
Při přecházení hlavní silnice proto dbejte 
zvýšené opatrnosti a využívejte nejbližších 
označených přechodů. Poučte děti! 

Přechod byl zrušen na základě rozhodnutí 
Odboru dopravy KÚ Plzeňského kraje vydané-
ho z podnětu dopravní Policie ČR. Ta posoudila 
dosavadní podobu přechodu z hlediska bezpeč-
nosti provozu jako nevyhovující. Silnice byla 
v místě přechodu příliš široká, nebyla dodrže-
na maximálně přípustná délka přechodu, dále 
v důsledku výstavby nového domu v blízkosti 
přechodu na rohu náměstí nebyly dodrženy nor-
mou předepsané rozhledové poměry. Protože se 
mnoho občanů na nás obrátilo s požadavkem 
přechod pro chodce na tomto místě zachovat, 
oslovili jsme přední projektovou kancelář na 
dopravní stavby s žádostí o návrh řešení, které 
by vedlo k možnosti zachování přechodu pro 
chodce v tomto frekventovaném místě, kde se 
spojuje trasa chodníku ulice Komenského s pěší 
trasou z náměstí ke kostelu a na Příchovice.

Projekční kancelář předložila návrh řešení, 
který obsahuje všechny bezpodmínečně nutné 
úpravy: zúžení silnice I/27 v místě přechodu 
o cca 1,4 m na cca 6 m. Tím se snižuje čas nut-
ný pro bezpečné přejití komunikace a zároveň 
by mělo dojít ke zpomalení vozidel v místě pře-
chodu. Další podstatnou změnou by byla úpra-
va křižovatky Komenského – Hlávkova, kde 
by došlo ke zúžení stávajícího vyústění ulice 
Komenského, proto, aby byl přechod v dosta-
tečné vzdálenosti od křižovatky. Úprava této 
křižovatky by měla za následek obrácení jed-
nosměrného provozu v ulici Komenského, do 
které by bylo možno odbočit přímo ze silnice 
I/27 pouze ze směru od Plzně. 

Uvedené nutné změny by s sebou přines-
ly úpravu napojení chodníku na Pohořko (při 
pravém jízdním pruhu silnice I/27 směrem 
na Klatovy), úpravu chodníku v části ulice 
Komenského, úpravy v rozích parku přilehlých 
k ulici Komenského a další související opatření 
jako osvětlení přechodu a úprava vodorovného 
i svislého dopravního značení.

Navrhované řešení jako celek byla z hlediska 
Policie ČR jediná akceptovatelná varianta jak 
zachovat předmětný přechod pro chodce! 

Snahou zastánců tohoto řešení bylo využít 
uzavírky hlavní silnice vynucené rekonstrukcí 
kanalizace v ulici Hlávkova jelikož omezení 
provozu na této silnici v budoucnu by bylo vel-
mi složité.

Právě z důvodu velké časové tísně ihned po 
obdržení PD návrhu úprav přechodu a jeho bez-
prostředního okolí rada města vypsala veřejnou 
soutěž na výše uvedené stavební úpravy. Nej-
nižší nabídková cena činila 1 mil. Kč vč. DPH. 

Z důvodu potřeby neprodleného rozhodnutí 
v této věci jsem svolal pracovní jednání zastu-
pitelstva města, které většinou hlasů realizaci 
tohoto záměru zamítlo. 

Hlavními argumenty pro realizaci záměru 
byly: 

Bezpečnostní hledisko – existuje reálná oba-
va, že v případě zrušení přechodu bude i nadá-
le velké množství lidí v tomto místě přecházet 
(nebo přebíhat přes komunikaci výše přímo 
do ulice V brance) a vzhledem ke značné-
mu dopravnímu zatížení komunikace I/27 se 
toto místo stane velkým bezpečnostním rizi-
kem a místem možných častých střetů chodců 

a automobilové dopravy. Úprava by vyřešila 
roh náměstí kompletně, se zachováním přecho-
du pro chodce v souladu s dopravními předpisy, 
esteticky.

Hlavními argumenty pro zamítnutí realizace 
záměru byly: 

Nutnost obrácení jednosměrného provozu 
v ulici Komenského a na silnici na náměstí až po 
uvedenou křižovatku, s tím související zhoršení 
dostupnosti ul. Komenského. Snížením provozu 
v ul. Komenského dojde k přetížení provozu v ul. 
Červenkově. Příliš vysoká investice úprav.    

 Mgr. Antonín Kmoch, starosta 
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Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc září
Mělo by letošní „letní kino“ odstartovat 

tradici do budoucna? 
 Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 

v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 

IRONMAN A PŘEŠTICE
Dne 15. 7. 2012 proběhl ve švýcarském Zuri-

chu jeden z kvalifikačních závodů na tradiční 
havajský Ironman, nejnáročnější a zároveň nej-
populárnější triatlonový závod na světě. Jednalo 
se o klasický triatlon, jehož součástí je plavání 
v délce 3,8 km, cyklistika 180 km a jako závě-
rečná „třešnička na dortu“ klasický maratonský 
běh, tedy 42,2 km.

Jedním z celkového počtu 1 751 závodníků 
z celého světa byl i Miroslav Koman, přeštic-
ký občan, který žije již více jak 5 let v Aus-
trálii. Účast na švýcarském triatlonu byla 
jeho prvním startem v tomto těžkém závodě 
po přibližně půlročním tréninku. Jeho umís-
tění sice nestačilo na kvalifikaci na Havaj, 
ale výsledný čas 12:38 hod. je přes technické 
problémy v cyklistické části závodu krásným 
úspěchem. 

Svého kamaráda doprovodil na místo koná-
ní početný doprovodný tým 18 lidí, kteří nejen 
povzbuzovali, ale zároveň se starali o technic-
kou podporu na trati. Jak je vidět z přiložených 
fotografií, celý tým myslel také na propagaci 
našeho města. 

Po návratu z tohoto závodu jsem Miroslava 
Komana požádal, zda by byl ochoten promluvit 

o svých pocitech a dojmech ze závodu. Proto 
s ním byla 3. 8. 2012 víceméně narychlo uspo-
řádána beseda v KKC Přeštice. Besedu zahájil 
pan Josef Hrádek, který popsal začátky triatlo-
nových závodů a podělil se o své vlastní zkuše-
nosti a zážitky. Zajímavosti z konání samotného 
závodu, přípravy na něj, informace o významu 
stravování při tomto náročném závodě nebo 
o cyklistické výbavě, která byla předmětem čas-
tých dotazů, si přišlo poslechnout cca 50 lidí.

O dalších úspěších a plánech Miroslava 
Komana si můžete přečíst na webových strán-
kách www.miroslavkoman.com.

Text a foto Jiří Hlavín, 1. místostarosta

Vážení spoluobčané a školáci,
v září je dobrým zvykem popřát Vám, našim školákům 

a školačkám, veselý vstup do úspěšného školního roku. Mladší 
z vás se těší na svou školku či školu z vrozené touhy po pozná-
vání, starší by měla přinejmenším zaujmout změna názvu ško-
ly, který je naším uctěním velkého přeštického rodáka a záro-
veň jeho darem nám. Základní škola Josefa Hlávky.

Prázdninová pohoda v letošním roce byla a doposud je 
nepříjemně narušena stavebními pracemi rekonstrukce úseků 
kanalizace na Havlíčkově náměstí, v ul. Mlýnské a ul. Hláv-
kově. Hlavně obyvatelům těchto ulic děkujeme za trpělivost 
a pochopení při bydlení u staveniště, ostatním za to, že si našli 
a s porozuměním snášeli nesnadnou cestu domů či do špatně 
přístupných míst. Věříme, že nová kanalizace a v rámci mož-
ností částečně upravené povrchy silnic a chodníků Vám na 
tyto nepříjemné chvíle dají brzy zapomenout. V souvislosti 
s jednosměrným zprovozněním (od 13. 8.) a s obousměrným 
zprovozněním (nejzazší termín od 15. 10.) hlavní silnice 
v Hlávkově ulici – Pohořko – Vás upozorňujeme na zrušení 
přechodu pro chodce přes tuto hlavní silnici na rohu náměstí 
před ČSOB. Prosíme, v zájmu vlastní bezpečnosti používejte 
nejbližších značených přechodů (více v samostatném článku 
na této straně). 

