
BASKETBALOVÉ
ODPOLEDNE               str. 12 

PŘEŠTICKÉ NOVINY
Roèník XVII.                                                ÚNOR 2011                                Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Měsíčník pro Přeštice a okolí   l   Vydává Město Přeštice

Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc únor
Přeštická pobočka gymnázia zatím zcela 

nenaplňuje stanovený limit žáků na jednu 
třídu. Abychom si gymnázium v Přešticích 
udrželi, je nezbytné jej částečně dotovat 
z městského rozpočtu.

„Jste pro to, aby gymnázium v Přešti-
cích nadále fungovalo, a souhlasíte tak 
i s tím, aby gymnáziu byla poskytnuta 
dotace z městského rozpočtu?“

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

Na výstavě „Jak si umím hrát“ v Domě historie Přešticka si můžete prohlédnout nejen 189 
moderních panenek, ale děti se také mohou převlékat do připravených kostýmů, stejně tak, jak 
učinila jedna z prvních návštěvnic výstavy.                                                     Foto ing. Jiří Běl

Havárie v domě 
č. p. 104 v Přešticích

Vzhledem k růstu dotazů týkajících se havárie 
v domě č. p. 104 jsem se rozhodl věnovat této 
problematice článek v Přeštických novinách. 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že město 
k řešení vzniklé situace přistoupilo okamžitě 
a zajistilo vše nutné pro co nejrychlejší obnovu 
provozu celého objektu.

Dne 7. 1. 2011 došlo z nedbalostních důvodů 
k havárii v domě č. p. 104 v Přešticích. Nájemce 
nebytových prostor ve 3. podlaží tohoto domu, 
ve kterém jsou umístěny ordinace zubních léka-
řů a kontaktní místo stavebního spoření Mod-
rá pyramida, zapomněl zavřít vodu ve sprše. 
Tato skutečnost byla zaznamenána v sobotu 
8. 1. 2011 cca v 10.00 hodin. Voda ze sprchy, 
v celkovém objemu cca 17 m3, unikala po dobu 
přibližně 15 hodin. Nejednalo se o havárii na 
technickém zařízení ani vnitřních rozvodech 
objektu, ale o lidskou nedbalost. Tyto škody 
byly zaznamenány téměř ve 2/3 objektu, přede-
vším v jeho uliční části. Ordinace MUDr. Kuče-
ry a MUDr. Urbanové nebyly havárií dotčeny.

Ihned po nahlášení havárie se na místo dosta-
vili zástupci města (údržbář p. Brada, místosta-
rosta Jiří Hlavín, pracovníci hospodářského 
odboru Ing. Viktor Duchek a Václav Franc, pan 
Karol Polák z krizového štábu města) a výjez-
dová skupina Hasičského záchranného sboru. 
O spolupráci byla požádána Policie ČR, která 
sdělila, že nebude provádět ve věci šetření, pro-
tože se nejedná o trestný čin, a to ani o trestný 
čin nedbalostní. 

Voda, která protékala ze 3. podlaží až do pří-
zemí, způsobila škody na stropech objektu, pod-
hledech, omítkách, malbách a elektroinstalaci. 
Další škody vznikly na technickém vybavení 
jednotlivých ordinací a stavební spořitelny.

Okamžitě po zjištění havárie byly provedeny 
klasické zabezpečovací úkony, jako je vypnutí 
hlavního uzávěru vody, odpojení elektroinstalace 
v domě a odčerpávání vody. Nebylo možné oka-
mžitě použít vysoušeče z důvodu odpojení elek-
trické instalace, ale byla opětovně zprovozněna 
kotelna v objektu, a tím umožněno vysoušení.

V pondělí 10. 1. 2011 se na místo dostavil 
zástupce pojišťovny, která uzavřela s městem 
Přeštice smlouvu o pojištění a následně, ještě 
téhož dne, došlo ke schůzce zástupců města 
a jednotlivých nájemců. V té době již bylo mož-
no lépe a bez emocí posoudit rozsah vzniklých 
škod. Účelem uvedené schůzky bylo domluvit 
postup vedoucí k co nejrychlejšímu zprovozně-
ní objektu, odstranění škod a zajištění náhrad-
ních prostor pro nájemce. Dále bylo zajištěno 
statické posouzení objektu a prohlídka elektric-
ké instalace odbornou firmou. 

(Pokračování článku na straně 2)

Tříkrálová sbírka 2011 v Přešticích
Do většiny našich domácností zavítali ve 

dnech 3.-9. 1. 2011 Kašpar, Melichar a Balta-
zar – Tři králové – za doprovodu dospělé osoby 
a začali přát svým sousedům „Kristus žehnej 
tomuto příbytku“ (Christus mansionem bene-
dicat). A těm, kteří si to přáli, pak křídou své 
přání ve zkratce K+M+B 2011, vypsali na dveře 
domů a bytů.

Tříkrálovou sbírku pořádala Farní charita 
(FCH) Přeštice na základě dobrých zkušenos-
tí z minulých let už pojedenácté a připojila se 
tak k celonárodní veřejné TS Charity Česká 
republika. Sbírka navázala na starou tradici 
tříkrálového koledování. Prostřednictvím chari-
ty mohli dárci účinně pomoci bližním, kteří si 
sami pomoci nemohou, o které tato organizace 
pečuje. Není lehké i přes kritiku jedinců přispět 
svým dílem k pomoci potřebným.

Na mnoha místech už lidé čekali na koledu 
s připraveným darem a sladkostmi pro kolední-
ky, jinde je sami vyhledávali. Koledování i přes 
námahu, kilometry v nohou a nepřízni počasí, 
je milým setkáváním. Více než osmdesát králů 
a dvacet dospělých vykoledovalo i přes nepříz-
nivé počasí do zapečetěných pokladniček cel-
kem 116 276 Kč, a to v Přešticích 55 386 Kč, 
ve Skočicích 5046 Kč, v Žerovicích 3378 Kč, 
v Příchovicích 8936 Kč, v Řenčích 3929 Kč, 
ve Vodokrtech 3352 Kč, v Libákovicích 5167 
korun (sbírka poprvé), v Oseku 1590 Kč (sbírka 
poprvé), v Dolní Lukavici 8604 Kč, v Nezdi-
cích 7260 Kč, v Lužanech 7963 Kč a v Roupo-
vě 5665 Kč.

Pokud byste ještě rádi přispěli, a s koledníky 
jste se nepotkali, můžete dar odeslat na účet č. 

Tři králové v Komenského ulici v Přešticích.
Foto Stanislav Morávek

66008822/0800 nebo poslat dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

Využití Tříkrálové sbírky najdete na letáčcích 
Diecézní charity Plzeň nebo na www.dchp.cz 
nebo vám podají informace na tel: 377 221 540, 
mobil 731 433 015.

Děkujeme vám z celého srdce za jakouko-
liv podporu charitního díla, všem koledníkům, 
ostatním dobrovolníkům charity a dárcům, ať 
jste přispěli do kasiček koledníkům, převodem 
z účtu, dárcovskou SMS nebo jiným způsobem 
podle vašich možností.

Marie Sedláčková, FCH Přeštice, 
koordinátorka TS 

Správná vize – základ rozvoje města
Předchozí vedení města Přeštice důrazně dba-

lo na údržbu a rozvoj technické infrastruktury, 
která je základem pro další rozšiřování bytové 
i průmyslové výstavby a zlepšení stávajících 
podmínek pro obyvatele města. Přípravou 
projektů a vyhledáváním vhodných dotačních 
titulů, které by pokryly větší části investičních 
nákladů budoucí realizace, se snažilo snížit 
finanční nároky na rozpočet města.

K novodobé historii rozvoje města patří jistě 

k nejvýznamnějším akce v rámci Dobrovolného 
svazku obcí pod názvem Čistá Berounka, která 
se týká rekonstrukce ČOV a hlavního kanali-
začního řadu ve městě. Dokončení všech admi-
nistrativních prací včetně přidělení finančních 
prostředků, realizace veřejné zakázky velkého 
rozsahu a výběr dodavatele celé stavby bylo 
dokončeno v posledním čtvrtletí roku 2010. 
Vlastní realizace bude zahájena v první polovi-
ně letošního roku. (Pokračování článku na str. 2)

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání PN bych vám rád sdělil některé 

důležitější městské aktuality a spolu s vámi si v něm 
přečetl, že 27. ledna zastupitelstvo města schválilo 
městský rozpočet pro r. 2011. 

Po dalších škrtech ve výdajích rada města před-
ložila zastupitelstvu druhý návrh rozpočtu s mírným 
deficitem proto, že naším zájmem není papírově 
dosáhnout vyrovnaného rozpočtu za každou cenu, 
ale poskytnout věrné vodítko hospodaření měs-
ta v tomto roce. Vedle škrtů jsme na základě nyní 
už známých skutečných daňových příjmů města za 
předchozí rok navýšili odhad celkových daňových 
příjmů tohoto roku, hlavního finančního zdroje měs-
ta. Už nyní je zřejmé, že investice roku 2011 zatíží 
nejvíce předfinancování cca nákladů rekonstrukce 
úpravny vody v Přešticích v celkové hodnotě pro-
jektu cca 41 mil. Kč (příjem dotace ve výši 90 % 
uznatelných nákladů až po ukončení akce) a finan-
cování rekonstrukce části kanalizačního řadu v pro-
jektu Čistá Berounka II v celkové hodnotě projek-
tu cca 30 mil. Kč (etapové financování s celkovou 
dotací ve výši 90 % uznatelných nákladů).   

Zatímco rekonstrukce v areálu městské úpravny 
vody omezí obyvatele Přeštic minimálně, práce 
a uzavírky na komunikacích při rekonstrukci kana-
lizace vedené po trase od hřbitova v silnici I/27 
Plzeň-Klatovy ulicí Veleslavínovou po Havlíčko-
vo náměstí, nám všem mnoho radosti nepřinesou. 
O termínech a průběhu provádění obou staveb vás 
budeme včas a v potřebné míře informovat. 

V návaznosti na základní plošné 10% snížení 
výdajových položek městského rozpočtu a zároveň 
17,6 % snížení příspěvku státu na výkon státní správy 
řešíme pracovní a platové podmínky všech zaměst-
nanců města, především našeho městského úřadu. 
Na základě nesnadného, ale většinového rozhodnutí 
v RM pokračujeme v nelibozvučně znějícím projek-
tu „Rozvoj řízení lidských zdrojů v MěÚ Přeštice“ 
financovaným z „Operačního programu lidské zdro-
je a zaměstnanost“. Jeho součástí bude vstupní per-
sonální a procesní audit všech zaměstnanců. Cílem 
projektu je získat externí rozbor a doporučení, jak 
optimalizovat naši činnost na úřadě.

Nepřehlédněte, prosím, článek pana 2. místosta-
rosty, kterým Vás dnes informuje o současném 
nepříznivém stavu v přeštické pobočce gymnázia 
a o aktivitách vedoucích k jeho zlepšení. 

 Spolupracujeme se smluvním dodavatelem na 
tvorbě nových internetových stránek města. Stránky 
zatím neodpovídají požadavkům většiny zastupite-
lů, kteří je připomínkovali. Uvědomujeme si jejich 
důležitosti jako komunikačního prostředku i jako 
vývěsního štítu města. Proto jejich zveřejnění nelze 
uspěchat.

Na závěr třikrát o vodě a o zdrojích aktuálních 
informací o ní.

Lednová povodeň, která zasáhla také Plzeňský 
kraj, kulminovala na Úhlavě v Přešticích pod 2. 
stupněm povodňové aktivity a řeka se tak pouze 
částečně rozlila do luk. Aktuální vývoj stavu její 
hladiny v souvislosti s varováním ČHMÚ a médií 
sledovali jistě nejen členové povodňové komise 
města na horní liště internetových stránek města - 
stav Úhlavy.  

Nepříjemněji zasáhla dění ve městě lednová 
„povodeň“ v městském domě č. p. 104 se zubní-
mi ordinacemi, o které Vás podrobněji informuje 
v jiném článku těchto PN pan 1. místostarosta. Také 
já děkuji všem restaurátorům budovy, a především 
poškozeným zubním lékařům, kteří ve spolupráci 
se svým kolegy rychle zajistili potřebný náhradní 
režim ošetřování svých pacientů.            

Každoročně s ústupem mrazů upozornil na jeho 
slabá místa městský vodovodní řad. Stejně jako jiné 
havárie i tu na rohu náměstí pod hlavní silnicí I/27 
rychle opravil správce vodovodní infrastruktury 
města společnost ČEVAK. Poruchy a havárie firma 
předává k hlášení MěÚ. Aktuální informace o stavu 
havárie a předpokladu doby její opravy poskytuje na 
nonstop bezplatné tel. lince 800 120 112, na které 
vás upozorňuje na předpisech záloh plateb za vodu.  

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

CARMINA
A RANGERS  str. 7 
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc prosinec 2010

U S N E S E N Í 
ze 3. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 27. 1. 2011

v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311

(Dokončení ze strany 1)
Pracovník pojišťovny, zastupující město, 
vysvětlil nájemcům postup při likvidaci škod 
z hlediska jejich vlastních pojistek ve vztahu 
k vybavení ordinací. 

Oznámení o havárii bylo opakovaně vyhláše-
no městským rozhlasem a sděleno na jednotlivé 
spádové obce. 

Již ve středu 12. 1. 2011 byla v provozu ordina-
ce MUDr. Kučery, ordinovat mohla i MUDr. Ur- 
banová, ale z hygienických důvodů požádala 
o náhradní prostory, které jí město okamžitě 
zajistilo (zahájení provozu ordinace také 12. 1. 
2011). V prostorách ordinace MUDr. Kučery bylo 
umožněno provádět nutné úkony MUDr. Žiž- 
kové. Ordinace MUDr. Froňkové byla zpro-
vozněna 17. 1. 2011. Na zprovoznění nejví-
ce poškozených ordinací MUDr. Zoubkové 
a MUDr. Naxerové se pracuje, ale v těchto 
případech je rozhodujícím faktorem stav tech-
nického zařízení ordinace. MUDr. Naxerová 
ani MUDr. Zoubková nepožádaly o přidělení 
náhradních prostor. 

Na odstranění a postupné likvidaci násled-
ků havárie město nadále pracuje, a to přede-
vším pracovníci hospodářského odboru města. 
S časovým odstupem a po domluvě s nájemci 
ordinací dojde k rozsáhlejší opravě podlah, omí-
tek a malby v ordinacích. K dnešnímu dni, tj. 
19. 1. 2011, jsou známy výsledky a posouze-
ní škod od likvidátora pojišťovny města, který 
doporučil provedení stavebních úprav, vedou-
cích k odstranění následků havárie. Na prove-
dení těchto úprav se začne ihned pracovat, takže 
věřím, že provoz všech ordinací se v nejbližší 
možné době vrátí „do starých kolejí“.

