz
Reprezentativní příklad ČSOB Půjčky na lepší bydlení: Při celkové výši úvěru 200 000 Kč a době splácení 60 měsíců je úroková sazba 
9,4 %, RPSN 11,57 %, výše měsíční splátky 4 191 Kč a celková částka splatná klientem je 260 330 Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán 
poplatek za zpracování úvěru ve výši 2 000 Kč, měsíční poplatek za správu úvěru 59 Kč, za platby inkasa ve výši 6 Kč za měsíc a cena 
konta 50 Kč za měsíc. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího.

Dárek
za zpracování 

modelu
na hypotéku

pro každého