V srpnu jsme si připomněli ničivou povodeň r. 2002 
v Přešticích. Fotografie s krátkým přehledem událostí, stej-
ně jako poděkování Města všem, kteří tehdy pomáhali při 
záchranných a likvidačních pracích či následně darem pod-
pořili potřebné, můžete zhlédnout na internetových stránkách 
města. Jako přímí účastníci tehdejšího překotného dění chce-
me i po 10 letech připomenout tehdejší úctyhodnou práci hasi-
čů, jak profesionálních, tak především našich dobrovolných. 
Průběh a následky výjimečné povodně roku 2002 upoutaly 
pozornost veřejnosti k závažné a velmi sledované problema-
tice protipovodňových opatření také v Přešticích. Zastupitelé 
města v několika málo následujících letech schválili projekt 
tři protipovodňových opatření a jejich postupnou realizaci 
v závislosti možnosti financování. 

1) vybudování protipovodňového průlehového koryta Na 
Zámostech (dokončeno v r. 2006 s realizačními náklady 4 448 660 
Kč vč. DPH, z nichž částku 1,5 mil. Kč uhradil Plzeňský kraj)

2) vybudování průlehového koryta, souběžného s vodním 
tokem Úhlavou. Koryto s tůněmi povede ve vzdálenosti cca 
300 m od Úhlavy, loukami mezi Přešticemi a Příchovicemi. 
Profil koryta bude cca 20 m a bude sloužit k odlehčení průto-
ku v  Úhlavě. Vybudování ochrany levého břehu vodního toku 
(zahrádek a městské zástavby) před vodami Úhlavy při jejím 
průtoku městem v úseku od brodu pod jezem skrze zahrád-
kářskou kolonii a provedení vegetačních úprav pravého břehu 
vodního toku podél zahrádkářské kolonie.

3) vybudování mostního inundačního pole skrze těle-
so komunikace II/ 230 (Přeštice-Nepomuk) tak, aby se část 
povodňových vod z koryta Úhlavy provedla tímto polem do 
luk za Přešticemi na druhé straně silničního tělesa a odlehčilo 
se tak průtoku vod před provedením vod pod silničním mos-
tem na Nepomuk. (Finančně velmi nákladné, proto v blízké 
budoucnosti nerealizovatelné).

Na konci r. 2010 na základě nových informací poskytnu-
tých zástupci Povodí Vltavy s.p. a Ministerstva zemědělství  
rozhodlo zastupitelstvo města o zrušení původního návrhu 
protipovodňového opatření výše uvedeného pod označením 
2) a následně stanovilo současný návrh. V týdeníku 5+2 dny  
z  9. 8. 2012 jsme si přečetli článek k desátému výročí povodní 
„Přeštičtí začali znovu od nuly“. Nechceme rozebírat technic-
ké či koncepční odlišnosti původního a současného návrhu 
protipovodňového opatření ani přílišně zpolitizovaný obsah 
článku s tak věcnou tématikou. Pro srovnání obou koncepcí 
v něm chyběla podstatná informace: proč byl původní projekt 
zrušen a v jakém stavu je projekt současný. 

Zásadním problémem hlavní části původního projektu 
protipovodňových opatření je, že podle odborného posudku 
a hydrodynamického modelu (zpracoval ho výlučný strategic-
ký partner – ČVÚT Praha), který je nutnou podmínkou úspěš-
ného podání žádosti, projekt nevyhověl technickým kritériím 
(při bodovém hodnocení se dokonce dostal do minusových 
položek). Nedošlo tak ani k následnému kroku zpracování 
finančního modelu efektivity projektu, který by v případě 
úspěšného technického posouzení ještě musel spočítat, zda 
vložené investice potencionálně ochrání majetek minimálně 
ve stejné  hodnotě. Proto zástupci investora stavby (Povodí 
Vltavy, s.p.) a poskytovatele dotace (MZe) souhlasně označili 
projekt jako dále nerealizovatelný. Projekt byl zpracován na 
úroveň tzv. 50leté vody (Q50), která však město výrazně neo-
hrožuje, protože v takovém rozsahu vodu pojmou rozlivové 
plochy na lukách v údolní nivě. Jiné argumenty o neúspěchu 
původního projektu jsou liché a nepodstatné. 

Současný projekt protipovodňových opatření, který je 
dimenzován na ochranu před stoletou vodou (Q100), je již 
vypracován. Na jeho technickém řešení se nyní shodujeme 
s MZe a s Povodím Vltavy, s.p., všechny pozemky pro mož-
nost jeho realizace jsou smluvně zajištěny. V současné době 
probíhá stavební řízení o vydání územního rozhodnutí.

V případě zájmu je možné do dokumentace nahlédnout na 
MěÚ Přeštice.                          Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Jiří Hlavín, 1. místostarosta

Přechod pro chodce na náměstí před ČSOB zrušen
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červen a červenec 2012
Na městskou policii bylo oznámeno občany 

nebo zjištěno strážníky 261 událostí.
Celkem bylo zjištěno 179 přestupků, 144 řeše-

no blokově, 16 oznámeno správnímu orgánu.
• 4x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu – 2x maření výkonu úředního 
rozhodnutí dle § 337 trestního zákoníku a 2x 
ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 
trestního zákoníku, který byl omezen na osob-
ní svobodě, aby bylo zamezeno jeho útěku 
a k zajištění důkazů, předán dle věcné přísluš-
nosti k vyřízení Policii ČR 
• 4x zjištěn řidič, který řídil vozidlo po požití 
alkoholických nápojů a 1x po požití omamných 
psychotropních látek – předán dle věcné pří-
slušnosti k vyřízení Policii ČR 
• 1x předvedena osoba na Policii ČR ke zjištění 
totožnosti, jednalo se o muže z Plzně, který zne-
čišťoval veřejné prostranství a nemohl žádným 
hodnověrným způsobem prokázat svoji totož-
nost – věc vyřešena na místě 
• 1x převoz do protialkoholní záchytné stanice 
v Plzni (ve spolupráci s Policií ČR) osmadvace-
tiletého mladíka z Chlumčan, který ohrožoval 
svůj život 
• zjištěny 2 vraky vozidel – v ul. Tř. 1. máje 
zn. Škoda a v ul. Zahradní zn. BMW, vylepeny 
výzvy na jejich odstranění a umístěny na úřední 
desku města 
• proveden 6x výjezd na potulující se psy – tři 
odchyceni a předáni zpět majitelům
• prováděny nepravidelné kontroly dodržování 
obecně závazné vyhlášky města ve věci zabez-
pečení veřejného pořádku – regulace provozní 
doby hostinských a obdobných zařízení, opa-
kovaně zjištěno ve spolupráci s Policií ČR její 
nedodržování v Blue Line Baru na Tř. 1. máje, 
pořízen videozáznam a věc oznámena k vyříze-
ní na MěÚ – odbor správní a dopravní   
• 5x kontrola zahrádek za řekou Úhlavou, cha-
tové oblasti Osada Šeříků a objektu místního 
hřbitova
• v červnu provedeno 10x měření rychlosti na 
území města a přilehlých obcí, nejvyšší namě-
řená rychlost 82 km/h v obci Zastávka a v čer-
venci 8x, převážně související s plánovanou 
objízdnou trasou Přeštic, z toho 1x na žádost 
samotných občanů Skočic 
• 55x provedena v červenci kontrola objízd-
né trasy, zjištěno 31 závad na komunikaci či 