Jiří Hlavín, místostarosta

Havárie v domě...

(Dokončení ze strany 1) 
Na stránkách OPŽP v seznamu schválených 

žádostí o dotační titul k 1. 12. 2010 byla zveřej-
něna informace, která podpořila správnou strate-
gii předchozího vedení města. V tomto seznamu 
se nachází schválení dotace na výstavbu nové 
úpravny vody. Nová úpravna vody  má nahradit 
stávající, která nevyhovuje jak technologicky, 
tak kapacitně a má zajistit dostatečné zpracová-
ní surové vody na vodu  pitnou  pro stávající 
zástavbu s výhledem pro další rozšiřování byto-
vé výstavby v lokalitě na Chmelnicích a smě-
rem do Luční ulice na Dolní Lukavici v souladu 
s územním a regulačním plánem. Objekt nové 
úpravny vody se bude nacházet ve stávající 
lokalitě úpravny vody. Přidělená částka ve výši 
téměř 25 mil. Kč z uznatelných nákladů ve výši 
27 mil. Kč činí necelých 61 % z celkových 41 
mil. Kč, jenž má nová úpravna vody stát. Rea-
lizací této akce ve spojení s Čistou Berounkou 
bude dokončena velká část obnovy vodohos-
podářské infrastruktury ve městě a dává dob-
ré předpoklady pro rozvoj města a jeho okolí. 
Je nutno podotknout, že bez získání dotace by 
výstavba nové úpravny vody nebyla realizována 
nebo by se realizace posunula do delšího časo-
vého horizontu s nemalými nároky na městský 
rozpočet s možnými dopady na zajištění dosta-
tečného množství kvalitní pitné vody.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pra-
covníkům, kteří se na přípravě tohoto úspěšného 
projektu podíleli a doufat, že i realizace projektu 
bude stejně úspěšná, jako byly snahy o získání 
dotace, které byly korunovány získáním těchto 
nemalých finančních prostředků.

Mgr. Petr Fornouz   

Správná vize...

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany 

nebo zjištěno strážníky 88 událostí.

Celkem bylo zjištěno 33 přestupků:

• řešeno blokově – 12

• oznámeno správnímu orgánu – 16

• řešeno domluvou – 2

• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 

– 13  

• z toho zjištěno 6 přestupků v bodovém říze-

ní (oznámeny příslušným MěÚ – odborům 

dopravy)

• provedeno 5 výjezdů na potulující se psy, 

z toho 2 odchyceni a předáni do městské 

záchytné stanice

• na území města v Přešticích, v ulici Na Jor-

dáně odstaven autovrak NA Avia – vylepena 

ze strany města výzva k jeho odstranění ve 

lhůtě 2 měsíců – autovrak byl v zákonné lhů-

tě odstraněn   

• 1x zjištěna na území města vyvrácená svis-

lá dopravní značka a 1x dopravní zařízení – 

předáno k vyřízení na MěÚ – hosp. odboru

• na území města bylo nalezeno: 1x mobilní 

telefon Nokia – Na Jordáně, 1x peněženka 

s doklady, finanční hotovostí a platebními 

kartami – Masarykovo nám., 1x RZ – tř. 

1. máje a klíče od vozidla Škoda v Podě-

bradově ulici – vše předáno zpět občanům 

nebo na MěÚ – hosp. odbor a odbor správní 

a dopravní

• v měsíci prosinci byl zvýšen dohled hlí-

dek MP u nákupních středisek, na parkoviš-

tích, v chatových oblastech a na hřbitovech 

v důsledku zvýšeného pohybu osob a mož-

ných krádeží

• v měsíci prosinci byly při hlídkové čin-

nosti MP prováděny kontroly střech domů 

z důvodu možného sesuvu sněhu  – nahláše-

né závady byly odstraněny ihned samotnými 

majiteli domů, HZS Přeštice nebo zaměst-

nanci MěÚ

• dne 1. 12. v dopoledních hodinách usměr-

ňování dopravy ve Smetanově ulici – nad-

měrný náklad a v odpoledních hodinách 

v Mlýnské ulici a na Masarykově náměstí 

– uvíznutí nákladního automobilu z důvodu 

kluzké vozovky,  ve dnech 7.-10. 12. v uli-

cích Komenského, Husově, Poděbradově, 

Nepomucká – odvoz nahromaděného sněhu, 

ve všech případech byla ohrožena bezpeč-

nost a plynulost silničního provozu 

• dne 2. 12. v 13.45 h zjištěno vzájemné 

napadání mladíků v ulici Na Jordáně před 

vchodem do ZŠ – předáni k vyřízení řediteli 

školy

• zajištění veřejného pořádku při akcích 

pořádaných městem v době vánoční u koste-

la v Přešticích: dne 12. 12. – zpívání na scho-

dech, dne 15. 12. – Vánoční trhy a Vánoční 

zpívání na Masarykově náměstí, dne 20. 12. 

zpívání Hej mistře a dne 24. 12. Vánoční 

mše půlnoční

Z další činnosti uvádím:

• V noci z 3. 12. na 4. 12. byla provedena 

součinnostní dopravně bezpečnostní akce 

s Policií ČR zaměřená na požívání alkoholic-

kých nápojů řidiči před a během jízdy a pro-

dej alkoholických nápojů osobám mladším 

18 let v 7 restauračních zařízeních na území 

města Přeštice. Během akce nebylo zjištěno 

požití alkoholických nápojů řidiči ani zazna-

menán prodej a podej alkoholických nápojů 

osobám mladším 18 let. 

• Dne 11. 12. ve 20.19 h byla hlídka přivolá-

na do Nepomucké ulice, kde z okna 1. patra 

domu volala starší paní, že je v bytě uza-

mčena a nemůže z domu ven. Prověrkou na 

místě zjištěno, že v bytě je s nemocnou paní 

její snacha, která se o ní stará, ale v uvedené 

době byla ve vedlejší místnosti. Vše se na 

místě vysvětlilo. 

• Dne 19. 12. v 5.40 h bylo zajištěno místo 

činu loupežného přepadení herny v Mlýnské 

ulici a dne 28. 12 v 15.41 h zajištění mís-

ta dopravní nehody v ulici tř. 1. máje, kde 

vozidlo poškodilo sloup veřejného osvětlení 

– vše předáno hlídkám Policie ČR.

• Dne 21. 12. ve 21.15 h byla občany při-

volána hlídka Policie ČR a MP Přeštice do 

objektu podniku ZNZ v Husově ulici, kde 

byly zaznamenány osoby při krádeži motoro-

vé nafty z nákladních automobilů. Při příjez-

du k objektu bylo zjištěno vozidlo, které od 

ZNZ odjíždělo velkou rychlostí. Podezřelé 

osoby byly zastaveny hlídkou Policie ČR až 

u obce Vodokrty. Zajištěno místo činu a věc 

si na místě převzala hlídka Policie ČR. 

V měsíci prosinci přijala hlídka MP něko-

lik oznámení od občanů našeho města (ulice 

Poděbradova, Husova, Masarykovo nám.),  

a ze Střížova, že nemohou vyjet z garáží či 

dvorů jejich domů, neboť před jejich vjezdy 

stojí cizí vozidla. Tyto dopravní přestupky 

byly  na místě vyřešeny blokovými pokuta-

mi či oznámením na MěÚ – odbor správní 

a dopravní. Tímto bych chtěl připomenout 

všem řidičům a provozovatelům vozidel, že 

dle zákona o silničním provozu řidič nes-

mí zastavit a stát před vjezdem na pozemní 

komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo 

z místa ležícího mimo pozemní komunikaci 

a vozidlo se tímto stává překážkou provozu, 

neboť ohrožuje jeho plynulost. O odstranění 

takového vozidla rozhoduje policista nebo 

strážník obecní policie. Vozidlo je odstraně-

no na náklady jeho provozovatele a v našem 

městě může takové odstranění  přijít až na 

částku 2160 Kč a za stání vozidla na záchyt-

ném parkovišti je stanovena částka za každý 

započatý den ve výši 100 Kč. A co řidič? 

Tomu může být za takové odstavení vozidla 

uložena pokuta v blokovém řízení do výše 

2000 Kč. Městská policie by chtěla touto 

cestou požádat všechny řidiče k větší ohle-

duplnosti, neboť to, že se v určitých lokali-

tách nebo v určitou dobu obtížně hledá místo 

k parkování, ještě nedává nikomu oprávnění 

působit jinému příkoří. Děkuji.

Pavel Hošťálek

vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice:

A/ volí 

1. návrhovou komisi ve složení: 
Mgr. Vladimír Frouz, Jiří Hlavín, Hele-

na Macháčková
2. paní Marii Kutačovou do funkce pří-

sedící Okresního soudu Plzeň-jih na další 
čtyřleté období.

B/ schvaluje

1. uzavření VPS s městem Klatovy na 
výkon přenesené působnosti v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
pro obec Borovy.

2. kupní smlouvu na koupi nově vznik-
lého pozemku p. č. 208/144 o výměře 
820 m² v k. ú. Přeštice s p. Janem Bezdě-
kem, Nýřanská 1280/10, Plzeň-Bolevec 
a s p. Jaroslavem Bezděkem, Tělocvičná 
2184/16, Plzeň-Jižní Předměstí, v celko-
vé částce 303400 Kč. 

3. realizaci projektu „Rekonstrukce ul. 
Na Pajzovně – Skočice“ “ a jeho před-
ložení do ROP NUTS II Jihozápad.

4. zajištění financování projektu 
„Rekonstrukce ul. Na Pajzovně – Sko-
čice v rozpočtovém roce 2012 ve výši 7 
100 000 Kč.

5. realizaci projektu „Výstavba komu-
nikace K4 v Přešticích, Severní předměs-
tí“ a jeho předložení do ROP NUTS II 
Jihozápad.

6. zajištění financování projektu 
„Výstavba komunikace K4 v Přešticích, 
Severní předměstí“ v rozpočtovém roce 
2012, 2013 takto:

a) v rozpočtovém roce 2012 do výše 
40 000 000 korun

b) v rozpočtovém roce 2013 do výše 
40 000 000 korun.

7. žádost Římskokatolické farnosti 
Přeštice o prodloužení termínu použití 
účelové dotace určené na opravu oploce-
ní a úpravu zeleně v okolí chrámu NPM 
Přeštice do 30. 8. 2011.

8. odměny neuvolněným zastupitelům 
a členům výborů:

– ve výši dle nařízení vlády č. 375/2010 
Sb., snížené o 10 %, od 1. 1. 2011

9. rozpočet Města Přeštice na rok 2011, 
včetně navržené úpravy.

C/ ruší

1. usnesení ZM písm. C, bod 2 ze dne 
16. 12. 2010.

D/ bere na vědomí

1. zprávu o činnosti rady města za 
mezidobí.

2. písemné sdělení pana Mgr. Petra For-
nouze, že nemá nárok na vyplacení odmě-
ny podle § 75 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. vyrozumění Ministerstva zeměděl-

ství – odboru vodohospodářské politiky 
a protipovodňových opatření ze dne 20. 
prosince 2010 o vyřazení projektu proti-
povodňové ochrany města Přeštic z pro-
gramu 129 120 „Podpora prevence před 
povodněmi II“ z důvodu negativního 
vyhodnocení projektu aktualizovaným 
posudkem strategického partnera. 

Mgr. Antonín Kmoch
starosta

Jiří Hlavín
1. místostarosta
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Společenská kronika

91 let 
Ludmila ČERNÁ

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

80 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ
Frieda KRAUSOVÁ

Dalšími jubilanty jsou:
Jaroslav Žižka (88), Milena Petelíková (84), 
Jan Kalina (89) – Skočice, Václav Zoubek 
(81), Miroslav Pfeifer (83), Marie Tichotová 
(83), Růžena Lukášová (81), Věra Polková 
(83), Jana Pešková (81), Anna Kasalová (82)

ÚMRTÍ
Miroslav BLECHA  
Bohuslav DOBRÝ
Miroslava SLÁMOVÁ
Karel VORÁČEK   

(1938)
(1949)
(1944)
(1926) – Žerovice

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Krásný čas života je dostatečně dlouhý na to, 
aby ta jeho lepší stránka byla prožita co nej-
krásněji a hlavně bez zbytečných bolestí a sta-
rostí. Všem jubilantům přejeme, aby radostná 
a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, aby 
všechny příští dny a roky byly prožity ve zdraví, 
štěstí, klidu a spokojenosti.

Proč je studium na odloučené gymnaziální pobočce 
u nás v Přešticích tou správnou volbou?       

V září roku 2008 vyvrcholilo několikaleté 
úsilí vedení města Přeštice o znovuobnovení 
střední školy, která zde měla mnohaletou tradi-
ci a velmi dobrou pověst. Za přítomnosti mnoha  
významných hostů, představitelů kraje i města, 
zde byla v první den nového školního roku slav-
nostně otevřena pobočka jednoho z nejprestiž-
nějších gymnázií v našem regionu – Gymnázi-
um Plzeň na Mikulášském náměstí. 

Této, pro naše město významné události 
předcházela mnohá jednání, která vyvrcholila 
dne 1. 8. 2006, kdy Rada Města Přeštice roz-
hodla o poskytnutí prostor v budově ZŠ Přeštice 
Na Jordáně pro odloučené pracoviště Gymnázia 
Plzeň na Mikulášském náměstí. V návaznos-
ti na to dne 22. 8. 2006 také Rada Plzeňského 
kraje vyslovila souhlas se záměrem rozšíření 
vzdělávací nabídky tohoto gymnázia. Konkrét-
ně se jednalo o šestileté studijní obory a zřízení 
odloučeného pracoviště v ZŠ Přeštice pro jednu 
třídu šestiletého gymnázia – pro tercii a kvar-
tu nižšího stupně gymnázia a pro 1. a 2. ročník 
vyššího stupně šestiletého gymnázia.  Poslední 
dva roky studia bude studium pokračovat v Plz-
ni v hlavní budově školy, aby mohli studenti 
využít široké nabídky volitelných předmětů, 
které gymnázium v kraji nabízí pro přípra-
vu dalšího studia studentů na zvolené vysoké 
škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR vydalo dne 15. 3. 2007 rozhodnutí 
o zápisu oboru vzdělávání 79-41-K/601 – tedy 
studijního oboru naší pobočky do rejstříku škol 
a školských zařízení.  