na dopravním značení – předáno stavebnímu 
dozoru, dále 27 přestupků – řešeno v blokovém 
řízení 
• na území města bylo zjištěno: vyvráceno šest 
dopravních značek v Přešticích, poškozen zpo-
malovací práh v Městském parku, otevřený 
kanál v ul. Hlávkova – vrácen na původní mís-
to, 2x propadlý kanál ve Skočicích – předáno 
k vyřízení MěÚ,  nalezen u řeky v ul. Ostrovní 
skútr zn. Peugeot, v ul. Husova a na místním 
hřišti klíče, v parku Kosmonautů 9 ks injekčních 
stříkaček – ekologicky zlikvidovány a vyro-
zuměna Policie ČR, na Tř. 1. máje peněženka 
s doklady, platebními kartami a fin. hotovostí, 
v ul. Poděbradova dioptrické brýle, u prodejny 
Billa peněženka s doklady a platebními karta-
mi – vše předáno na MěÚ, v ul. Husova desky 
s doklady od firemních vozidel – předáno zpět 
provozovatelce, po dopravní nehodě osobního 
vozidla na Tř. 1. máje zjištěna vyvrácená lampa 
veřejného osvětlení – oznámeno Policii ČR
• dne 20. 6. byla MP provedena kontrola písko-
višť na území města z důvodů možné přítom-
nost použitých injekčních stříkaček – nenaleze-
ny a dne 27. 6. beseda ve školní družině na téma 
Bezpečné prázdniny 
• 2x výjezd na neplatící zákazníky na čerpacích 
stanicích OMV a ECCO v Přešticích, po zjiš-
tění jejich totožnosti předáni k vyřízení Poli-
cii ČR či samotnému provozovateli ČS, dále 
na signál prodejny v Husově ul. – vyrozuměn 
majitel, na neoprávněné vylepování plakátů na 
výlepové místo v ul. Rybova – předáno ředitel-
ce KKC a na neoprávněný prodej zboží u mar-
ketů v Přešticích – prodejci vykázáni, vyřešeno 
v blokovém řízení
• na žádost Policie ČR byla provedena dne  
27. 6. asistence hlídky MP jako nezúčastněné 
osoby při prověrce výpovědi zadržených pacha-
telů trestné činnosti na Přešticku a dne 4. 7. asi-
stence hlídky MP při odchytu psa, který pokou-
sal na lýtku a ruce jednadvacetiletého občana 
Přeštic v ul. Hlávkova 
• prováděno usměrňování dopravy v důvo-
du ohrožení její bezpečnosti a plynulosti  při 
dopravní nehodě tří vozidel v ul. Hlávkova, 
při přesunu mažoretek a diváků na Tř. 1. máje, 
při Land Rover Cupu na Masarykově nám., při 
trvání objížďky (stavební práce Čistá Beroun-
ka), dne 18. 7. při dopravní nehodě nákladního 

vozidla mezi obcemi  Přeštice a Lužany – pře-
dáno Policii ČR a dne 31. 7. v ul. Husova ve 
vjezdu na parkoviště – technická závada na 
nákladním vozidle s návěsem 
• 20x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu 
a narušení veřejného pořádku: dne 1. a 2. červ-
na kolem půlnoci na skupinky mladíků ničící 
květináče a kryt na uzávěr plynu při cestě do 
Přeštické stodoly, dne 3. 6. v 0.41 h rvačka v ul. 
Karlova za prodejnou Kebab, dne 7. 6. na mládež 
ničící třešeň v soukromé zahradě ul. V Háječku, 
dne 9. a 24. 6. po půlnoci na rušení nočního klidu 
u Přeštické stodoly, dne 15. 6. ve 22.58 h na rvač-
ku v ul. Lukavická, dne 28. 6. v 16.40 h na nepla-
tícího hosta v Tip Sport Baru,  dne 30. 6. v 0.39 
h na hluk z provozovny Krijcos a v 0.50 h na 
skupinu mladíků hlasitě komunikujících u her-
ny Bonver, dne 7. 7. ve 4.10 h na mladíka pod 
vlivem alkoholu rušícího noční klid a pokoušící 
se vypouštět pneumatiky vozidel na Masary-
kově nám., dne 8. 7. a 29. 7. v nočních hodi-
nách na mládež hlučící u Přeštické stodoly, dne  
20. 7. ve 22.10 h rušení nočního klidu při rodin-
né oslavě na zahradě v ul. Nerudova a ve 23.37 
h na mládež hlučící v Městském parku, dne 
25. 7. ve 12.51 h společně s hlídkou PČR na 
rodinnou rozepři s napadením manželky v ul. 
K Cihelně a dále dne 12. 7. ve 12.30 h na leží-
cího muže v ul. Ostrovní a dne 25. 7. v 16.05 h 
na spícího muže na komunikaci v ul. Na Chmel-
nicích – vše vyřešeno na místě nebo předáno 
k vyřízení hlídce Policie ČR
• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích: dne 1. 6. – Noc kostelů ve Vícově, 
dne 2. 6. – Giant Liga a charitativní koncert na 
Masarykově nám. a dne 16. 6. – Mistrovství 
ČR v mažoretkovém sportu, dále dne 22. 6. při 
koncertu v Žerovicích, dne 23. 6. při dětských 
závodech na jízdních kolech v Městském parku, 
dne 28. 7. – Dechparáda na Masarykově nám. 
a ve dnech 22.-24. 6. a 13.-15. 7. a 20.-22. 7. na 
území města při konání technopárty v Přícho-
vicích.
Z další činnosti uvádím:
• Dne 8. 7. ve 4.18 h spatřila hlídka osobní vozi-
dlo Renault, jehož řidič projížděl ul. Palackého 
velkou rychlostí. Vozidlo bylo hlídkou zastave-
no na Tř. 1. máje a provedenou kontrolou bylo 
zjištěno, že devatenáctiletý řidič z Třemošné 
řídil vozidlo po požití alkoholických nápojů 

a bylo mu detektorem na alkohol naměřeno 
1,040 promile alkoholu. Stejně jako třiadvaceti-
letý mladík z Přeštic, který dne 27. 7. ve 22.55 
hod. projížděl vozidlem zn. Citroën zákazem 
vjezdu ul. Hlávkova a poté byl zastaven hlídkou 
na Havlíčkově nám. a bylo mu naměřeno 1,378 
promile. Oba řidiči jsou podezřelí ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod vlivem návykové 
látky a byli na místě předáni přivolané hlídce 
Policie ČR. Také dvacetiletý řidič z Příchovic 
řídil dne 15. 7. ve 3.49 h vozidlo zn. Citroën 
po požití alkoholických nápojů a snažil se hlíd-
ce ujet. Byl zastaven v ul. Karlova a bylo mu 
naměřeno 0,529 promile, stejně jako třiadvace-
tiletému řidiči z Dolců, kterému při vjezdu na 
Masarykovo nám. dne 3. 6. v 4.05 h chybělo 
na vozidle Opel zadní okno a po jeho zastavení 
nadýchal do detektoru alkoholu 0,870 promile.    
• Dne 13. 7. ve 22.58 h byl kontrolován v ul. 
U Trati řidič osobního vozidla Mazda z důvodu 
nefunkčnosti předního světlometu. Provedenou 
kontrolou bylo zjištěno, že řidič má zadržený 
řidičský průkaz a řízení soudem zakázáno, čímž 
maří výkon úředního rozhodnutí a pro podezře-
ní z trestného činu byl na místě předán přivola-
né hlídce Policie ČR.
• Dne 29. 7. ve 22.20 h spatřila hlídka vozidlo 
zn. Mercedes, jehož řidič s ním přejel v pro-
storu čerpací stanice ECCO vyvýšený chod-
ník a jeho způsob jízdy nasvědčoval tomu, že 
je pod vlivem psychotropních látek, proto jej 
hlídka pronásledovala směrem na Plzeň. Ces-
tou řidič vjížděl do protisměru a najížděl do 
protijedoucích vozidel, které musely uhýbat 
do příkopu. V obci Horní Lukavice se řidič 
s vozidlem otočil a vracel se neosvětlen zpět 
do Přeštic, kde projel křižovatkou na červenou. 
V ul. Hlávkova projel zákazem vjezdu a vjel 
u kostela na chodník, kde se zastavil o strom 
u schodů vedoucích do ul. Třebízského, kde 
byl společně s hlídkou Policie ČR zadržen. 
Byla mu přiložena pouta a byl podroben testu 
na omamné a psychotropní látky s pozitivním 
výsledkem. Jednalo se o čtyřiatřicetiletého 
řidiče z Plzně bydlícího nyní v Přešticích, kte-
rý má zadržen řidičský průkaz, a proto je pode-
zřelý ze spáchání trestných činů – ohrožení 
pod vlivem návykové látky a maření výkonu 
úředního rozhodnutí. 

 Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Statistika dopravních nehod v okrese 
Plzeň-jih za 1. pololetí roku 2012

Na teritoriu Územního odboru Plzeň-jih 
evidují policisté za prvních šest měsíců letoš-
ního roku 176 dopravních nehod, při kterých 
podlehlo svým zraněním 6 lidí. Celkem 94 
účastníků silničního provozu utrpělo lehká 
zranění. V obci se havarovalo celkem 85krát. 
Zbytek dopravních nehod, tedy 91, se stal 
mimo obec. Alkohol byl prokázán u 17 viní-
ků dopravních nehod. V pěti případech zavi-
nili střet chodci. Jako zajímavost uvádím, 
že nejčastěji dochází k dopravním nehodám 
v sobotu. V tento den bouralo celkem 32 řidi-
čů. Druhé místo v našem pomyslném žebříčku 
má středa, to je 27 případů a o třetí místo se 
dělí úterý se čtvrtkem s číslem 26 dopravních 
nehod. Nejčastější příčinou byl v 87 přípa-
dech nesprávný způsob jízdy. Do tohoto poj-
mu se řadí: nedodržení bezpečné vzdálenosti, 
jízda v protisměru, couvání, nevěnování se 
řízení, atd. Nepřiměřenou rychlost policisté 
zaznamenali u 60 dopravních nehod. Podle 
statistiky byl v prvním pololetí nejnebezpeč-
nější měsíc červen s celkovým počtem 35 šet-
řených nehod. O tři nehody méně zaznamenali 
policisté v měsíci dubnu. Hned po něm pak, 
v těsném rozdílu pouze jedné nehody, měsíce 
únor a květen. Dvacet šest dopravních nehod 
šetřili strážci zákona v březnu. Nejbezpeč-
nějším měsícem na jihoplzeňských silnicích, 
s počtem 21 střetů, byl leden. Na závěr vám 
připomenu povinnosti účastníků dopravní 
nehody, které vyplývají ze zákona o provo-
zu na pozemních komunikacích. Účastníci 
dopravní nehody jsou povinni neprodleně 

zastavit vozidlo, zajistit bezpečnost provozu 
v místě nehody, zabránit vzniku dalších škod 
(vytékající paliva nebo maziva, odpojení elek-
troinstalace, označení místa nehody a varová-
ní řidičů, opuštění vozovky, hašení požáru), 
podle potřeby poskytnout první pomoc, při-
volat záchrannou službu a umožnit obnovení 
provozu. Navzájem si jsou povinni prokázat 
totožnost a údaje o vozidlech. Za stanovených 
podmínek platí povinnost ohlásit nehodu Poli-
cii České republiky, vyznačit situaci a stopy 
a případně se zdržet přemisťování vozidel 
a setrvat na místě do příchodu policisty:
– dojde-li k usmrcení nebo jakémukoli zraně-
ní osoby, nebo
– dojde-li k hmotné škodě převyšující zřej-
mě 100 000 Kč na některém ze zúčastněných 
vozidel včetně nákladu nebo na jiných věcech, 
nebo
– nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody 
na míře účasti na způsobení škody, nebo
– byla-li jakákoliv hmotná škoda způsobena 
na majetku třetí osoby (např. vybavení komu-
nikace, firemní, půjčené nebo leasingové auto 
atd.).                nprap. Ivana Telekešová, DiS.

Preventivní akce 
pro motoristy

Městská policie Přeštice pořádá 
v pátek 14. září v době od 17 do 
19 hodin a v sobotu 15. září v době 
od 10 do 12 hodin kontrolní měře-
ní rychlosti k porovnání přesnos-
ti tachometru vozidla s laserovým 
měřičem rychlosti – radarem  měst-
ské policie za přítomnosti zástupce 
BESIPu. Místo konání je v Přešti-
cích v ulici V Háječku ve směru od 
ulice Na Jordáně. Seřadiště vozidel 
v ulici Na Jordáně před základní 
školou. Na stanovišti – start budou 

řidičům předány informace, jakým 
způsobem se měření uskuteční. Je 
totiž zapotřebí v daném úseku ozna-
čeném dopravními kužely udržet 
konstantní rychlost. Naměřené úda-
je poté nahlásí strážníci další hlídce, 
která opodál na stanovišti – cíl předá 
řidiči lístek s naměřenou hodnotou. 
Přijďte si ověřit přesnost tachometru 
Vašeho vozidla a již nikdy nemusíte 
platit pokutu za rychlost.                        

 Městská policie Přeštice
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VÝROČÍ (červenec)

ÚMRTÍ (červen)

Anna SÜSSOVÁ
Josef JÍLEK
Jiří POUZA

(1937) 
(1929) – Žerovice
(1954)

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Jaroslav VANĚK

Jaroslava KASLOVÁ
Bohumil MAŇAS

Marie NETRVALOVÁ
Marta HŘEBCOVÁ 

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Miloslav FOŘT

Milouš BEŠŤÁK
Josef BROŽ 

83 let 
 Věra PEROUTKOVÁ
Jaroslav REITSPIES

Marie FREIOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

Zlatá svatba

86 let 
Jarmila ČÍŽOVÁ  (Žerovice)

Marie TOMKOVÁ (Zastávka)
Miloslava ŠILINGOVÁ

Božena HRUBÁ

88 let 
Jana KOLENOVÁ

Sledujte 
www.kzprestice.cz

Vážení občané,
Městský úřad Přeštice, odbor správní 

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

 V zájmu úspěšné výměny shora uvede-
ných řidičských průkazů bez stresových situ-
ací či jiných problémů neodkládejte výměnu 
na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště 
řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády 
do jednoho měsíce výměnu provedou. K výmě-
ně řidičského průkazu je nutné doložit stávající 
řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou 
žádost, l ks fotografie předepsaného formátu 
a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště 
či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správ-
ní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, 
musí mít platnou lékařskou prohlídku. 

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Blahopřání k 85. narozeninám

Zemřel člen kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přeštice pan Martin Rom

Po vážné nemoci se ve čtvrtek 12. července ve věku 42 
let uzavřela životní cesta člena kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Přeštice pana Martina Roma, slušného a pra-
covitého člověka, milujícího otce a manžela. Jeho odchod 
zasáhl snad každého nejen v Přešticích, ale i v blízkém 

okolí. Přestože již byl v posledních měsících vážně nemocný, každý, 
kdo o tom věděl, věřil, že se vše v dobré obrátí. Bohužel krutá pravda je 
skutečností.

Věnujme jeho památce tichou vzpomínku. Vedení města Přeštice pro-
jevuje upřímnou soustrast celé jeho rodině. Čest jeho památce!

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta pro školství, kulturu a sport

Své 80. narozeniny oslavil dne 21. června pan 

Václav Krs z Přeštic. 
K tomuto  významnému životnímu jubileu mu osobně poblahopřál 2. místostarosta Mgr. Jan 

Königsmark. Popřál panu Krsovi jménem celého vedení města Přeštice do dalších let především 
hodně zdraví, spokojenosti a radosti. Pan Krs má stále velký zájem o vše, co se v našem městě 
děje. A tak bylo opravdu o čem povídat. Vzpomínal na mnohé, co ve svém životě prožil. Dlouhá 
léta pracoval v Chlumčanských keramických závodech (CHKZ) a ještě dnes rád jezdí na společ-
ná každoroční setkání bývalých zaměstnanců. Jeho velkou láskou byl také sport. Proto rovněž 
zavzpomínal na časy, kdy byl v Přešticích aktivním fotbalistou a hokejistou. Řeč přišla i na KČT, 
kde nejen aktivně hrál hokej, ale také určitou dobu vykonával správce tohoto areálu. Se svolením 
pana Václava Krse otiskujeme dvě fotografie z let 1956 a 1957 právě z areálu KČT. Jistě mnozí 
čtenáři na těchto fotografiích poznají sebe, své blízké či své kamarády.

Dne 6. července oslavila své jubilejní 85. na-
rozeniny paní 

Anna Fořtová z Přeštic. 
V den jejích narozenin navštívil oslavenky-

ni 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark, aby 
jí jménem vedení města poblahopřál v kruhu 
její milující rodiny především pevné zdraví, 
radost, klid a pohodu. Hezkou atmosféru tohoto 
významného dne v životě paní Fořtové nejlépe 
přiblíží otištěné fotografie.