Přeštická pobočka byla zřízena s cílem 
umožnit studovat víceleté gymnázium nada-
ným žákům z Přeštic a jeho okolí bez nutnos-
ti každodenního dojíždění do Plzně či Klatov. 
Studijní program jednotlivých ročníků nabízí 
kvalitní výuku v kolektivu vybraných, a tedy 
i více motivovaných žáků, umožňuje studium 

dvou cizích jazyků (zvláště angličtiny a němči-
ny, od nového školního roku i stále více žáda-
né ruštiny), zahrnuje též možnosti sportovního 
vyžití.  Nepřehlédnutelnou a nezanedbatelnou 
výhodou (zvlášť v dnešní době) pro rodiče při-
jatých žáků je pak úspora finančních nákladů na 
dopravu a též relativní bezpečnost především 
mladších žáků.

V současné době učí na odloučené gymna-
ziální pobočce především učitelé ZŠ Přeštice 
s kvalifikací pro střední školy a rovněž učitelé 
plzeňského kmenového gymnázia podle studij-
ního gymnaziálního programu. Prostorná budo-
va ZŠ v Přešticích Na Jordáně, která byla ote-
vřena 1. 9. 1996,  kde pobočka gymnázia sídlí, 
je považována za jednu z nejmodernějších škol 
v širokém okolí, možná i republice. Má mnoho 
učeben, které jsou vybaveny těmi nejnovějšími 
a nejmodernějšími pomůckami. Velkou před-
ností školy jsou také dvě prostorné  tělovýchov-
né haly, sál s horolezeckou stěnou, posilovna 
a velké (sportovní) travnaté hřiště, atletický 
okruh a víceúčelová hřiště s umělohmotným 
povrchem. Rovněž rodičovskou veřejností 
tolik žádané stravování žáků je zabezpečeno 
v moderní školní jídelně, kde si žáci denně 
mohou vybrat ze dvou teplých jídel.

Mikulášské gymnázium je každoročně hod-
noceno krajským úřadem jako nejúspěšnější 
gymnázium v soutěžích a olympiádách. Jeho 
studenti jsou často přijati na vysoké školy bez 
přijímacích zkoušek a dle statistik – na rozdíl 
od studentů jiných škol – i studium úspěšně 
dokončí. Gymnázium již v prvním kole získalo 
dva projekty hrazené z prostředků EU v celko-
vé částce převyšující 33 milionů Kč. V rámci 
projektů zde byla vybudována půdní vestavba 
se sedmi moderními odbornými učebnami uve-
denými do provozu v září 2010. Druhý projekt 
umožní studentům školy si i dálkovým způso-

bem zopakovat studijní látku (např. při nemo-
ci) a prověřit si své znalosti různými testy. Za 
velice důležité pokládám, že po dokončení 
projektu budou moci jeho výsledky využívat 
i studenti přeštické pobočky. Díky ochotě vede-
ní gymnázia bude část projektu, týkající se 2. 
stupně, dokonce poskytnuta i celému druhému 
stupni ZŠ Přeštice. Podle mých informací je 
projekt v současné době zpracováván pro 10 
předmětů. Učitelé budou mít možnost tvorby 
individuálních testů z připravených testových 
otázek. Také je budou moci metodicky využít 
při hodinách, respektive budou mít možnost 
modifikovat jednotlivá témata připravená pro 
dané předměty.    

Nyní se obracím především na Vás, vážení 
rodiče žáků letošních 7. tříd: 

nové vedení Města Přeštice odloučenou gym-
naziální pobočku všestranně podporuje a velice 
úzce spolupracuje s vedením gymnázia v Plzni. 
Zvažte, prosím, výhody studia na této střední 
škole, které jsou Vašim dětem nabízeny. Při-
hlášky ke studiu je nutné poslat na adresu 
školy do 15. března tohoto roku. 

Pokud budete potřebovat jakékoliv dal-
ší informace, můžete si prohlédnout webové 
stránky gymnázia www.mikulasske.cz, obrátit 
se s dotazy na ředitelství školy, dále pak na  2. 
místostarostu Města Přeštice a zároveň člena 
Školské rady při gymnáziu Mgr. Jana König-
smarka (tedy na mojí osobu), nebo na Mgr. Jo-
sefa Šimánu, gymnaziálního profesora, který 
učí v budově gymnázia v Plzni i na pobočce 
v Přešticích. Též je možné získat informace  
u vedoucí učitelky pobočky Mgr. Drahuše Boš-
kové. Pro zájemce o studium  je též plánován 
„Den otevřených dveří gymnázia“ v budově ZŠ 
Přeštice. Přesný termín bude sdělen v dostateč-
ném předstihu. 

 Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta  

Beseda o životě studenta 
Jana Palacha

Farní sbor Českobratrské církve evangelic-
ké srdečně zve širokou veřejnost v Přešticích 
a okolí na besedu o životě studenta Jana Pala-
cha, od jehož tragického úmrtí uplynulo 19. 1. 
2011 42 let.

Besedu povede nesmírně statečný člověk, 
evangelický farář dr. Jakub Trojan, který Pala-
chovu rodinu osobně znal a studenta Jana Pala-
cha pohřbíval.

Přijďte si, prosím, společně s námi (v úterý 
22. 2. 2011 od 17.00 hodin na evangelické 
faře) připomenout paměť národa, vždyť Pala-
chův odkaz je stále živý i dnes. Ne nadarmo se 
říká, že národ, který se nehlásí ke své historii, 
nemá ani budoucnost.

Dr. Jakub Trojan byl v době normalizace 
zbaven státního souhlasu k výkonu duchoven-
ské služby, následně pracoval jako družstevní 
ekonom, podepsal mezi prvními Chartu 77. 
V letech 1990-96 byl dvakrát zvolen děkanem 
Evangelické teologické fakulty UK. Roku 2002 
ho ČSSD navrhla jako pátého kandidáta na pre-
zidenta, nominace mu těsně unikla nesouhlasem 
části grémia.      Miroslav Szewczyk, Sbor ČCE

Sbíráme lékárničky
Městská knihovna v Přešticích se zapojila 

do charitativní sbírky pro zdravotnické zaří-
zení v keňském Itibo, kterou pořádá sdružení 
ADRA. Podle nové vyhlášky je potřeba od 1. 
ledna 2011 ve vozech vyměnit lékárničky.  

Přidejte se ke sbírce a přineste do MK v Přeš-
ticích, Husova 1079 vaši starou lékárničku, kte-
rá může být ještě užitečná.

Část jejího obsahu bude zužitkována a zaslána 
do Keni. Po skončení sbírky, v průběhu února, 
bude materiál svezen do skladu v Praze a  poté 
během března odvezen do Keni. Podrobnější 
informace naleznete také na www.adra.cz.

Lékarničky můžete do knihovny přinést v té-
to době:

PO 8.30-12.00 13.00-18.00 h
ÚT 8.30-12.00 13.00-18.00 h
ST 8.30-12.00 13.00-18.00 h 
ČT 8.30-11.30 12.30-15.30 h
PÁ 8.30-12.00 h

DDM Přeštice, Rebcova 499, Přeštice
nabízí

TVOŘIVÝ A VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO STARŠÍ DĚTI
Naučíš se vyrábět šperky z různých materiálů (korálků, korálkových kuliček, fimo hmoty, 

drátků, pryskyřice, origami technikou, ale i z odpadových materiálů, z PET lahví, vlny,
 skořápek, ulit i plechů technikou smaltování). Vyzkoušíš si zhotovování dekoračních 

předmětů z papírové hmoty, drátků, pedigu, vlny – indiánské lapače snů, woodoo panenky. 
Budeme se věnovat mozaice z různých materiálů. V neposlední řadě se budeme věnovat 

i malování a účastnit se výtvarných soutěží!

Informace v DDM Přeštice, Rebcova 499, Přeštice nebo na telefonním čísle 377 982 059.

Oznámení

Kříženec – pes, bíločerné barvy, stáří asi 5 let, 
nalezen dne 17. 11. 2010 v Přešticích.

Špic – pes, bílé barvy, stáří cca 3-5 roků, nale-
zen v Přešticích v prostoru parkoviště nákupní-
ho střediska Billa.

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

Kříženec jezevčíka – fena, stáří 1-2 roky, 
nalezena v Přešticích v Rybově ul.

Milé předvánoční setkání
V předvánočním čase jsme společně s panem 

starostou Mgr. Antonínem Kmochem navštívili 
jednu z našich nejstarších spoluobčanek, paní 
Annu Leitlovou ze Zastávky. Popřáli jsme jí 

pohodové Vánoce a především mnoho zdraví 
v letošním roce 2011. Velice příjemnou atmo-
sféru nejlépe přiblíží přiložené fotografie.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta

Nový

Arteterapeutický zážitkový kurz
Sebepoznávání a seberozvoj prostřednictvím 
výtvarných technik a imaginativních témat.

Kurz je určen těm, kteří se o sobě chtějí dozvědět 
více. Mají chuť tvořit, malovat, modelovat, … 

podělit se s ostatními o své prožitky.  
Není nutné mít výtvarné zkušenosti, spíše odvahu

zkusit něco nového a nepoznaného. 

Kurz bude zahájen počátkem února.
Konat se bude ve středu od 18.30 do 20.00 hodin

v Kulturním a komunitním centru Přeštice. 
Půjde o šest setkání. Cena kurzu bude zahrnovat

veškeré potřebné výtvarné prostředky a materiály.

Informace a rezervace na e-mailu: 
vlad.pisar.zi@centrum.cz nebo 

tel. č.: 607 673 355
či v Kulturním a komunitním centru Přeštice.

Pozvánka na lukavický 
masopust

Letos již pošesté kulturní komise obce Dolní  
Lukavice pořádá masopust. Na sobotu 12. břez-
na  se už těší nejen obyvatelé Dolnolukavicka, 
ale i širokého okolí. Slavnostní zahájení je v 10 
hodin před hostincem „U Bílé růže“ v Dolní 
Lukavici, kde starosta obce maškarám udělí 
právo průchodu všemi obcemi Dolnolukavic-
ka. Poté se průvod vydá až do 12.00 hodin po 
Dolní Lukavici a po 13. hodině bude pokračo-
vat v Lišicích, Krasavcích a Snopoušovech, kde 
bude průvod masek ukončen. Hudbou průvod 
doprovodí skupina Hájenka z Hájů.

Mgr. Eva Klepsová
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5. 2. SO: Z ČERNIC PO 
PROUDU ÚHLAVY
Vlakem z Přeštic v 8.28 
hod. do Plzně ® (8.56), tro-
lejbusem č.13 do Černic, 
výstupní stanice Gen. Liš-
ky. Zpět z Plzně v 15.02 h.
TRASA: Černice „Gen.

Lišky“ – prohlídka nové čtvrti – pivovar Purkmis-
tr – Hradiště – Homolka – Mikulášský hřbitov
Vede A. Mertlová (11 km).
11. 2. PÁ: KOLEM ZBIROHA – TRASA 
JÁNSKÝCH
Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 
8.17 do Zbiroha. Zpět z Holoubkova 15.09 do 
Plzně, z Plzně v 16.10 h do Přeštic.
TRASA: Zbiroh ČD – Pětidobí – Sirá – Těškov 
– Holoubkov 
Vede F. Vokáč (13 km).

17. 2. ČT: VÝROČNÍ SCHŮZE VE VEL-
KÉ KLUBOVNĚ HOTELU SPORT V 17.00 
hodin

19. 2. SO: PŘÍCHOVICE – SV. VOJTĚCH
Odchod z náměstí Přeštice od kašny v 9.00 
hodin. Zpět z Přeštic do Plzně v 15.14, do Kla-
tov v 15.31 h.
TRASA: Přeštice – Příchovice – sv. Vojtěch 
– Kucíny – Radkovice – Černá skála – Zálesí 
– Příchovice – Přeštice
Vede M. Šetková (13 km).

26. 2. SO: Z BOROV DO ŠVIHOVA            
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Borov (8.49). Zpět 
ze Švihova v 14.58 nebo v 16.15 h.
TRASA: Borovy – Vřeskovice – přes les Ježo-
vy – Chlumská – Švihov
Vede V. Řežábek (14,5 km).

Program na měsíc únor 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

únor 2011 
l 5. 2. Dětský maškarní ples
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Spolkový dům Přeštice
Pořadatel: Junák Přeštice

l 11. 2. Taneční zábava s Babouky
Nejstarší jihočeská dechová kapela zahraje 
k tanci i k poslechu.
Bohatá tombola.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: Velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 12. 2. Víkendové cvičení 
A je to tu!! Zumbááá, body and mind i v sobotu!
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Sportovní hala TJ Přeštice
Pořadatel: L. Hajšmanová, H. Hodanová

l 12. 2. Obecní bál Soběkury
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: Kulturní dům Soběkury
Pořadatel: OÚ Soběkury

l 12. 2. Hasičský ples
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: SDH Přeštice

l 15. 2. Pietní akt u hrobky Josefa Hlávky
Čas konání: 16.30 hodin

l 15. 2. Pocta Josefu Hlávkovi
v den 180. výročí jeho narození v Přešticích
Přednáška Pavla P. Riese – „Stopy a doteky 
Josefa Hlávky v Přešticích a okolí“

Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: Malý sál KKC Přeštice
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice

l 22. 2. Přednáška s prof. Jakubem Troja-
nem o životě Jana Palacha
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: Evangelická fara

l 22. 2. Agnes Belladone 
Hořká komedie, jejíž hlavní hrdinkou je diva-
delní hvězda Agnes Belladone. 
Režie: J. Kačer
Autor: J. P. Alegre
Účinkují: N. Divíšková, K. Macháčková/M. 
Hradská, A. Kubačáková, J. Kačer, I. Vyskočil, 
K. Soukup, M. Kubačák
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: Velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 24. 2. Velryba Lízinka aneb dobrodružství 
v českých řekách
Pohádka o zatoulané malé velrybě v českých 
řekách. Malá cestovatelka se potkává se sladko-
vodními rybkami. Hledá kamaráda, ale v pod-
vodním světě se jí to nedaří. Až potká malého 
rybáře Tomáše… Dozvíte se něco o českých 
řekách a o živočiších pod vodou. Pohádka je 
provázena milými písničkami od Marka Ebena.
Divadelní představení pro školy.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: Velký sál KKC Přeštice

l 25. 2. Obecní bál Řenče
K tanci i k poslechu zahraje hudební skupina 
Orient.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: hostinec „U supa“ Řenče
Pořadatel: OÚ Řenče

Malé připomenutí prosincového 
„Dne s Aktiviosem“ v Přešticích

Mrazivý 15. prosinec loňského roku nebyl 
v našem městě pouze ve znamení vánočních trhů 
a tradičního zpívání koled, ale též ve znamení 
dalšího ročníku akce „Den s Aktiviosem“.