Před 50 lety, dne 6. července 1962, vykročili na společnou cestu životem manželé 

Karel a Marie Pěchoučkovi z Přeštic. 

Do dalších společných let jim přeje vedení Města Přeštice hlavně hodně zdraví, pohody, klidu 
a spokojenosti.

Čištění řeky Úhlavy 9. června 2012
Celkem účastníků: 126
Uklizeno říčních kilometrů: 13,3 (z Lužan do 

Snopoušov)
Uklizeno kilometrů pěších: 42,5
Množství odpadu: cca 11 m3, 1,68 tuny
Článek o projektu „Řeka Úhlava je zdrojem 

pitné vody pro Plzeň, není to smetiště!“, kte-
rý se uskutečnil dne 9. června 2012, již vyšel 
v červnovém čísle Přeštických novin, nicmé-
ně bychom rádi ještě jednou poděkovali všem 
sponzorům a mecenášům této ekologické akce. 
Velmi děkujeme za významnou finanční pod-
poru našeho projektu soukromé nezávislé čes-
ké nadační společnosti VIA v programu ČSOB 
a Era pro podporu regionů – Menší komunitní 
granty (2012). Velmi děkujeme za významnou 
finanční podporu našeho projektu Krajské-
mu úřadu Plzeňského kraje, v dotačním titulu 
č. 2 – Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty.

Děkujeme dále těmto institucím, firmám 
a obcím za finanční, materiální či organizač-
ní pomoc: město Přeštice, obec Lužany, obec 

Dolní Lukavice, MAS Aktivios o.s., DORA 
dobrovolnická agentura Plzeň, OBSTAV 
profi, s.r.o., ELASTO FORM Bohemia 
s.r.o., Západočeské Komunální služby, a.s. – 
Marius Pedersen Group, EKO–KOM. Děku-
jeme všem dobrovolníkům, kteří věnovali 
svůj volný čas  ke zlepšení našeho životního 
prostředí: Sbor dobrovolných hasičů Dol-
ní Lukavice, Mateřské centrum MIMIMA-
MI z Lužany, mladí hasiči  z SDH Lužany, 
COPR při TJ Přeštice, vzpěrači při TJ Přešti-
ce, Český rybářský svaz MO Přeštice, mládež 
z Evangelického sboru v Přešticích, Junák 
– Svaz Skautů a Skautek – středisko Přícho-
vice, děti z MŠ Gagarinova a MŠ Dukelská, 
děti z družiny při ZŠ Přeštice, členové KČT 
Úhlava, mladí vodáci TOM Úhlava a také 
neorganizovaní občané. 

Za pořadatele: Dagmar Švihlová, 
TOM Úhlava a KČT Úhlava

Zalistujte novou podzimní „Zelenou Horou“
Podzimní číslo vlastivědného sborníku „Pod 

Zelenou Horou“ uvádí v Galerii pozapomenu-
tých osobností originálního kronikáře z Čečo-
vic u Nepomuku Augustina Moravce, od jehož 
narození letos uplynulo 110 let. Medailonek 
doplňuje ukázka jeho kronikářského zázna-
mu o „válce v šestašedesátém“. Nepomuk se 
objevuje i v první části práce Lenky Špačkové 
o příchodu piaristického řádu do města a jeho 
přínosu pro místní školství. Politickou kultu-
ru první republiky přibližuje Jana Štrejnová 

v „Nahlédnutí do historie jedné politické stra-
ny v Přešticích“. Jedná se o Československou 
stranu národně socialistickou a budete překva-
peni, kolik známých jmen mezi jejími členy 
a členkami objevíte. V souvislosti s výstavou 
„Naše řeka Úhlava“, probíhající v Domě his-
torie Přešticka, je dále připomenuta osmde-
sátiletá historie kdysi slavného koupaliště na 
Ostrově v Příchovicích. A znovuobnovenou 
tradici poutí ke sv. Vojtěchu na vrchu Ticho-
lovci u Přeštic zachycuje sborník nejen slo-

vem, ale také fotografiemi v obrazové příloze. 
V obsahu ještě najdeme příspěvek o České 
čtenářské společnosti, založené ve Spáleném 
Poříčí před neuvěřitelnými 192 lety, malou 
spekulaci o Haydnovu genu v Dolní Lukavici 
a informaci o připravovaném sborníku referátů 
z konference „Regionální periodika – pramen 
poznání místní historie a kultury“. V závěreč-
né rubrice se představuje amatérský výtvarník 
Petr Schmidt z Prádla.  

Věra Kokošková 

VÝROČÍ (srpen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Milada KŘENOVÁ  (Skočice) 

82 let 
Václav MEČL

83 let 
Marie KŮSTKOVÁ

Bohumír JANČA
František ANDRLÍK
Václav REITSPIES

Miloslav FREI

86 let 
Josef KOTOUS

Marie PLOCAROVÁ

88 let 
Ludmila ČERMÁKOVÁ

ÚMRTÍ (červenec)

Vojtěch JANOCH   
Martin ROM  
Marie BRADOVÁ
Jan FRONĚK
Jana HOUSEROVÁ
Václav JESLÍNEK 

(1943) 
(1969) 
(1934) – Žerovice
(1949)
(1943)
(1929) – Žerovice

84 let 
Josef VOTÍK (Skočice)

Emilie ŠVARCOVÁ (Žerovice)
Věra MAŇHOVÁ

87 let 
Vladimír ŠÁRA
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Program na měsíc září 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

září 2012 
l 7. 9. 2012 Farmářský trh 
Čas konání: 8.00 hodin 
Místo konání: Masarykovo náměstí 
l 8. 9. 2012  Přeštické pivní slavnosti 
Čas konání: 10.00 hodin
Program: Wohnout, Milan Schelinger, Lucie 
Tribute, DJ Březina
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice
l 14. 9. 2012 Taneční 2012 – 1. lekce, módní 
přehlídka 
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
l 14. 9. 2012 Haydnovy slavnosti – Tempera-
ment 430 CZ
Čas konání: 20.30 hodin
Místo konání: kostel sv. Ambrože Vícov
l 15. 9. 2012 Fichtl cup  
Místo konání: skládka Prior
Pořadatel: soukromý subjekt
l 15. 9. 2012 Schodoběh
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: schody u kostela NPM
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice
l 16. 9. 2012 Haydnovy slavnosti – Schola 
Gregoriana CZ
Čas konání: 18.00 hodin 
Místo konání: kostel NPM
l 18. 9. 2012 Zvířátka a loupežníci
Školní představení (muzikál)
Čas konání: 8.30, 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel:  KKC Přeštice
l 20. 9. 2012 Veselka Ladislava Kubeše
Dostaveníčko s dechovkou
Čas konání: 18.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 200 Kč
Předprodej: IC Přeštice

Hlávkova ulice tzv. Pohořko je od 2. čer-
vence uzavřena v důsledku rekonstrukce 
kanalizace. Buďme ještě trpěliví a těšme se 
na 16. října, kdy mají všechny práce skon-
čit. Kdyby byl již hotový obchvat Přeštic, 
bylo by vše bez problémů a objížděk.

DRUHÁ ŠANCE 
PRO PRÁCI A RODINU
všem ženám z Plzně, Plzně-jihu a Plzně-sever  

nabízíme vzdělávací KURZ
a poradenství ZDARMA

Rekvalifikační kurz Základy podnikání:
• psychologie pro podnikatele
• personalistika
• základy marketingu a managementu
• legislativa • základy účetnictví
• financování a podnikatelský plán • MS Excel
Diagnostika a poradenství pro osobní rozvoj:
• zjistíte své předpoklady pro podnikání
• zvýšíte si své sebevědomí, motivaci a komunikační 
  dovednosti
Poradenství pro zahájení samostatné výdělečné činnosti:
• ve spolupráci s partnerem projektu Středočeskou asociací
  manažerek a podnikatelek 
• umožníme vám navázat nové kontakty a sdílet zkušenosti 
• pomůžeme Vám najít vhodný podnikatelský záměr 
• maximálně vás podpoříme při založení živnosti 
• eliminace podnikatelských rizik
• asistence při zajištění administrativních, finančních
  a právních náležitostí
• osobní, e-mailové i telefonické konzultace
Výhody účasti v projektu:
• všechny aktivity jsou zdarma
• proplacení jízdného veřejnou dopravou na kurz a zpět
• poskytnutí stravenky v hodnotě 60 Kč za každý den účasti
   v kurzu 
• možnost příspěvku na hlídání dětí, případně zajištění hlídání
• poradenství do konce trvání projektu (2015)

Chcete se přihlásit nebo vědět víc?
Přijďte na informační schůzku projektu, která se koná 12. 9. 2012 v 10 
hodin v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo 
nám. 311 nebo kontaktujte naši pracovní poradkyni Mgr. Vlaďku Šroub-
kovou na tel. 734 844 468 nebo e-mailem na sroubkova@aczprace.cz.