Prakticky   po   celý   den   bylo   možné    
si    v    prostorách     KKC     Přeštice  v pří-
jemné předvánoční atmosféře popovídat s pra-
covníky MAS Aktivios, a to nejen o dosavadní 
kvalitní práci tohoto sdružení, které působí na 
území celého regionu Přešticka, Blovicka, Sta-
roplzenecka a Mirošovska, ale také o dalších 
možnostech spolupráce, o možných dotacích 

a projektech pro letošní rok 2011. Též bylo 
možné se dozvědět mnoho zajímavostí o sta-
rých vánočních zvycích. Nechyběla ani názorná 
ukázka zdobení perníčků a paličkování vánoč-
ních ozdob.

Pracovníci místní akční skupiny OS Aktivios 
zasluhují za velice pěknou akci skutečně vel-
kou pochvalu a poděkování. Jsem přesvědčen, 
že další ročník v prosinci letošního roku bude 
bezpochyby opět na vysoké úrovni a hojně nav-
štíven.                              Mgr. Jan Königsmark

2. místostarosta

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová 
manažerka OS Aktivios, konzultuje projekt 
s potencionálním žadatelem.

Momentka zachycující šikovné ruce cukrářek 
při zdobení perníčků.

Masopust na Lukavicku v minulosti 
a dnes – tradice zůstává

Masopust byl v minulosti obdobím od Tří krá-
lů do Popeleční středy. Popeleční středou začí-
ná postní období před Velikonocemi. Maškarní 
zábava, která probíhala zpravidla na masopustní 
úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla 
vyvrcholením masopustu. Masopust, a zvláště 
několik posledních dní tohoto období, byl pro 
lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, 
během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době 
masopustu se na královském dvoře konaly hos-
tiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové 
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnili, se posílala 
bohatá výslužka, která většinou obsahovala hus-
peninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 
Masopust končil v noci před Popeleční středou, 
kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všech-
ny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleč-
ní středu) naposledy se konzumovaly mastné 

rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě 
byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně 
postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, 
sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

Na Lukavicku měl masopust tradici, která 
se nejdéle udržela v Lišicích. Dle Kroniky 
obce Lišice 1918-1973 např. v roce 1968 pro-
šel obcemi Lukavicka velký průvod, ve kte-
rém všichni přítomní mohli obdivovat masku 
žirafy, krávy, koně, slona atd. Záznamy z roku 
1970 udávají, že se uskutečnila maškarní 
(masopustní) veselice jako každý rok. Mno-
ho legračních masek můžeme obdivovat i na 
dobových fotografiích pod článkem. Poslední 
masopustní průvod prošel obcemi Lukavicka 
v 80. letech 20. století. Tradice byla znovu 
obnovena kulturní  komisí obce Dolní Luka-
vice v roce 2006.

Mgr. Eva Klepsová

KKC Přeštice pořádá kurzy
Od 1. 2. se lze nově přihlásit do těchto kurzů:

Jazykové – anglický jazyk – začátečníci
                                              mírně pokročilí + falešní začátečníci
                                              konverzace 
                   německý jazyk – mírně pokročilí
                                               konverzace
Anglická kouzelná školka – děti od 3 do 7 let /začátečníci/
                                              děti od 7 do 10 let 
Praktické kurzy – Paličkování
                            Jóga
                            Počítačový kurz
                            Smajlíci – malé děti od 3 do 6 let 
                            (pohybová, řečová a dovednostní průprava)

Přihlášky i případné dotazy – KKC a IC Přeštice, Masarykovo nám. 311,               
miskova@prestice-mesto.cz, informacnicentrum@prestice-mesto.cz, 
tel. 377 982 690, 377 981 911.

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU 
aneb humor a muziká l

15. 3. 2011   19.00 hodin
velký sál KKC

Účinkuje Petr Martiňák 
– moderátor, imitátor, bavič

Vstupné: 160 Kč
Předprodej: IC Přeštice

Obecní úřad Soběkury zve na

OBECNÍ BÁL
sobota 12. 2. 2011 
– KD Soběkury

K tanci a poslechu hraje Lounská 13.
Začátek ve 20.00 hodin.

Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč.Ing. Hana Bouchnerová, manažerka místní akční skupiny OS Aktivios, diskutovala s úsměvem 

s návštěvníky Dne s Aktiviosem. 
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Jednou větou k rozpakům 
pana Váchy v PN I/2011

Bez rozpaků bych se vašimi  rozpaky 
vůbec nezabýval, kdybyste se v nich poli-
ticky laděným projevem nenavážel do sluš-
ných lidí, navíc představitelů města, jejichž 
legitimní zvolení Vás sice může mrzet, ale 
zpochybnit ho nemůžete – proto Vás vybí-
zím k soudnosti.

Antonín Kmoch
starosta 

Dětská ordinace 
MUDr. Anny Urbanové 

je přemístěna 
do Kulturního a komunitního centra 

Přeštice, Masarykovo nám. 311, 1. patro 
(bývalá knihovna pro dospělé čtenáře). 

Telefonní kontakt: 
377 921 142.

Dětský maškarní karneval 
ve Snopoušovech

V sobotu 29. ledna uspořádala Kulturní 
komise obce Dolní Lukavice tradiční maškar-
ní karneval pro děti. Pohádkové postavičky, 
zvířátka, princezny a mnoho dalších krásně 
ustrojených masek se sešlo v sálu hostince ve 
Snopoušovech. Letos organizátoři připravili 
drobné změny: v tombole nevyhrával každý 
lístek, jako tomu bylo v minulých letech, a akci 
podpořila firma McDonald´s. U vstupu  každé 
dítě dostalo balonek a „slevový kupon“ do sítě 
restaurací  McDonald´s v Plzni.  Pro děti byly 
připravené různé hry a soutěže, drobné odmě-
ny.  Velké díky patří paní učitelce Mgr. Nadě 
Květoňové, která  výborně zorganizovala veš-
keré soutěže pro děti. K tanci zahrála oblíbená 
skupina Asfalt.    

  Mgr. Eva Klepsová

Desátá památka v Dolní Lukavici 
opravena se dočkala opravy

Obec Dolní Lukavice v letech 2009-2010 
nechala zrekonstruovat či nově „vyro-
bit“ několik drobných památek venkovské 
architektury (sochy, křížky, boží muka, ...). 
Vše financovala  s využitím dotací státu 
i EU. Rozsáhlý projekt Záchrana a obnova 
prvků drobné venkovské architektury byl 
již ukončen, ale obec se snaží opravit i další 
památky na svém území. Ve čtvrtek 6. ledna 
2011 byla v odpoledních hodinách nainsta-
lována jubilejní 10. památka lidové archi-
tektury – nemovitá kulturní památka svě-
tecký sloup s reliéfem sv. Petra (viz snímek 
u článku). Její vznik je datován do poloviny 
18. století, památkou byla prohlášena 3. 5. 
1958. Na tuto rekonstrukci se těšilo mnoho 
místních lidí, neboť 2. prosince 2009 byl 
nainstalován mezi Horní a Dolní Lukavicí 
mimořádně zdařilý reliéfní sloup se sochou 
sv. Pavla, druhého lukavického patrona. 

A socha sv. Petra stále chyběla. Zastu-
pitelstvo obce schválilo záměr opravy této 
památky již 18. června 2009, stále však 
chyběly finance, neboť rozpočet na opravu 
sochy činil 275 000 Kč. 

Cesta k získání dotace byla trnitá. Nej-
prve zpracoval starosta obce žádost o grant 
z nadace VIA, který obci nebyl přiznán. Po 
tomto neúspěchu obec žádala cestou ORP 
Přeštice Ministerstvo kultury o dotaci 250 
000 Kč. Komisí ORP Přeštice byla obci 
v květnu 2010 přidělena částka 98 000 Kč. 
Obec i přesto uzavřela smlouvu o dílo na 
restaurování sochy. Následně v srpnu byla 
i tato dotace pokrácena na 82 000 Kč. Na 
výzvu zastupitelstva obce k získání pro-
středků jinou formou reagovala paní Zdeň-
ka Tichá z Plzně, jedna z iniciátorů rekon-

strukce.  Věnovala na záchranu této památky 
dar 4000 Kč. Celková cena nakonec činila 
250 000 Kč. Nyní se všichni mohou těšit 
z nově zrekonstruované památky na vjezdu 
do obce od Dnešic. Do jejího základu byly 
v tubusu uloženy dokumenty ze současnosti 
obce a vzkaz budoucím pokolením. V jar-
ních měsících bude dokončeno barevné 
sladění jednotlivých částí sochy a spárová-
ní. Úpravou rovněž projde okolí památky, 
aby se stala důstojným místem k odpočinku 
i rozjímání.

Mgr. Eva Klepsová

Osazení sochy sv. Petra.
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Od narození Josefa Hlávky uplyne 180 let
V úterý 15. února letošního roku uplyne 180 let od narození 

jednoho ze slavných přeštických rodáků – architekta, stavitele, 
mecenáše a českého vlastence Josefa Hlávky. Národní technic-
ké muzeum v  Praze připomene pražské veřejnosti toto výročí 
v souvislosti s otevřením své zrestaurované hlavní budovy na 
Letné a zpřístupněním nových expozic, které jsou v této budově 
umístěny. Přeštice si narození Josefa Hlávky připomínají v Domě 
historie Přešticka výstavou Stopy a doteky Josefa Hlávky.

V době relativně nedávné jsme si připomínali jméno a dílo  
Josefa Hlávky při výročí založení Nadání Josefa, Marie a Zdeň-
ky Hlávkových – v roce 1994 devadesát let od založení, v roce 
2004 sto let od jeho založení. V Praze, v jeho rodném kraji 
i v Černovcích na Západní Bukovině, kde se nalézá jeho nej-
slavnější architektonický komplex, bylo Hlávkovo jméno, jeho 
dílo a odkaz připomínán v médiích, ale především na výsta-
vách, konferencích, přednáškách pro veřejnost i na slavnost-
ních koncertech. 

Každoročně je osobnost Josefa Hlávky připomínána v jeho 
lužanském zámku při příležitosti výročního dne jeho úmrtí 11. 
března a  11. září při připomenutí slavnostního vysvěcení nově 
postavené kaple zámku uvedením Mše D dur pro smíšený sbor 
a varhany op. 76 (známou jako Lužanská) od Antonína Dvořá-
ka. Ten ji pro tuto příležitost nastudoval a její provedení v kapli 
zámku i dne 11. 9. 1887 sám řídil. Při těchto připomenutích na 
Josefa Hlávku pravidelně celebruje v kapli lužanského zám-
ku bohoslužbu děkan přeštického chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie Mons. ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th. D. Pravidelně jsou 
také při těchto příležitostech pořádány koncerty a v zářijovém 
termínu též přednášky, které se tematicky váží k osobnosti Jose-
fa Hlávky, k jeho přátelům, spolupracovníkům i naplňovatelům 
jeho odkazu. V letošním výročním roce Hlávkova narození bude 
ve čtvrtek 10. března v zámecké kapli provedena Vysokoškol-
ským uměleckým souborem z Pardubic Dvořákova Lužanská 
mše. Předpokládáme, že v září přednese americký muzikolog 
Dr. David Beveridge přednášku o výsledcích svého pátrání 
v Hlávkově písemné pozůstalosti o jeho vztahu k Antonínu 
Dvořákovi. Pozůstalost je uložena v PNP v Praze (na zpracová-
ní této rozsáhlé písemné pozůstalosti věnovalo Nadání Hlávko-
vých finanční prostředky). 

V roce 2008, kdy uplynulo sto let od Hlávkova úmrtí, se před-
stavitelé Akademie věd České republiky a představitelé Nadace 
„Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ rozhodli k tomuto 
výročí vyhlásit Jubilejní rok Josefa Hlávky 1908 – 2008 a uspořá-
dat řadu vzpomínkových akcí, nad kterými převzal záštitu prezi-
dent republiky Václav Klaus. Světová organizace UNESCO pro-
hlásila Hlávkovo výročí kulturním výročím světovým. Na akcích 
pořádaných v rámci Jubilejního roku Josefa Hlávky se podílely 
významné instituce České republiky i významné osobnosti čes-
kého akademického i uměleckého prostředí. Mezi nejvýznamněj-
ší akce patřily dva koncerty České filharmonie na počest Josefa 
Hlávky a koncert v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni, kde byla 
provedena Dvořákova Lužanská mše Západočeskou filharmonií 
a vídeňským sborem Schola Cantorum. Hlávkova busta od J. V. 
Myslbeka, kterou Národnímu muzeu Nadání věnovalo, byla slav-
nostně umístěna v Pantheonu Národního muzea. Další kopii této 
busty věnovalo Nadání Národní univerzitě v Černovcích na Ukra-
jině při příležitosti konání vědecké konference o osobnosti Jose-
fa Hlávky. Busta je trvale umístěna v reprezentačních prostorách 
univerzity, tedy ve stavbě, kterou Josef Hlávka postavil. Vedení 
Nadání Hlávkových velmi ocenilo, že péčí města Přeštice byla na 
Hlávkově rodném domě odhalena nová pamětní deska. Pamětní 
deska Josefa Hlávky byla též odhalena  na historické budově Aka-
demie múzických umění v Praze. Uskutečnily se  mezinárodní 
vědecké i studentské konference o osobnosti a odkazu mecenáš-
ství Josefa Hlávky, z nichž byly vydány sborníky nebo publikace. 
Proběhly výstavy na Pražském hradě – v Lobkovickém paláci pod 
názvem Portae vitae Josefa Hlávky a v Jiřském klášteře s názvem 
Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii. Z této výstavy je k dispo-
zici katalog. Hlávkovo výročí připomněla  i Česká národní banka 
vydáním emise stříbrné dvousetkorunové pamětní mince a Česká 
pošta vydáním Hlávkovy dopisnice. Uskutečnila se řada přednáš-
kových cyklů o významu Josefa Hlávky. V Zemské porodnici, 
kterou Josef Hlávka postavil a kde dnes sídlí Gynekologicko 
porodnická klinika 1. LF, se uskutečnilo kolokvium a koncert 
na počest Josefa Hlávky. Na koncertu vystoupil houslový virtu-
os prof. Josef Suk. Historik Jiří Pokorný vydal v nakladatelství 
Academia reedici své monografie Odkaz Josefa Hlávky, známá 
česká spisovatelka Valja Stýblová vydala třetí díl svého romá-
nu Lužanská mše. Hlávkovo výročí bylo připomenuto více než 
třiceti akcemi. O významu života, díla a odkazu Josefa Hlávky 
vyšla řada článků v řadě novin, populárních magazínů i odbor-
ných časopisů. Česká televize i další televize  přinášely o akcích 
k Hlávkovu výročí aktuální informace. Velkou zásluhu na připo-
menutí Hlávkovy osobnosti má především Český rozhlas, jehož 
všechny redakce věnovaly Hlávkovu výročí stálou pozornost. 
V rámci akcí k Jubilejnímu roku Josefa Hlávky vytvořil význam-
ný český medailér Michal Vitanovský pamětní medaili. Ta byla 
předána osobnostem a institucím, které se zasloužily o úspěšný 
průběh Hlávkova výročí.

Jubilejní rok Josefa Hlávky se uzavřel symbolicky ve městě, 
ve kterém se proslavil především jako stavitel a architekt – ve 

Vídni.  Po komplikovaných jednáních s vedením Státní opery 
ve Vídni se podařilo, při příležitosti 140. výročí jejího otevře-
ní (budovu Opery Josef Hlávka postavil) v ní instalovat a slav-
nostně otevřít výstavu „Josef Hlávka – vídeňský stavitel, český 
architekt, evropský mecenáš“.  Cílem výstavy bylo připomenout 
obyvatelům Vídně osobnost a dílo velkého Čecha – Josefa Hláv-
ky. Výstava byla přístupná návštěvníkům Opery a v rámci akce 
otevřených dveří, která byla pořádána při příležitosti 140. výročí 
otevření Opery, byla zpřístupněna i všem Vídeňanům. Panely 
z této výstavy byly po jejím skončení doplněny, opatřeny ukra-
jinským textem a darovány Národní univerzitě v Černovcích na 
Ukrajině. Jsou umístěny v univerzitním Hlávkově muzeu.

Správní rada Nadání Hlávkových věnuje svoji hlavní pozor-
nost především péči o nemovitý majetek, který Josef Hlávka své 
nadaci odkázal a který zůstal po nejrůznějších majetkových peri-
petiích v jejím vlastnictví. Jedná se především o nadační domy 
v Praze, zámek s parkem a zahradou v Lužanech. Správní radě 
Nadání se po složitých jednáních  podařilo odkoupit od státu 
i část původního majetku Nadání, jehož opravě je třeba věno-
vat značné finanční prostředky, aby mohl být využit ve smyslu 
odkazu Josefa Hlávky ve prospěch nadační činnosti. Finanční 
prostředky, které jsou získávány především pronájmem bytových 
a nebytových prostor v nadačních domech v Praze, jsou věnová-
ny na řádnou údržbu nemovitého majetku a na nadační činnost. 
Od roku 1990 do roku 2010 věnovala správní rada Nadání na 
realizaci odkazu Josefa Hlávky, tedy na podporu rozvoje vzděla-
nosti, vědy, kultury a umění českého národa více než 70 milionů 
korun. Obnoveno bylo udělování tzv. „trvalých legátů“ Josefa 
Hlávky plynoucí z jeho poslední vůle na podporu vzdělání a kul-
tury v jeho rodném městě Přeštice, kterému tak bylo v období 
1992-2010 převedeno téměř 2 miliony korun. Gymnázium v Kla-
tovech rozdělilo díky Hlávkovu legátu svým vynikajícím studen-
tům 1 a půl milionu korun. Národní muzeum v Praze rozšířilo za 
Hlávkovy peníze své sbírky a uspořádalo několik výstav. Národní 
technické muzeum získalo v roce 2002 po ničivé povodni v Pra-
ze, která mimo jiné poškodila i architektonické sbírky muzea 
umístěné v depozitu na Invalidovně mezi mimi i dědictví Josefa 
Hlávky,  finanční prostředky na nákup techniky, která umožnila 
tento národní poklad zachránit. Činnost Národohospodářského 
ústavu Josefa Hlávky podporuje vznik původních vědeckých 
prací ve společenských vědách. V roce 2009 vydal Národohos-
podářský ústav Josefa Hlávky také sborník Odkaz Josefa Hlávky 
v projevech předsedy Nadání prof. Václava Pavlíčka.  Byl obno-
ven projekt ubytování vynikajících studentů doktorského studia 
a mladých vědeckých pracovníků v Hlávkově koleji s finančním 
přispěním Nadání. Stovkám studentů přispělo Nadání cestovním 
stipendiem na uskutečnění studijního pobytu v zahraničí, stov-
ky mladých vědeckých pracovníků prezentovaly výsledky své 
odborné činnosti na mezinárodních seminářích, sympoziích či 
konferencích s finančním přispěním Nadání. Několik desítek 
mladých divadelníků, výtvarníků a hudebníků bylo podpořeno 
tvůrčím stipendiem, které jim umožnilo realizovat jejich umělec-
ké záměry nebo se účastnit významných mezinárodních soutěží. 
Celkem 750 vynikajících studentů a mladých vědeckých pracov-
níků již získalo prestižní Cenu Josefa Hlávky. Medaile Josefa 
Hlávky a Literární cena Josefa Hlávky připomínají české vědec-
ké i umělecké veřejnosti jméno a odkaz zakladatele Nadání Jose-
fa Marie a Zdeňky Hlávkových. Každoročně Nadání informuje 
veřejnost o své činnosti vydáváním výročních zpráv, které jsou 
k dispozici také na zámku v Lužanech. 

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic se koncem 80. 
let 20. století nacházel v neutěšeném stavu. V roce 1992 proto 
správa Nadání přijala koncepci reanimace zámku a jeho areálu. 
Základem se stala idea uchování Hlávkova rodinného, památko-
vě chráněného sídla, jenž reprezentuje životní styl druhé polo-
viny 19. století. Dominantním principem realizace všech oprav 
zůstala Hlávkova zásada – maximální účelnost a funkčnost všech 
prostor. Cílem využití zámku byl návrat k poslání, které mu určil 
Josef Hlávka – být kulturním a společenským centrem pro potře-
by Nadání. Byl realizován projekt revitalizace parku a zahrady 
zámku, budova zámku byla a je opravována vždy ve spolupráci 
s pracovníky orgánů památkové péče. V roce 2007 byla restauro-
vána hrobka Josefa Hlávky na přeštickém hřbitově. V areálu zám-
ku  byla dokončena restaurace altánu („Akademie“) a památníku 
Julia Zeyera, kam byla osazena i jeho busta, odstraněná v době 
války nacisty. V roce 2009 byly dokončeny restaurátorské práce 
na obnově tzv. Zdenčína altánu v areálu zámku. V letošním roce 
bude dokončena restaurace interiérů zámku. Na zámku se vedle 
pravidelných akcí, které jsou uvedeny v každoročně vydávaném 
programu nadační činnosti, konají i další významné akce, jako 
setkání prezidií Akademie věd Slovenské republiky a Akademie 
věd České republiky, nebo setkání rektorů technických univerzit 
visegrádského uskupení.

Při každém významném výročí je zámek Josefa Hlávky zpří-
stupněn široké veřejnosti k prohlídce. V letošním roce bude zá-
mek  zpřístupněn v těchto termínech:  2. 7.–6. 7. 2011 (kromě 
pondělí), 23. 8.–31. 8. 2011 (kromě pondělí) a v září na Dny 
evropského dědictví (termín bude upřesněn).

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda Nadání
a PhDr. Dagmar Rýdlová, tajemnice Nadání

Generální ředitel Národního muzea Dr. Lukeš (vlevo) a před-
seda Nadání prof. Pavlíček při předání busty Josefa Hlávky 
Národnímu muzeu.

Pamětní deska na rodném 
Hlávkově domě v Přešticích 
byla odhalena 11. 3. 2008.

Kaple zámku Josefa Hlávky 
v Lužanech u Přeštic.

Odhalení pamětní desky na rodném domě Josefa Hlávky 
v Přešticích 11. 3. 2008. Starosta Přeštic Mgr. Fornouz (vlevo) 
a předseda Nadání prof. Pavlíček.

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic se sochou Josefa 
Hlávky od sochaře Mařatky.

Při instalování busty Josefa Hlávky v Národním muzeu v Pra-
ze: zleva doc. Tomšík, viceguvernér ČNB, prof. Pavlíček, před-
seda Nadání, PhDr. Lukeš, generální ředitel NM a Bc. Ksandr, 
náměstek generálního ředitele NM.
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Přeštice v čase – XVII. 
Opouštíme několik desetiletí slavnou vinárnu otce a syna Brčkových a vydáváme se pěšky po 

domech po levé straně Pohořka směrem do města. První dům vedle vinárny je č. p. 48, který je 
delší dobu neobydlený. Původně se dům stavěl jako klášter, ale nikdy jím nebyl. Byl zde i hosti-
nec U Kunstů za majitelky Alžběty Pirníkové. Na zahradě tohoto domu měl svůj první fotoateliér 
fotograf Václav Mašek. Od 1. listopadu 1885 zde byla první třída měšťanské chlapecké školy, ale 
jen do roku 1887, kdy se otevřela nová škola v Rebcově ulici. V domě č. p. 49 bydlel a praco-
val švec Mucha, v č. p. 50 krejčí Antonín Nedbal. V č. p. 52 byl švec František Mareš a cestáři 
Šlajsové. V č. p. 53 bydlel kostelník Vojtěch Rozhoz a švec Kaňák, v č. p. 54 bydleli Babkovi, 
svoji hodinářskou dílnu zde měl Alois Babka. Zajímavá je historie č. p. 55, zde pracoval asi 
první fotograf v Přešticích pan Josef Holub. Byl to klatovský fotograf, který do Přeštic dojížděl 
dva dny v týdnu a jeho působení v Přešticích se datuje kolem roku 1900. Díky němu je známo 
několik fotografií z pohřbu našeho rodáka Josefa Hlávky z Lužan a Přeštic, z pondělí 16. března 
1908. V dalším domě č. p. 56 byla trafika, bydlel zde Jan Chmel, švec a úřední poslíček, měl pře-
zdívku ,,Bžuch“. V červenci 1922 se zde narodila Anča Chmelojc (Anna Kučerová), spolužačka 
Jaroslava Škabrady z Horušan, později zpěvačka Polatovy kapely. V č. p. 57 bydlel provazník 
Vojíř Mikuláš, v č. p. 58  byla prodejna potravin, č. p. 59 byl obytný dům, v č. p. 60 byl hostinec 
V mordovně, bydlela zde také rodina posledního regenschori a učitele hudby pana Petra Blažka. 
V č. p. 61 býval cukrář Šmíd, později zde provozoval živnost krejčovskou pan Josef Vacek. 

Z archivních materiálů připravili Jaroslav Brunát a Jiří Běl

Pohořko (kolem roku 1900), zleva č. p. 55-59                                          Fotograf Josef Holub

Dětské šibřinky, tradiční dětský bál v maskách, přilákal v sobotu 15. ledna do přeštické sokolov-
ny velký počet dětí a jejich rodičů. Bál uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Přeštice, k tanci 
a poslechu hrála skupina Asfalt.

Rangers – Plavci a Carmina aneb 
jak to vlastně všechno začalo

Rangers – Plavci se v Přešticích objevili na 
podzim roku 2008 jako hosté na náměstí při 
akci ,,Přeštický kanec“. Tenkrát se nás na této 
akci sešlo asi 6 členek z Carminy. Zábava byla 
v plném proudu a my jsme si s kapelou zpívaly 
a trochu i tančily mezi diváky. To neuniklo front-
manovi kapely Honzovi Vančurovi a vyzval nás 
na pódium, abychom si zazpívaly s nimi, aniž by 
tušil, že zpívání je náš velký koníček a vystupo-
vání před lidmi nám není cizí. Nakonec jsme se 
nechaly ,,vyprovokovat“, na pódium přišly a spo-
lečně zazpívaly písničku Promovaní inženýři. 
Akce skončila a my vzpomínaly na neplánované 
vystoupení s profesionály.

Neuniklo to ani paní Hanušové z odboru 
školství a kultury, a tak nás oslovila a nabídla 
kontakt na J. Vančuru. Neváhaly jsme a při plá-
novaní dalšího koncertu, či spíše zpívání s kyta-
rou, jsme panu Vančurovi zavolaly. Pozvaly 
jsme ho jako hosta a on účast slíbil společně 
s Karlem Macálkou. Představily jsme se jako 
ženský pěvecký sbor a on byl pak velmi překva-
pen, když místo ,,důchodkyň zpívajících v kos-

tele a štrikujících ponožky“ před ním stálo 30 
energických žen nabitých vitalitou. 

První společný koncert byl uskutečněn 19. 6. 
2009 coby kytarová zpívaná a setkal se s vel-
kým ohlasem u diváků. I přesto, že bylo dáv-
no po programu, s námi Jan Vančura a Karel 
Macálka ještě dlouho seděli a zpívali. Honza si 
poprvé vyzkoušel, jaké to je dirigovat 30 žen-
ských. Byl nadšený a prohlásil: ,,Holky, s tím-
hle jednou naplníme Lucernu“.

Spolupráce se opravdu rozvinula. Ještě téhož 
léta nás přizvali k natáčení jubilejních ,,Best of“ 
CD a DVD, které od podzimu reklamovala ČT. 
A tak se z malého nevinného povyražení vyvi-
nula spolupráce s profesionálními muzikanty 
trvající už téměř 2 roky. Vše vyvrcholilo 9. 11. 
2010 v pražském divadle Hybernia. Záznam 
z této akce rovněž vysílala ČT, kde se mezi 
diváky mohli vidět mnozí z našich příznivců. 
Právě jim patří velký dík za atmosféru, kterou 
vytvořili na akci pro nás tak významné.

Martina Fornouzová
pěvecký sbor Carmina

Přeštické 
pexeso
–  k pobavení i poučení
– obsahuje 32 fotografií významných nebo zajímavých 
památek či objektů a něco málo z historie Přeštic a okolí
Vydání Přeštického pexesa bylo financováno z dotace Plzeňského kraje.

Prodej zajišťuje IC Přeštice a Dům historie Přešticka.

Cena 29 Kč.
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Sophia Art a KKC Přeštice uvádí

Jean-Paul Alegre

22. 2. 2011 od 19 hodin
velký sál KKC Přeštice

Cena vstupenky: 170 Kč

AGNES BELLADONE

Režie: Karel Kříž   Překlad: Jaromír Janeček   Kostýmy: Lucie Urbanová
Hrají: Nina Divíšková, Adéla Kubačáková, Miluše Hradská nebo Kateřina Macháčková, 

Martin Kubačák, Jan Kačer nebo Ivan Vyskočil, Karel Soukup

180 let od narození Josefa Hlávky
Dne 15. února 1831 se narodil v rodině soud-

ního úředníka a přeštického purkmistra Antoní-
na, v malém domku pod přeštickým chrámem 
Nanebevzetí P. Marie, architekt a stavitel Josef 
Hlávka, největší český mecenáš, ryzí vlastenec 
a skutečný velikán ducha.

Množství jeho staveb dokumentuje v zemích 
bývalého rakousko-uherského mocnářství jeho 
rozsáhlou stavební aktivitu. Jednou z nejzná-
mějších a nejmohutnějších staveb je Vídeňská 
státní opera, při jejímž slavnostním otevření 25. 
5. 1869 mu sám císař František Josef I. sym-
bolicky předává zlatý klíč a zároveň mu věnuje 
stříbrné kladívko, zednickou lžíci a mísu, rekvi-
zity použité při pokládání základního kamene 
dne 8. 5. 1861 vlastní císařovou rukou.