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

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

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

NOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 
A FORMY PRÁCE.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice připravuje

V neděli 8. července se uskutečnila slav-
nostní mše v kostele všech svatých ve Kbe-
le ke 150. výročí posvěcení tohoto kostela 
za přítomnosti plzeňského biskupa Msgr. 
Františka Radovského.                ing. J. Běl

O nové sošce ve skočické kapli jsme již 
informovali. Na fotografii vám ukazujeme 
ještě jednou, lepší.                      ing. J. Běl

1. 9. SO: ZE  SRBU  DO  BLOVIC
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plz-
ně 8.08 do Srbů. Zpět z Blovic 15.22 do Plzně, 
z Plzně 17.02 do Přeštic.
TRASA: Srby – Sedliště – u sv. Antoníčka – 
Louňavá – Hradišťská Lhota – Blovice
(15 km vede F. Vokáč)  
7. 9. PÁ: MALONICE – VELHARTICE
Vlakem  z Přeštic 8.43 do Klatov (9.11), z Kla-
tov 9.15 do Malonic. Zpět z Malonic 16.05 do 
Klatov, z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Malonice – Velhartice – Nemilkov 
– Javoří – Malonice
(14 km vede M. Pojarová)
14. 9. PÁ: ČERVENÉ  DŘEVO      
Vlakem z Přeštic 8.43 do Nýrska (9.42). Zpět 
bus z Červeného Dřeva 15.28 do Nýrska 
(15.45), vlakem z Nýrska 16.22 do Přeštic.
TRASA: Nýrsko – Uhliště – Chudenín – sv. 
Bernard – Červené Dřevo 
(14 km vede J. Hošek)

22. 9. SO: AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – 
TACHOV – PŘIMDA
Odjezd autobusu od ČD Přeštice v 7.30 hod.
TRASA: Tachov – Světce – Bor u Tachova 
– Přimda – Sedmihoří 
Naučná stezka – 10 km
Přihlášky u pí Kladívkové (733 793 538) nebo 
pí Šetkové (605 058 991)
29. 9. SO: VLČÍ  HORA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně,  z Plzně 8.36 
do Ošelína (9.31). Zpět ze Svojšína 16.36 do 
Plzně, z Plzně 18.10 do Přeštic.
TRASA: Ošelín – Nad Záhořím – Třebel – osa-
da – údolím Mže – Valečkův mlýn – Svojšín
(18 km vede V. Čermák)
TÝDENNÍ POBYT OD 1. 9. DO 7. 9. 2012 
– RYBNÍK (ČESKÝ LES)
PROGRAMOVÁ SCHŮZE SE KONÁ   
VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HOTELU  
SPORT ve čtvrtek  20. září 2012 v 17. hodin

Zastupitelstvo 
města Přeštice
dne 11. 9. 2012

od 18.00 hodin 
Velký sál KKC Přeštice, 
Masarykovo náměstí

Připravujeme pro vás

l 9. 10. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 100 Kč 

„Starej a mladá“ Simona Klímová a Michal Janík – koncert 

l 23. 10. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 220 Kč 

„Zmýlená neplatí“ – divadelní představení 

l 1. 11. 2012 od 18.00 hodin, velký sál KKC, vstup 130 Kč 

Dostaveníčko s dechovkou – „Březovská desítka“ – manželé Homolkovi 

l 10. 11. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 180 Kč 

Velká módní show přehlídka 

l 15. 11. 2012 od 20.00 hodin, velký sál KKC, vstup 320 Kč 

Gala pro Gogola – unikátní projekt J. Svěceného a J. Přeučila 

l 24. 11. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 80 Kč 

„Příliš hlučná samota“ – divadlo – Divadlo Klas Klášterec nad Ohří
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Závěrečné setkání spolužáků 
– jubilantů ročníku 1927

Dne 22. června 2012 jsme se naposledy setkali 
jako spolužáci a spolužačky ročníku 1927, kdy 
jsme navštěvovali v letech 1938-1941 někdejší 
měšťanskou školu v Přešticích .Setkání se kona-
lo v kavárně hotelu „SPORT“.

Poprvé jsme se setkali z iniciativy našich 
spolužáků (jmenovitě pak přípravného výboru)  
Antonína Míška z Příchovic, Jana Mrkvičky, 
Emilie Bradové a Anny Netrvalové. Po nesmír-
ném úsilí se podařilo vyhledat 108 jmen někdej-
ších spolužáků,když v té době už z nich zemřelo 
24. Ze zbylých 84 jmen (3 byli pohřešováni a 4 
se ocitli v „nenávratnu“ za hranicemi naší vlas-
ti, jeden dokonce ze smíšeného česko-němec.
manželství padl na východní frontě) pak bylo 
pozváno k první schůzce 76 spolužáků tříd A. 
a B. a 38 spolužaček z třídy A.,z nichž se pak 
na první schůzku po 48 letech dostavilo dne 3. 
října r. 1987 39 spolužáků a 32 spolužaček.

Setkání se konalo za účasti jedné paní uči-
telky, Marie Velkoborské, další vyučují-
cí (Slavíková, Königová, a Staňkovská) se 
omluvily. Po nezbytném fotografování před 
starou školou, kterou jsme též navštívili, jsme 
uctili květinami hroby již zemřelých učitelů: 
Stodolovského,Votavy, Kožíškové, Sýkorové 
a katechety Štucbarta. Setkání se konalo v sále 
Spolkového domu, kam jsme pozvali i hudbu 
p. Bauera. Setkali jsme se opět po třech letech 
v r. 1993, dále v r. 1995 a v r. 1997, pak už ale 
od r. 1997 každoročně.

Organizační výbor čítal opět 4 členy: za dívky 
Emilie Bradová a Anna Netrvalová, za chlap-
ce Jan Mrkvička a když Antonín Míšek záhy 
zemřel, doplnil jej proto František Kripner, 
později (též vzhledem k jeho úmrtí) Jaroslav 
Stehlík.

V úvodu každého setkání (která se kona-
la už stabilně v útulném prostředí kavárny 
hotelu Sport, kde se o nás vždy pečlivě staral 
vedoucí restaurace p. Václav Soukup) účast-
níky vždy pozdravil jménem členů výboru 
Jan Mrkvička, který je seznámil s programem, 
menu, odjezdy vlaků a busů a zejména s udá-
lostmi, které významně, toho roku, ovlivni-
ly vývoj a přispěly k rozkvětu města Přeštice 
(dostavba chrámu, severní části náměstí, stav-
ba nové Základní školy na Jordáně, výstavba 
severního předměstí,velká úprava Masarykova 
náměstí,kašny a stromořadí, již tradiční  vystou-

pení mažoretek a vynikajícího orchestru ZUŠ, 
vzácné návštěvy našich významných politiků, 
zřízení našeho muzea – DHP, dále pak při-
pomínka pohnuté historie přeštických poutí 
a instalování nové a významné instituce KKC   
atd.). Všechny účastníky pokaždé vyfotografo-
val a obstaral i album a pořadač, které budou 
uloženy i s doprovodnými dokumenty (pozván-
ky, projevy, seznamy účasti, úmrtní listy apod.) 
v našem Domě historie Přešticka.