Dále je to jím projektovaná a stavěná rezi-
dence metropolity řecko-pravoslavné církve 
v Černovcích v někdejší Bukovině (dnes Ukra-
jina), postavená v byzantském slohu, za kterou 
byl Hlávka poctěn na Světové výstavě v Paříži 
v r. 1867 druhou cenou v oboru architektury. 
O jeho obrovském tvůrčím rozmachu svědčí 
obchodní domy, šlechtické paláce a chrámy 
ve Vídni. V Praze na Karlově je to zejména 
dodnes funkční Zemská porodnice postavená 
v novogotickém slohu.

Již v r. 1882, kdy nastal nutný politický kon-
sensus pro přežití staroslavné Karlovy univer-
zity, věnuje do vínku české univerzity 22 000 
zlatých  na založení Českého univerzitního 
nadání, z jehož úroků je pak vypláceno stipen-
dium nadaným studentům.

V r. 1883 Hlávka zakládá České technické 
nadání, z jeho mecenášského daru 25 000 zla-
tých je pak každým rokem financována zahra-
niční praxe (dnes bychom řekli stáž) pro nej-
lepší české studenty. V r. 1884, kdy Královská 
česká společnost nauk oslavila sté výročí své-
ho založení, věnuje anonymně 20 000 zlatých 
na založení tzv. Jubilejního fondu na podporu 
české vědecké literatury, aby tuto částku pak 
během 3 let zvětšil až na 35 000 zlatých. V r. 
1890 Hlávka realizuje po několikaletém úpor-
ném snažení svoji myšlenku založit a zřídit 
Českou akademii věd, umění a slovesnosti, 
podpoří ji pak 200 000 zlatými a poté se stává 
jejím prvním prezidentem. Oficiální zakládací 
listina s datem vydání 5. 12. 1892 je poté vydá-
na česky císařskou kanceláří ve Vídni a jest od 
svého prvopočátku raritou: císař se zde poprvé 
a naposledy podepsal česky: František Josef….

Hlávka svým odborným posudkem a aktivní 
podporou, jako nositel titulu vrchního císař-
ského stavebního rady, zachránil a nebývalou 
měrou přispěl k uskutečnění obnovy v r. 1890 
těžce poškozeného Karlova mostu v Praze, 
kdy tři mostní oblouky i se sochami se zřítily 
do Vltavy a kdy již z rozhodnutí představitelů 
města Prahy mělo dojít k likvidaci tohoto sta-
vebního historického skvostu. Předkládá studie 
rekonstrukce a pak řídí veškeré rekonstrukční 
práce.

V r. 1891 se postaral o zvláštní fond na 
postavení Myslbekovy jezdecké sochy sv. 
Václava na Václavském náměstí a podpořil 
jej svými 15 000 zlatými. V r. 1901 přistupuje 
k dalšímu velkému mecenášskému skutku, kdy 
u vědomí nutnosti přílivu mladých a nadaných sil 
k rozvíjení české vědy, kultury a umění přispívá 
200 000 korunami nejen ku stavbě studentských 
kolejí, jejichž stavbu dle svých návrhů, svěřu-
je a pak i spoluřídí s Josefem Frantou, aby pak 
rozšířil tuto horentní částku o dalších 123 000 
korun a není to pro tento účel jeho poslední dar.

V období let 1904-1939 prošlo Hlávkovými 
kolejemi 3500 studentů, než je posléze nacis-
tický režim uzavřel. Jan Opletal byl jedním 
z posledních…

Vůbec se už nedá spočítat, jaké obnosy Hláv-
ka rozdal na soukromé příspěvky umělcům, 
z nichž mnozí byly jeho hosty na lužanském 
zámku a dalším osobám v nejrůznějších obo-
rech kulturní a jiné činnosti.

Jen zkratkovitě pak je zde možno, mimo jiné, 
vyjmenovat jeho působení v oboru stavební 
a zejména záchranné činnosti.

Je to umělecký a odborný dohled nad dostav-
bou Svatovítské katedrály. Je členem poroty 
a stavební komise pro stavbu Národního muzea 
v Praze, řídí a finančně zabezpečuje restaurá-
torské práce Vlašského dvora a chrámu sv. Bar-
bory v Kutné Hoře. Provádí přestavbu zámku 
v Lužanech. Projektuje a staví domy ve Vodič-
kově a Jungmannově ulici a komplex kanovnic-
kých budov ve Vikárské ulici na Hradčanech.

Schvaluje a finančně zabezpečuje restaurá-
torké práce chrámu Narození P. Marie v Klato-
vech, přičemž ani Přeštice nepřišly zkrátka. Po 
požáru chrámu Nanebevzetí P. Marie povolal 
Jana Preislera, aby při restaurování vyzdobil 
freskou mariánského nanebevzetí klenbu jeho 
presbyteria.

Je členem poroty a autorem soutěžního návr-
hu na dostavbu Staroměstské radnice, provádí 
expertízu a dobrozdání ku stavbě Palackého 
pomníku, zkoumá a připomínkuje návrh na 
stavbu (dnes vládní) Strakovy akademie, posu-
zuje, připomínkuje a podává studii na adaptaci 
Slavína na Vyšehradě, dává dobrozdání a posu-
zuje předložené návrhy na Mohylu míru u Slav-
kova a je uměleckým poradcem při přestavbě 
Karlštejna.

Hlávka byl nositelem vyznamenání, 
zasloužených poct a čestných titulů i v tehdejší 
době výjimečných a nebývalých.

V tomto krátkém článku jsme nuceni se zabý-
vat pouze nejdůležitějšími osudy a snahami 
i v jeho době výjimečného muže – zcela pak 
opomíjíme jeho obrovské kulturní a společen-
ské působení národního charakteru.

I přes ochrnutí obou nohou, které ho postihlo 
už v r. 1869 v jeho 38 letech a které ho sužova-
lo po 10 let, nezlomen pracoval a po uzdravení 
pokračoval na dalších velkých úkolech, které si 
předsevzal. Těžkou ranou byla smrt jeho první 
ženy Marie, roz. Čermákové v r. 1882.

Nadání, které po jeho smrti 11. března 1908 
přežilo první světovou válku, převrat v r. 1918, 
hospodářskou krizi, protektorát a druhou světo-
vou válku, únorový puč v r. 1948 a měnovou 
reformu v r. 1953, bylo trnem v oku totalitního 
komunistického režimu a nemělo naději přežít 
budování tzv. socializmu u nás, protože právně 
v komunistickém státě neexistovalo. Prezidenti 
Akademie po r. 1948 byli dokonce nápomocni 
při bezprávné likvidaci majetku Nadace při tzv. 
znárodňování. Nadaci se tak podařilo zachrá-
nit jen trosky z dřívějšího majetku, nemluvě 
o zahraničních movitostech a nemovitostech.

Nynější Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hláv-
kových podporuje každoročně mnoho desítek 
různých institucí a osobností a dle poslední vůle 
Josefa Hlávky trvale a každoročně uděluje jako 
dar rodnému městu Přešticím na podporu škol-
ství a kultury částku ve výši 100 000 Kč.

Prameny. Alois Lodr: Josef Hlávka, Pavel 
Ries: Jos. Hlávka, největší český mecenáš, 
Ottův naučný slovník, archiv J. Mrkvičky.

Jan Mrkvička v. r.

Budova Obecního úřadu v Dolní 
Lukavici slaví 80 let

V letošním roce uplyne 80 let od doby, kdy 
byla postavena budova Obecního úřadu v Dolní 
Lukavici č. p. 134. Na schůzi obecního zastu-
pitelstva 28. března 1931 došlo k usnesení, že 
bude postaven „obecní dům“. Rozpočet byl sta-
noven na 100 000 Kč a zachovaly se i plány. Se 
stavbou se začalo 10. října 1931 a ještě téhož 
roku byla stavba pod střechou. Zbytek prací byl 
proveden v následujícím roce. 12. května 2009 
se začalo s celkovou opravou střechy, která byla 
původní, a tudíž oprava byla již nutností. Do 
půdních prostor zatékalo a některé trámy byly 
značně poškozeny.

Z Pamětní knihy Dolní Lukavice zpracovala 
Mgr. Eva Klepsová
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(dokončení článku z lednového čísla PN)
Pro chodce
Také důrazně žádáme osoby diskutující, či 

jinak bezúčelně postávající u přechodu pro 
chodce, nechtějíce tohoto přechodu užít, aby 
tyto aktivity přesunuli na jiné místo chodníku; 
řidiči si pak myslí, že chce takový chodec pře-
cházet, ale pak je značně ohromen, neboť osoba 
stojící před přechodem pokyne, aby pokračoval 
dál v jízdě. Takoví chodci zdržují plynulost 
a ohrožují bezpečnost silničního provozu. 

Chodce jdoucí po silnici na místě, kde není 
chodník, opětovně žádáme, aby byli dobře vidi-
telní, pořídili si alespoň nějaké reflexní prvky, 
nebo nosili s sebou nějakou svítilnu (zejména 
v mlze!) a chodili po správné straně vozovky, 
tzn. vlevo. V případě, že se k vám blíží vozidlo, 
raději ustupte co nejdál od silnice. Tato pravidla 
však neplatí jen v zimě, nýbrž neustále.

Pro cyklisty
Z bezpečnostního hlediska je cyklista jedoucí 

v zimě po silnici naprostý sebevrah. Apeluje-
me proto na všechny cyklisty, aby na silnicích, 
a to jakékoliv třídy, raději v zimě vůbec nejez-
dili a zvolili jiný způsob dopravy! Svému zdra-

ví tím totiž rozhodně neprospějete. Pokud se 
chcete jen tak projet za svitu zimního slunce, 
vyjeďte si raději na cesty, které nejsou pozemní 
komunikací se silničním provozem. Využijte 
rozmanitého systému cyklostezek vedoucích 
volnou přírodou, která je na našem okrese tak 
krásná; tyto stezky jsou zbudovány právě pro 
vás. V zimě se však prosím vyhněte tras po sil-
nicích. Jezděte dobře osvětleni, opatrně a mějte 
u sebe vždy mobilní telefon, abyste byli schop-
ni si zavolat pomoc dřív, než zmrznete.

Závěrem
Zima zkrátka není léto a musíme se podle 

toho tak chovat. Nenadálé změny počasí, déšť, 
mlha, mráz, sníh, bláto a další specifika zimní-
ho období by nás všechny měly vést ke zvýšené 
pozornosti a opatrnosti při jízdách i chůzi. Proto 
žádáme všechny účastníky silničního provozu, 
aby dbali na bezpečnost svoji i ostatních účast-
níků tím, že si vezmou k srdci výše uvedené 
rady. Jde o životy a zdraví nás všech.

Šťastnou cestu bez potíží Vám všem přejí 
policisté z územního odboru Plzeň-jih.

prap. Petr Windšedl
policejní inspektor skupiny dopravních nehod

Slovo o zimě na silnici (tipy a rady 
Policie ČR – II. díl)

Statistika dopravních nehod 
na území Plzeň-jih za rok 2010

Statistika, kterou vám předkládáme, se týká 
Plzně-jihu. Do statistiky je počítán i několika-
kilometrový dálniční úsek, který okres protíná. 
Poskytovaná data jsou za období od 1. 1. 2010 
do 31. 12. 2010.

V okrese Plzeň-jih policisté během roku 2010 
zaevidovali celkem 352 dopravních nehod, při 
kterých našlo smrt 12 lidí. Celkem bylo zraněno 
200 účastníků silničního provozu, z toho 2 byli 
zraněni těžce. Celková hmotná škoda přesáhla 
částku 23 milionů korun. V obci se havarovalo 
celkem 178krát. Mimo obec 174krát. Na želez-
ničních přejezdech došlo k celkem 8 dopravním 
nehodám, při kterých zahynuli 4 lidé. Alkohol 
byl prokázán u 35 viníků dopravních nehod. 

Nejčastější příčinou dopravní nehody byla 
ve 162 případech (46 % ze všech nehod) 
NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY. Do tohoto 
pojmu se řadí: nedodržení bezpečné vzdále-
nosti, jízda v protisměru, couvání, nevěnování 
se řízení atd. Silnice I. třídy mají na svědomí 
celkem 115 nehodových událostí (32,67 %  ze 
všech nehod), 2 mrtvé a 92 zraněných.

Podle statistiky byly nejhorší měsíce srpen 
a září. Během tohoto období šetřili policisté cel-
kem 85 dopravních nehod, při kterých zemřely 3 
osoby a dalších 46 jich bylo zraněno. Nejbezpeč-
nějšími měsíci na jihoplzeňských silnicích byly 
únor a duben, kdy se bouralo v součtu 38krát. 

Pokud se na nehodovost podíváme z hledis-
ka jednotlivých dnů, pak zjišťujeme, že nejvíce 
řidiči havarovali v pondělí. Oproti tomu nejmen-
ší nehodovost zaznamenali policisté v úterý. 
V noční době nejčastěji postihly dopravní neho-
dy řidiče, kteří vyjeli se svým vozidlem z pátku 
na sobotu.

Pro porovnání: v roce 2009 se na území Plz-
ně-jihu stalo celkem 370 dopravních nehod. Na 
silnicích zahynulo v důsledku dopravních nehod 
12 lidí a dalších 227 jich bylo zraněno, z toho 3 
těžce. Celková hmotná škoda přesáhla částku 
25 milionů korun. V obci se havarovalo celkem 
148krát. Mimo obec 222krát. Požití alkoholu 
bylo prokázáno u 46 viníků dopravních nehod. 
Ve 3 případech se řidiči střetli se zvěří.

por. Bc. Libor Pilař, Policie ČR

V sobotu 8. ledna obešli Dolní Lukavici 
„tři králové“ v rámci Tříkrálové sbírky 2011. 
Pořadatelem sbírky je Charita Česká repub-
lika. Většina obyvatel přispěla, bohužel se 
našli i takoví, kteří  neotevřeli, byť byli doma. 
„Tři králové“ zazpívali píseň „My tři králo-
vé jdeme k vám…“, po přispění do kasičky 
napsali tradičně na vrata K+M+B 2011. Do 
košíku děti dostaly i nějaké sladkosti či ovoce. 
Získané finance podpoří např. výstavbu hos-
piců, provoz odborných sociálních poraden, 
aktivizační služby pro seniory, pomoc lidem 
se zdravotním postižením, podpora osobám 
v sociální a hmotné nouzi, podpora osob bez 
přístřeší, provoz asistenční služby atd. Celkem 
se v rámci této sbírky v Dolní Lukavici vybra-
lo 8604 Kč.                           

Tříkrálová sbírka v Dolní Lukavici

Foto 2x Radek Hora

Mateřské centrum při KKC Přeštice

– každé pondělí a pátek 
od 9.00 do 17.00 hodin 

v dětské učebně

Masarykovo nám. 311, I. patro

Informační centrum při KKC
Masarykovo náměstí 311 

Novinka! 
Možnost zakoupení speciální poukázky 

ČD Net za zvýhodněnou cenu, 
opravňující Vás cestovat jakýmkoliv 

typem vlaku (včetně Pendolina) po celé ČR.

Kontakty:
telefon/fax: 377 981 911

e-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz

Pracovní doba (říjen-březen): 
pondělí, středa:  9.00-17.00 h 
úterý, čtvrtek, pátek: 9.00-16.00 h   
sobota: 9.00-12.00 h
neděle: zavřeno

Pracovní doba (duben-září):
pondělí-pátek: 9.00-17.00 h
sobota: 9.00-12.00 h
neděle: 14.00-17.00 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!KKC Přeštice vás zve na dechovku

Taneční zábava s Babouky
11. 2. od 20.00 hodin

Nejstarší jihočeská dechová kapela 
zahraje k tanci i k poslechu.

Bohatá tombola.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice

Vstupné: 120 Kč
Předprodej: IC Přeštice

Mgr. Eva Klepsová
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Basketbalová utkání v lednu
Hned první lednový víkend proběhla další 

utkání oblastního přeboru mužů s výsledky: Jis-
kra Domažlice – BK Přeštice 72:52 – naši muži 
asi ještě trávili vánoční cukroví, za 1. čtvrtinu 
dali celých 8 bodů. V neděli vrátili nešťastnou 
porážku z první poloviny sezony družstvu Hole-
šova s výsledkem BKK Holýšov – BK Přeštice 
53:77.

Naši žáci sehráli první utkání druhé polovi-
ny sezony 2010/2011 v Kraslicích s místním 
BSK Tatran Kraslice s výsledkem 24:81 pro 
TJ BK Přeštice. Nejlepší střelci: Křeš 21, Ornet 

19 a Marina 13 bodů. Druhé utkání skončilo 
výsledkem 43:93 pro TJ BK Přeštice, nejlepší 
střelci: Ornet 25, Rácová 21 a Křež 17 bodů. 
Přejeme žákům, aby se jim i v dalších utkáních 
dařilo.

Zveme všechny příznivce přeštického basketba-
lu na domácí zápasy mužů. V sobotu 5. 2. od 18.30 
hodin přivítají družstvo Slavoj Tachov a v neděli 
6. 2. od 10.30 hodin družstvo Sokol Bor.

Miroslav Hasák
organizační pracovník 

basketbalového klubu Přeštice

Prvoligové ženy postoupily 
do semifinále Českého poháru

V sobotu 15. ledna 2011 měly na programu 
čtvrtfinále 37. ročníku Českého poháru ženy. 
Hrálo se tradičně v hale ZČU na Borských 
polích. Prvoligové ženy TJ Přeštice se utkaly ve 
skupině B s dalšími účastníky nejvyšší soutěže 
Sokolem Tymákov, Sokolem Blovice a TJ Bož-
kovem.  

Nejprve se Přeštice utkaly s Blovicemi 
a po upracovaném výkonu zvítězily 8:5 (5:2). 
V tomto utkání se střelecky prosadila pouze 
Jitka Živná, která se vrátila po vážném zra-
nění a měla velkou chuť do hry. Škoda, že se 
k ní nepřidaly ostatní útočnice. Výsledek by 
byl určitě výraznější. Druhé své utkání Přeš-
tice sehrály proti Božkovu a bylo všem jas-
né, že když se uspěje, tak postup je jistý. Ale 
úvod utkání tomu vůbec nenasvědčoval a v 5. 
minutě byl stav 1:3. Přeštice musely sáhnout 
k oddechovému času a po změnách v útoku 
se brzy výsledek otočil. Zde hrála velkou roli 
kapitánky družstva Šárka Bradová, která sérii 
tří branek za sebou, celkem jich dala v tom-
to utkání 6, dostala vedení na stranu Přeštic. 
Po poločase 9:6 nakonec Přeštice po vítězství 
14:12 měly jistotu postupu. 

V posledním utkání s Tymákovem šlo už 
jen o celkové prvenství, když postup měla obě 
družstva jistý. V sestavě Přeštic dostaly velký 

herní prostor hráčky, které v předcházejících 
utkáních se na hřiště tak často nedostaly. V tom-
to zápase se více dařilo útočným řadám, hlavně 
v 1. poločase, než obraně a podle toho vypadá 
konečný výsledek 13:22 (9:16). Tymákov byl 
ve všech směrech lepším celkem. 

Na této akci se na Přešticích projevila trénin-
ková absence, když mohly absolvovat pouze 
jeden trénink. To je velice málo a pro úspěch 
v semifinále, které se hraje 5. 2. 2011 v Žatci, 
se musí v tomto směru přidat.     

Konečná tabulka:
1. Sokol Tymákov 62:42 6 bodů, 2. TJ Přeštice 
35:39 4 b., 3. TJ Božkov 42:43 2 b., 4. Sokol 
Blovice 25:40 0 b.

Sestava Přeštic:
brankářky: m. n. h. Klinerová Helena, Kripne-
rová Jitka
obrana: Zadražilová Lenka, Skálová Václava, 
Horáková Hana, Vizingrová Kristýna, Bošková 
Petra
útok: m. n. h. Bradová Šárka (6 branek), Živná 
Jitka (14), Krouparová Eva (7), Voláková Vero-
nika (3), Volfová Hana (3), Šrámková Ivana (2) 
trenér: m. n. h. Zadražil Stanislav, vedoucí: Šat-
ra Petr.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Muži TJ Přeštice uspěli ve čtvrtfinále 
37. ročníku ČP v národní házené

V sobotu 8. ledna 2011 zahájily účinkování 
ve 37. ročníku Českého poháru v národní háze-
né prvoligové celky. Ty byly nasazeny až do 
čtvrtfinálových bojů, které se hrají výhradně 
v halách. Prvoligoví muži TJ Přeštice se utka-
li ve skupině I. s družstvy TJ DIOSS Nýřany 
(1. liga), Sokolem Tymákov (vedoucí celek 2. 
ligy), Sokolem Nezvěstice (1. liga) a TJ Lito-
hlavy (2. liga). K favoritům patřily prvoligové 
celky, ale hned úvodní utkání tuto prognózu 
popřelo, když prvoligové Nezvěstice prohrá-
ly kontumačně s druholigovými Litohlavy. 
Nezvěstice totiž dorazily se zpožděním. Takto 
si Přeštice pohlídaly postup, když jednoznačně 
porazily Litohlavy 18:6 a v klíčovém utkání 
pro další účinkování v Českém poháru zvítězily 
nad Nezvěsticemi 14:11. Nýřany si v celém tur-
naji počínaly suverénně a nenašly zaslouženě 
přemožitele. Muži Přeštic měli již před svým 
posledním utkáním s Tymákovem jistý postup 
do semifinále, a tak dostali prostor ve hře hrá-
či, kteří v průběhu turnaje hráli méně. Nakonec 
s Tymákovem zaznamenaly Přeštice druhou 
prohru 11:16, když s Nýřany prohrály 14:17.

Potěšující v tomto turnaji bylo, že dostali šan-
ci nadějní dorostenci Kydlíček Pavel a Brada 

Marek a vůbec si nevedli špatně a prosadili se 
i brankově.

Konečná tabulka:
1. TJ DIOSS Nýřany 60:43 8 bodů, 2. TJ 
Přeštice 57:50 4 b., 3. TJ Litohlavy 35:46 4 b.,  
4. Sokol Nezvěstice 32:45 2 b., 5. Sokol Tymá-
kov 49:49 2 b.

Sestava Přeštic:
brankáři: Chmelík Tomáš, Cibulka Ladislav, 
Touš Pavel
obrana: Zeman Karel, Šik Ondřej, Hajžman 
Tomáš, Mrskoš Tomáš, Kraus Jan
útok: Lang Rudolf – kapitán (25 branek), Šelep 
Kamil (4), Hájek Jaroslav (13), Ausberger 
Radek (3), Urban Tomáš (1), Kydlíček Pavel 
(5), Brada Marek (6) 
trenér: Hajžman Václav, vedoucí: Chmelík 
Martin

Do semifinále 37. ročníku Českého poháru 
sk. M, které se hraje v sobotu 5. 2. 2011 opět 
v Plzni, v hale na Borských polích, postupují TJ 
DIOSS Nýřany, TJ Přeštice, TJ Plzeň-Újezd 
a TJ Avia Čakovice.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Pozvánka na mistrovství Plzeňského 
kraje v eskymování

Vodácké oddíly KČT Úhlava a TOM 20902 
Úhlava zvou všechny vodáky na 2. ročník 
Otevřeného mistrovství Plzeňského kraje, 
které se bude konat dne 27. 2. 2011 od 11 
hodin na plaveckém bazéně SK Radbuza 
Plzeň, Kozinova ul. 3.

Závod má dvě disciplíny: 
1. Eskymování na 

čas, kdy soutěžící 
musí absolvovat trať, 
během které musí 
otočit předepsaný 
počet eskymáků. 

2. Eskymování na 
počet, kdy soutěžící 
musí ve stanoveném 
limitu absolvovat co 
možná nejvíce esky-
máckých obratů. 

Závod se koná 
v kategoriích muži, 
ženy, žáci, veterá-
ni. První tři soutěží-
cí v každé kategorii 
obdrží diplom a hod-
notné ceny, vítěz 
v každé kategorii obdrží titul Přeborník Plzeň-
ského kraje v eskymování.

Vítězové z každé kategorie budou poté nomi-
nováni na mistrovství České republiky, které se 
uskuteční 20. 3. 2011 v Brně. V loňském roce se 
na republikové soutěži umístili zástupci Plzeň-

Sledujte www.kzprestice.cz

ského kraje na předních pozicích!
Jako doprovodný program proběhne soutěž 

v SUP (pádlování vstoje) a výtvarná soutěž pro 
děti do 15 let o nejkrásnějšího eskymáka, která 
je určena nejen pro závodníky. 

Bližší informace a podrobná pravidla závodu 
najdete na www.kct-uhlava.com.

Pár slov ke světelné signalizaci
V poslední době se množí stížnosti na nelo-

gické chování světelné signalizace na křižovat-
ce u „Spoláku“, kde bývá občas velmi dlouhá 
čekací doba na příjezdu z Palackého a Husovy 
ulice a současně také při přecházení tř. 1. máje. 
Stává se totiž, že na křižovatce tř. 1. máje x 
Nepomucká proběhnou dva cykly a u „Spoláku“ 
je stále zelená ve směru Plzeň – Klatovy a to 
i přesto, že po tř. 1. máje nejedou žádná auta 
a naopak v Husově a Palackého ulici je již znač-
ná fronta a na přechodu čekají chodci, kteří již 
dávno stiskli tlačítko pro přecházení. Protože 
obě křižovatky by měly pracovat koordinovaně 
a zároveň v dynamickém režimu (to znamená, 
že by se jednotlivé intervaly měly přizpůsobit 

hustotě provozu), je zřejmé, že tento systém 
nepracuje správně. Problém řešíme s dodava-
telem, ale protože se chyba nevyskytuje stá-
le, dohodli jsme se, že pořídíme videozáznam 
provozu obou křižovatek v různou denní dobu 
a při různé hustotě provozu. Tento záznam by 
měl být dostatečným podkladem pro podání 
reklamace, ale měl by také pomoci zjistit příči-
nu a především umožnit nápravu. Věc vyžaduje 
určitou přípravu i nějaký čas na realizaci, chtěli 
bychom obyvatele Přeštic i jejich návštěvníky 
požádat o trpělivost a slibujeme, že se budeme 
snažit jednat co nejrychleji.

Ing. Viktor Duchek
vedoucí HO MěÚ Přeštice                                      

Přihlášky posílejte do 24. února 2011 na 
hzamburkova@seznam.cz nebo telefonicky na 
čísle 777 832 520.

Hanka Žambůrková, KČT a TOM Úhlava

Ilustrační fotografie ze soutěže v eskymování. 
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Zajímavé zážitky rozhodčího 
Mattoni NBL v basketbalu

Basketbal je sport jako každý jiný. Není v něm 
nouze o zajímavé a krásné sportovní výkony. 
Aby vše proběhlo podle pravidel, je na hřišti 
důležitou osobou rozhodčí. I z Přeštic pocházejí 
dobří basketbaloví rozhodčí. V současné době 
je nejúspěšnějším Mgr. Jan Karásek. Na začát-
ku nového roku si vyšetřil čas a odpověděl na 
několik otázek. 

Je těžké stát se rozhodčím?
Neřekl bych, že je těžké stát se rozhodčím, 

spíše je těžké u toho vydržet. Na začátku je 
potřeba složit zkoušky rozhodčího III. tř. a po 
boku zkušenějších kolegů sbírat první zkuše-
nosti, postupně si zvyšovat kvalifikaci a hlavně 
pískat a pískat spoustu zápasů. Jinak to prostě 
nejde. Rozhodčímu nestačí jen teoretické zna-
losti pravidel, i když bez toho to nejde, ale dale-
ko cennější jsou praktické dovednosti a ty se 
z knížek nevyčtou. Samozřejmě to stojí spoustu 
času, který je potřeba obětovat, pokud to chce-
te někam dotáhnout. Pak, pokud máte i trochu 
štěstí, se dostaví první úspěchy. Ale i potom, 
pokud se chcete udržet ve špičce rozhodčích, 
musíte pořád pískat velké množství zápasů. Je 
to prostě rozjetý vlak, takže pokud z něj vystou-
píte, ujede vám a už ho nedohoníte.

Jaké nejvyšší úrovně jsi dosáhl jako roz-
hodčí?

Jsem 10 let na listině rozhodčích I. ligy.
Kam až ses pískáním nejdál podíval?
Nejdále jsem byl v Dubaji a v Bahrajnu, kde 

jsem necelý měsíc pískal tamější nejvyšší soutěž.
Chovají se cizinci v Mattoni NBL jinak než 

Češi? 
Musím bohužel říci ano, chovají se jinak. 

Američtí hráči jsou přátelští, komunikativní. 
Hráči z jižních evropských státu jsou zase tem-
peramentnější a výbušnější, ale všichni zahra-
niční hráči se basketbalem baví, mají respekt 

jeden k druhému, k rozhodčím, což se o mno-
hých českých hráčích říci nedá. Mnozí z nich 
mají snahu neustále něco komentovat. Ale 
nechci, aby to vyznělo proti českým hráčům, to 
vůbec ne. Ale otázka zněla, zda se cizinci cho-
vají jinak, a tak musím znovu říci že ano.