Hudbu a zpěv k poslechu i tanci po celý, vždy 
následující večer až do r. 2006, nám obstarávali 
s nesmírnou každoroční ochotou paní Alice Bab-
ková ze Žerovic a pan Karel Bezvoda z Merklína. 
Naše jubilejní setkání se konala, když nám bylo 
80 let a pak toto poslední dne 22. června 2012. 
Skončili jsme tedy v tomto roce, kdy nám bylo 
85 let, kdy jsme se setkávali v údobí dvacetipě-
ti let (1987-2012) a již naposledy – podvacáté. 
Posledními, kteří se tohoto setkání, a to ve zdraví 
přiměřeném jejich věku dočkali, byli následující 
spolužáci a spolužačky:

Emilie Bradová z Přeštic, Jaroslava Herej-
ková z Chválenic, Ing. Karel Hora z Plzně, 
Vojtěch Levora z Oplota, Jan Mrkvička z Přeš-
tic a Jan Regner z Knih. Tito účastníci se pak 
dohodli, že tato jubilejní schůzka bude tedy už 
poslední a dále, že veškeré doklady zpracuje, 
dokončí a odevzdá do DHP náš spolužák, člen 
výboru a organizátor Jan Mrkvička, který pak 
dodá i zprávu o těchto setkáních do PN, což tím-
to učinil.                                  Jan Mrkvička v. r.

Velké poděkování ZŠ Přeštice
Přestože fungování přeštické odloučené gym-

naziální pobočky již definitivně skončilo, což 
mě osobně velice mrzí, dovoluji si jménem 
svým i dalších členů vedení Města Přeštice 
poděkovat vedení ZŠ Přeštice, které po celou 
dobu umožňovalo - zajišťovalo chod pobočky 
se všemi technickými, personálními i lidskými 
starostmi a problémy, které tato „symbióza“ 
(dovoluji si citovat pana ředitele ZŠ Přeštice 
Mgr. Josefa Šperla) přinášela. Velké poděková-
ní za kvalitní práci patří rovněž všem učitelům 
z přeštické ZŠ, kteří na této pobočce vyučova-
li. Taktéž děkuji školnici ZŠ Přeštice paní Zb. 
Kriegelsteinové i všem ostatním nepedagogic-
kým pracovníkům školy. Samostatně si dále 
dovoluji poděkovat středoškolskému profeso-
ru Mgr. Josefu Šimánovi, který kromě výuky 
tělesné výchovy a občanské výchovy na poboč-

ce vyučoval nepovinně volitelný předmět ruský 
jazyk. Děkuji panu profesorovi za všechny jeho 
další nadstandardní aktivity pro gymnaziální 
studenty i za jeho pomoc při náborové činnosti. 
Poděkování patří též vysokoškolskému pedago-
govi Doc. Josefu Mišterovi, který v posledním 
školním roce na pobočce vyučoval nepovinně 
volitelný předmět základy umění a designu 
a též pomáhal s náborem. Závěrem uvádím, že 
i já jsem byl velice rád, když jsem měl mož-
nost na pobočce vyučovat nejen povinný před-
mět německý jazyk, ale i nepovinně volitelný 
předmět konverzace v německém jazyce. Všem 
přeštickým gymnazistům, mým bývalým stu-
dentům, přeji do budoucna mnoho úspěchů při 
dalším studiu i v osobním životě.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro školství, kulturu a sport

Rozloučení s přeštickými gymnazisty

V pátek 29. června, v poslední den školního 
roku 2011/2012, se uskutečnilo v salonku Spol-
kového domu Přeštice setkání představitelů 
města s přeštickými gymnazisty. U příležitosti 
ukončení jejich studia na místní odloučené gym-
naziální pobočce, která bohužel z důvodu nedo-
statku zájmu studentů ukončila se skončením 
tohoto školního roku v Přešticích svoji činnost, 
ke studentům promluvili starosta Města Přeštice 
Mgr. Antonín Kmoch a místní poslanec Ing. Jiří 
Papež. Rozloučení se zúčastnil rovněž 2. mís-
tostarosta Města Přeštice pro školství, kulturu 
a sport Mgr. Jan Königsmark, který také zároveň 
na odloučené gymnaziální pobočce vyučoval, 
dále ředitel ZŠ Přeštice Mgr. Josef Šperl a vedou-
cí učitelka odloučené gymnaziální pobočky Mgr. 
Drahuše Bošková. Nechyběly ani třídní učitelky 
Ing. Jitka Romová, Mgr. Ivana Petelíková a též 
gymnaziální profesor Mgr. Josef Šimána.

Studentky a studenti obdrželi v souvislos-
ti s ukončením jejich gymnaziálního studia 
v Přešticích Pamětní list s tímto textem: „Nechť 
tento dokument jeho držiteli připomíná počátek 
středoškolských studií na odloučené gymnaziál-

ní pobočce v Přešticích, která byla v roce 2008 
otevřena díky velikému úsilí řady představitelů 
města i celého Plzeňského kraje. Mnoho dalších 
úspěchů ve studiu středoškolském a následně 
vysokoškolském přejí za Město Přeštice staros-
ta Mgr. Antonín Kmoch a za gymnázium Mgr. 
Josef Trneček, který, jak je uvedeno v jiném 
příspěvku, již v tomto novém školním roce 
2012/2013 není ředitelem Gymnázia, Plzeň, 
Mikulášské nám. 23“. 

Mgr. Josef Trneček byl samozřejmě starostou 
města a 2. místostarostou města pozván na roz-
loučení s přeštickými gymnazisty. Bohužel se 
ale nemohl zúčastnit z důvodu jiných souběž-
ných pracovních povinností. 

Závěrem bych velice rád poděkoval maji-
teli Spolkového domu v Přešticích panu Zd. 
Kriegelsteinovi za perfektně připravenou tabuli 
s výborným občerstvením. Zasloužené poděko-
vání rovněž patří panu St. Morávkovi za zdo-
kumentování (nafocení) průběhu celého tohoto 
slavnostního setkání.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro školství, kulturu a sport

Poděkování panu řediteli Mgr. Josefu Trnečkovi
Dne 31. července skončil ve funkci ředitele 

Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, právě, 
pod které patřila přeštická odloučená gymna-
ziální pobočka, pan Mgr. Josef Trneček. Na 
gymnázium nastoupil již v roce 1972, tedy 
před 40 lety. Vzhledem ke svému věku se již 
nezúčastnil konkurzu na místo ředitele školy 
na dalších 6 let. Za 40 let působení pana Mgr. 
Trnečka na jednom z nejprestižnějších gym-
názií v Plzeňském kraji se tato škola podstat-
ně proměnila, ale jedno bezpochyby zůstalo 
– kvalitní žáci a výborné výsledky školy. Pan 
Mgr. Trneček je velice rád, že mohl ukončit 
výkon funkce ředitele gymnázia zároveň  se 
stým ročníkem absolventů této školy. Za dobu 
svého působení prošel všemi existujícími 
funkcemi na škole, mimo výchovného pora-
denství. Pan Mgr. Trneček neodešel do důcho-

du, ale od září začal učit na „svém“ gymnáziu 
již 41. rokem a zároveň bude škole vypomáhat 
v jediné funkci, kterou dosud na škole nikdy 
nevykonával, tj. právě výchovným poraden-
stvím. Panu Mgr. Josefu Trnečkovi přejeme 
mnoho zdraví a radosti v další pedagogické 
práci. Dne 25. června pana ředitele Trnečka 
navštívili a poděkovali mu za bezproblémo-
vou spolupráci s městem Přeštice v záležitos-
ti přeštické odloučené gymnaziální pobočky 
starosta města Mgr. Antonín Kmoch a 2. mís-
tostarosta města Mgr. Jan Königsmark. Atmo-
sféru rozloučení představitelů města s ředite-
lem „Mikulášského gymnázia“ panem Mgr. 
Josefem Trnečkem nejlépe přiblíží přiložené 
fotografie.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro školství, kulturu a sport 

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

P EŠTICKÉ 
PIVNÍ
SLAVNOSTI

Vás zve na



Před 125 lety byla otevřena nová budova 
přeštické základní školy  v Rebcově ulici. Výu-
ka v ní byla zahájena 17. září 1887. V roce 1910 
byla přistavěna tělocvična a kreslírna, přístavba 
v letech 1932-33 poskytla dalších šest tříd, kabi-
nety a toalety. V osmdesátých a devadesátých 
letech minulého století prošla budova několika 
opravami a dalšími úpravami až do současné 
podoby. I po 125 letech stále dobře slouží a je  
svědectvím o kvalitní práci našich předků. 