Z minulého čísla Přeštických novin víme, že 
ses zúčastnil MS v basketbalu žen v Karlových 
Varech. Můžeš nám říct svůj nejsilnější záži-
tek?

Ano, zúčastnil. Měl jsem tam na starosti 
vše, co se týkalo utkání, tzn. aby byly uklize-
né a vybavené šatny pro hráčky a rozhodčí, 
připravené míče na rozcvičování, připravené 
vlajky jednotlivých států atd., a hlavně stolek 
pomocných rozhodčích. Vše muselo běžet dle 
časového harmonogramu, který byl neskutečně 
nabitý a ze strany mezinárodní basketbalové 
federace FIBA byl nekompromisně vyžadován. 
Vše muselo na minutu sedět, vždyť zápasy byly 
přenášeny do 150 zemí. Už samotná účast na 
takové akci byl zážitek, být součástí týmu lidí, 
který se o vše staral, to byl nejen zážitek, ale 
také obrovská zkušenost. Asi největším zážit-
kem ale přesto zůstává čtvrtfinálový zápas naší 
reprezentace s obhájkyněmi světového titulu 
hráčkami Austrálie, kdy, sáhněme si do svědo-
mí, opravdu jen málokdo čekal, že naše družstvo 
vyhraje. Bylo úžasné sledovat, jak naše hráčky, 
k překvapení všech, vedou od začátku zápasu, 
jak publikum v hale zpočátku nevěřícně kroutí 
hlavami, co se to vlastně na hřišti děje a pomalu 
začíná věřit, že naše družstvo vyhraje. Atmosfé-
ru, kterou vytvořili diváci v K. Varech, nikdo 
doposud u nás na basketbalu nezažil.

Jménem BK Přeštice děkujeme za zajímavé 
zodpovězení našich dotazů.

Ptal se Miroslav Hasák,
 organizační pracovník BK Přeštice

Národní házenkáři hodnotili rok 2010
Valnou hromadu oddílu mají za sebou přeštičtí 

národní házenkáři. Ucelenou výroční hodnotící 
zprávu za všechna družstva přednesl předseda 
oddílu Karel Tušek. V úvodu řekl: „Můžeme 
se za uplynulým rokem klidně ohlédnout. Je 
za námi pořádný kus sportovní práce. Od letní 
přestávky jsme v nových kabinách s moderním 
sociálním zázemím. Tady je nutno ještě jed-
nou poděkovat všem, kteří mají podíl na jejich 
výstavbě v čele s poslancem Parlamentu Čes-
ké republiky ing. Jiřím Papežem, nelze zapo-
menout ani na město Přeštice a tělovýchovnou 
jednotu.“  

Oddíl národní házené má dvě stě šest členů, 
z toho necelou stovku tvoří házenkáři, věkově 
příslušní do kategorie žákovské a dorostenecké. 
V pravidelných soutěžích pořádaných Svazem 
národní házené hraje jedenáct družstev. „Tolik 
družstev nemá žádný oddíl v republice. Samo-
zřejmě je to také hodně práce a starostí, zajiště-
ní trenérů a nepochybně dnes to nejdůležitější, 
finance,“ zdůraznil. Vrcholem a vlastně výsled-
kem mravenčí práce trenérů jsou medaile. Těmi 
se poměřuje úspěch. A přeštičtí národní házen-
káři mohou uplynulou sezonu proto prohlásit 
za úspěšnou. V domácím prostředí se mistry 
republiky stali a zlatou medaili si na krk pově-
sili dorostenci, stříbro z republikového přeboru 
přivezly dorostenky. A úspěchy v mládežnic-
kých kategoriích jsou důležité, odtud přichází 
„nová krev“ do družstev dospělých, když jak 
muži, tak i ženy hrají I. ligu. A ženy přidaly do 
pokladnice oddílu další kov v podobě bronzové 
prvoligové medaile. Navíc ženy byly podruhé 
za sebou vyhodnoceny jako nejlepší sportovní 
kolektiv okresu.

Před členy oddílu jsou i v letošním roce 
důležité úkoly. Oddíl je v červnu pořadate-
lem vrcholné mládežnické akce Poháru České 
republiky dorostenek, za necelý měsíc pak Přeš-
tičtí organizují oblastní zimní přebory mladších 
žáků a žaček. Tradicí se staly letní výcvikové 
tábory pro děti, několik desítek let přeštický 
oddíl pořádá Memoriály Milana Brabence, Ivana 
Moravce a Jaroslava Fořta. Samozřejmě obhájit 
dosažené úspěchy je vždy velice nesnadné, ale 
určitě je oddíl chce letos alespoň vyrovnat. 

Valná hromada byla volební, po dvaceti sed-
mi letech jako předseda skončil Karel Tušek, 

Pan Karel Tušek se rozhodl po dvaceti sedmi 
letech skončit ve funkci předsedy oddílu národ-
ní házené, jelikož se chce plně věnovat vyšší 
funkci v tělovýchovné jednotě.

neboť začal pracovat ve vyšších funkcích v tělo-
výchovné jednotě. Za dlouholetost a práci, kte-
rou Karel Tušek v čele oddílu vykonal, mu patří 
srdečné poděkování a zároveň mu všichni pře-
jeme v činnosti Výkonného výboru TJ Přeštice 
hodně zdaru. 

Novým předsedou byl zvolen Rudolf Lang, 
obměny doznal výbor oddílu celkově. Novým 
místopředsedou byl zvolen Pavel Dobiš. Reviz-
ní komisi oddílu bude zastávat Petr Šatra. Ve 
funkcích vystřídali Jaroslava Ottu a Zdenka 
Plachého, kterým rovněž patří díky za odvede-
nou práci v oddíle.

Ostatní funkce zůstaly nezměněny: organizač-
ní pracovník – m. n. h. Stanislav Zadražil, hos-
podář – m. n. h. Zdenka Kriegerová, evidence 
členstva – Jitka Králová, člen – Martin Chmelík 
– propagace, člen – Petr Moravec – správce.

Petr Šatra
oddíl národní házené TJ Přeštice

Jedničku z tělesné výchovy si
v pololetí rozhodně zasloužíme

Podzim na naší škole patří již tradičně nepsa-
né královně sportu – atletice. Nová soutěž, jejíž 
okresní kolo jsme v září organizovali, je Atletic-
ký čtyřboj. Domácí družstvo starších dívek (Štef-
líková, Hošťálková, Kukaňová, Levorová, Lebe-
dová) vystoupilo na příčku nejvyšší a družstvo 
chlapců obsadilo druhé místo. Celkovým vítě-
zem se stal Jan Gruzska (na snímku), který vítěz-
stvím ve všech disciplínách (60 m, 600 m, skok 
daleký, vrh koulí) dosáhl 2061 bodů. Nejlepšího 
bodového skóre z domácích dívek dosáhla Lebe-
dová (1831 bodů stačil na 3. místo). Krajské kolo 
proběhne v květnu. Držte palce. 

Dalším sportem, kde naše škola výrazně 
ovlivňuje pořadí na stupních vítězů, je přes-
polní běh. Na okresním kole v Chlumčanech se 
umístilo jak družstvo mladších chlapců (Siegl, 
Borycki, Přibáň, Nosek, Kydlíček, Kuska), tak 
starších (Polívka, Tůša, Míka, Jeslínek, Grusz-
ka, Petrželka, Fux) na 3. místě a obě družstva 
děvčat na místě prvním. Za zmínku rozhod-
ně stojí naprosto ojedinělý úspěch starších 
žákyň, které doběhly za sebou na 3. až 7. místě 
v 38členném peletonu v tomto pořadí: Bešto-
vá, Hošťálková, Šteflíková, Levorová, Kukaňo-
vá. Na soutěžích v přespolním běhu se sčítají 
umístění prvních 4 závodníků v družstvu a dív-
ky tak dosáhly pouhých 18 bodů. Z mladších 
si nejlépe vedla Staňková doběhnuvší na páté 
pozici, další v družstvu pak skončily Kubešová, 
Komorousová, Frouzová, Fialová a Štýsová. 
Na krajském finále v Tachově, v silné konku-
renci známých atletických oddílů, se postupují-
cí družstva dívek umístila na 5. a 6. místě. 

Po dlouhé době prolomili starší hoši (Aulík, 
Šampalík, Jánský, Krýsl, Kubeš,  Jeslínek M., 
Jeslínek L., Frána, Nohava a Brada) smůlu 
na florbalových turnajích. V okrese zvítězili 
a v kraji se probojovali k bronzu.

Obdobně bravurně si vedla i starší děvčata 
(Moravcová, Hošťálková, Kačírková, Šteflíko-
vá, Živná, Levorová, Beštová, Peclová, Vrán-
ková) na krajském finále Novinářského kala-
máře (soutěž v házené), odkud přivezla stříbrné 
medaile. Hoši na stejné soutěži skončili čtvrtí. 

Z prvenství se v okresní soutěži v košíko-
vé radovala Levorová, Šteflíková, Beštová, 
Moravcová, Pastyříková, Lešetická, Langmaje-
rová, Šperlová, Kačírková, Živná, Hošťálková 

a Peclová, hoši (Janda, Urban, Kubeš, Něme-
ček, Merhaut, Šampalík, Klasna, Baláž, Aulík 
a Míka) byli druzí. Krajské kolo na dívky čeká 
v dubnu, stejně tak jako na sedmý ročník Veli-

konoční turnaj v košíkové. Ale to až samozřej-
mě po lyžařském výcviku, na který se přihlásilo 
78 žáků sedmých tříd. Mimo to nás ještě čekají 
projektové dny TV 8. a 9. ročníku, Pohár roz-
hlasu, Přeštická laťka, Přeštický pohárek, turnaj 
v odbíjené, v softbalu, stolním tenise a florbalu.

Podrobnější výsledky spolu s fotografiemi 
naleznete na www.zsprestice.cz.

Mgr. Ilona Malátová, ŠSK ZŠ Přeštice
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Podpora obnovy kulturních památek 
na Přešticku v roce 2010

I přes zaváděná úsporná opatření ve veřej-
ných financích bylo možné v roce 2010 získat 
na podporu obnovy kulturních památek příspěv-
ky z několika zdrojů Ministerstva kultury České 
republiky. Ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností Přeštice byly prostředky uvol-
něny ze dvou dotačních titulů: z Havarijního 
fondu MK ČR a z Programu MK ČR Podpo-
ra obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností.

Z Havarijního fondu MK ČR byla příspěvkem 
ve výši 100 tisíc Kč spolufinancována opra-
va části střechy kostela Všech svatých v obci 
Kbel. V  Dolní Lukavici proběhla oprava další 
části střešního pláště zdejšího kostela sv. Petra 
a Pavla. Tato stavební akce byla provedena za 
finanční podpory Havarijního fondu ve výši 255 
tis. Kč, finančního přispění obce a samozřejmě 
i podílu vlastníka. 

Finanční příspěvky poskytované z Programu 
MK ČR Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obce s rozšířenou působností 
Přeštice pomohly s obnovou dalších tří kultur-
ních památek našeho regionu. Ve Štěnovicích 
byla opravena sanktusová věžička kostela sv. 
Prokopa. Zde finanční příspěvek činil 125 000  
korun. Z téhož programu byla uvolněna částka 
ve výši 82 000 Kč pro restaurování světeckého 
sloupu s reliéfem sv. Petra v obci Dolní Luka-
vice. Na obnovu fasád kostelíka sv. Ambrože 
ve Vícově byla prostřednictvím „Programu“ 

poskytnuta nejprve dotace ve výši 125 000 Kč. 
Stavební práce byly dokončeny již v létě, a to 
ve velmi dobré kvalitě.  Pochvala patří pracov-
níkům firmy „Zdeněk Krs, malířství, lakýrnictví 
Horušany“ a odborným pracovníkům Národní-
ho památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Plzni za odborně metodické vede-
ní během celé akce obnovy. Snad díky velmi 
dobrému výsledku stavebních prací i včasné-
mu dokončení rozhodlo MK ČR v závěru roku 
o navýšení příspěvku pro obnovu vícovského 
kostelíka ještě o dalších 400 tisíc Kč. 

Péči o kulturní památky kromě státních dota-
cí podporují také finanční příspěvky poskytova-
né vlastníkům kulturních památek Plzeňským 
krajem. Letos uvolnil Plzeňský kraj na obnovu 
opěrné zdi u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích částku ve výši  340 000 Kč. 

Sečteme-li výše uvedené příspěvky, dojde-
me k částce 1 427 000 Kč. I tato suma přispě-
la k dalšímu vylepšení památkového fondu na 
Přešticku v uplynulém roce.

A poznámka pro majitele nemovitých kultur-
ních památek na závěr: formulář pro dotace z pro-
středků Plzeňského kraje je k dispozici od ledna 
na webové adrese www.kr-plzensky.cz (uzávěrka 
přihlášek do 28.  2. 2011).

Věra Lukášová
odbor školství, kultury a památkové péče

MěÚ Přeštice

Vánoční sportovní odpoledne
Tradičně jako každý rok pořádal 25. 12. 2010 

basketbalový klub v Přešticích sportovní odpo-
ledne pro všechny své hráče a hráčky, ať býva-
lé či současné a všechny své věrné příznivce. 
Odpoledne začaly tradičně naše mladé naděje, 
které předvedly, co se nového za ten rok nau-
čily. Ženy pojaly své utkání velice rozpustile 
a nastoupily v netradičních doplňcích – viz. 
společné fotografie.

Na závěr bylo utkání mužů, kde souboj „Mla-
dí – Staří“ je vždy provázen hecováním jedné 
či druhé strany. Po lítém boji vítězství pro sebe 
ukořistili „Staří “ a přerušili vítěznou šňůru 
“Mladých”. Sportovní odpoledne bylo zakon-
čeno společenským večerem ve Spolkovém 
domě.                                        Miroslav Hasák

organizační pracovník 
basketbalového klubu Přeštice

KKC Přeštice v sobotu 22. ledna uspořádalo Odpoledne s Dádou. Děti si mohly zazpívat a zatan-
covat, dokonce i na podiu, s populární zpěvačkou a její kamarádkou Jůlinkou.   Foto 4x M. Jánský

Mateřská škola 
v Horšicích 

pořádá

který se koná 

26. 2. 2011 
od 14.00 hodin 
v hostinci „U Knaizlů“ 

v Horšicích. 
Pestrý program plný hudby, tance i soutěží 
zajistí skupina Asfalt manželů Květoňových. 

Chybět nebude bohatá tombola.

Všechny srdečně zvou učitelky 
MŠ Horšice.

tradiční 
maškarní 
karneval, 

Junák Přeštice vás zve na

Dětský maškarní ples
5. 2. od 14.00 hodin
Spolkový dům Přeštice

Dáda Patrasová roztančila sokolovnu