Toto významné výročí jsme veřejnosti připo-
mněli několika akcemi:  školní akademií žáků, 

slavnostním plesem základní školy a dnem ote-
vřených dveří v obou školních budovách. Vyvr-
cholením tohoto výročí bude udělení čestného 
názvu  naší škole po nejvýznamnějším přeštic-
kém rodákovi – Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice.  Jsme hrdi na to, že po velkém úsilí se 
právě naší škole dostalo cti nést tento název.

Mgr. Josef Šperl, ředitel školy
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Na návrh TOP 09 a STAN schválila Poslanecká sněmovna zákon, díky němuž získají obecní 
rozpočty pro své občany navíc 12 miliard korun, nejvíce peněz získají malé a střední obce. Zvýší 
se úroveň veřejných služeb, obce dostanou více peněz na vodovody, kanalizace, opravy silnic, 
školy, školky, podporu sportu a mimoškolních činností.

Obyvatelům Přeštic tato změna přinese navíc 16 623 000 Kč každý rok.

Pavel Čížek, kandidát na hejtmana
www.pavelcizek.cz

PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

Návštěva hasičů partnerského bavorského 
sboru z Berghamu v Přešticích

V úterý 1. května  uspořádali přeštičtí dobro-
volní hasiči u příležitosti 145. výročí založení 
sboru na náměstí v Přešticích „Odpoledne 
s hasiči a integrovaným záchranným systé-
mem“. Byla to bezpochyby výborná příležitost 

k pozvání a společnému setkání našeho hasič-
ského sboru s partnerským hasičským sborem 
z Berghamu, který je částí Nittenau. Velice 
potěšující bylo, že kromě početnější skupiny 
hasičů do Přeštic v tento den také zavítal sta-
rosta partnerského města Nittenau pan Karl 
Bley s chotí. V rámci bohatého odpoledního 
programu, svižně moderovaného paní Mgr. 
Naďou Květoňovou, jsme mohli zhlédnout sou-
těžní disciplíny dětí z kolektivu mladých hasičů 
z Přeštic. Příslušníci zásahové jednotky Policie 
ČR předvedli ukázky výcviku bojových umění 
a zadržení pachatele. Dobrovolní hasiči z Blo-
vic spolu se Záchrannou službou Plzeňského 
kraje předvedli vyproštění osoby z havarova-
ného automobilu a na závěr provedli dobrovol-
ní hasiči z Přeštic likvidaci požáru osobního 
automobilu. Součástí velice zdařilé akce byla 
též výstava hasičské techniky profesionálních 
a dobrovolných hasičů nejen z okolí Přeštic, 
ale právě také z partnerského bavorského sboru 
z Bergamu. Přihlížející občany rovněž velice 
upoutala automobilová plošina ze stanice Plzeň 
Slovany. Možnost nechat se vyvézt byla pří-
tomnými maximálně využita. Z výše této plo-

šiny bylo pořízeno mnoho vydařených snímků, 
z nichž některé, společně s dalšími momentka-
mi z této občany hojně navštívené akce, které 
velice přálo počasí, otiskujeme. 

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta
pro školství, kulturu a sport

Povodeň v srpnu roku 2002
Devítileté děti tuto tragickou událost nezna-

jí a nejstarší obyvatelé Přeštic takovou vodu 
nepamatují. Obyvatelé přišli o 14 domů. Vel-
ké škody byly i v Dolní Lukavici, Lišicích 
a jinde. Fotografie je z vikýře přeštického 
chrámu, v popředí je KČT, v pozadí vpravo 
Příchovice.                             ing. J. Běl

Fotografická připomínka Letního kina v Přešticích.                                  Foto 2x Josef Kubát

Ahoj léto, ahoj prázdniny

Nedělní odpoledne s kouzelníkem Petrem 
Kasnarem, doplněné o skákací hrad od ČMSS 
a malování na obličej od firmy Avon.

Foto 2x KKC



Začátek prázdnin, jako již tradičně, byl ve 
znamení pobytového tábora. Letos, po výbor-
né loňské zkušenosti, jsme s dětmi pobývali 
na koňské farmě ve Svržně. Tábor byl zamě-
řen nejen na sblížení dětí s přírodou a koňmi, 
ale i všeobecně. Děti po celou dobu provázela 
zábavná i poučná celotáborová hra „S Ferdou 
Mravencem na statku“. Táborníci se zábavnou 
formou naučili spoustu zajímavého ze zdravo-
vědy, uzlování nebo turistických a pochodo-
vých značek. Rukodělné a výtvarné činnosti 
byly také oblíbené. Každý táborník si odvezl 
domů batikované tričko. Děti se mohly také 
zúčastnit výuky jízdy na koních. Pro všechny 
byly připraveny veselé tradiční akce jako napří-
klad Čarodějnický rej, Táborová olympiáda 
a Pohádková pouť. Nechyběl ani táborák, opé-
kání buřtíků a zpívání táborových písní. Tábor 
nám utekl jako voda, ale tím prázdniny nekon-
čily. Děti navštěvující ve školním roce chova-
telský kroužek velmi rády chodí pomáhat s péčí 
o zvířátka i o letních prázdninách. Nebylo tomu 
jinak i letos. Vše dělají dobrovolně a je na nich 
vidět krásný vztah ke všemu živému. Na konci 
prázdnin pořádáme tradiční příměstský tábor, 
který je velmi oblíbenou aktivitou. Pro děti je 
vždy připraven bohatý všeobecný program. 
Výtvarné a rukodělné činnosti, péče o naše zví-

řátka nebo sportovní aktivity na nedalekém hři-
šti jsou pro děti připraveny každý den od 8.00 
do 16.00 hodin. Nechybí ani vycházka do příro-
dy anebo jednodenní výlet. Je těžké v několika 
řádcích popsat spoustu krásných zážitků, které 
jsme spolu s dětmi z našeho domečku prožili 
během letních prázdnin, ale nikdo z nás na ně 
nezapomene. Všichni se už teď těšíme na příští 
léto. A aby nám čekání na prázdniny rychle utí-
kalo, je pro všechny zájemce připravena bohatá 
nabídka zájmových kroužků. Bližší informace 
získáte v DDM Přeštice nebo na telefonním 
čísle 377 982 059. Navštivte také naše webové 
stránky www. ddmprestice.cz, kde si můžete 
prohlédnout fotogalerii z našich kroužků 
a akcí. Na všechny děti se moc těšíme. 

Hana Hasáková   
DDM Přeštice 
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Přeštice v čase – XXXIII.

POZVÁNKA

Ob erstveníOb erstvení

Tel. 377 981 635  www.karpem.cz

zdarma!zdarma!

Letní prázdniny s DDM Přeštice

Severní strana přeštického náměstí, která jako jediná zcela zmizela. Změna proběhla během jed-
né generace.                                                                                                  Foto + text ing. Jiří Běl

Dětský den pro dobrovolníky charity pořádá Farní charita Přeštice 22. 9. 2012 
od 14.00 hodin v prostoru za kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.

Zveme všechny příznivce

Fotbalový oddíl TJ Přeštice pořádá v sobotu 
22. září od 9.00 hod. na hřišti v Přešticích
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Slavnostní akt svěcení soch
V sobotu 30. června jsem se zúčastnil na 

Dolnolukavicku slavnostního aktu svěcení 
sochy sv. Petra (při výjezdu z Dolní Lukavi-
ce směrem na Dnešice), sochy sv. Pavla (směr 
z Dolní Lukavice na Horní Lukavici) a sochy 
sv. Jana Nepomuckého v Krasavcích (před 
kapličkou). 

Sochy vysvětil merklínský farář pan Pavel 
Vodička, který rovněž všem přítomným rozší-
řil povědomí zajímavými informacemi o živo-

tě výše uvedených světců, které jednotlivé 
sochy představují. Všichni účastníci obdrželi 
kvalitně zpracovanou brožuru „Procházka za 
lukavickými světci“, ve které jsou popsány 
jednotlivé památky, které byly obnoveny. Za 
aktivitu v této záležitosti, hodnou následová-
ní, zasluhuje samospráva obce Dolní Lukavice 
bezpochyby velkou pochvalu a uznání.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta
pro školství, kulturu a sport

Traken na koních v Přešticích
Ve dnech 25. 9. a 26. 9. proběhne na trav-

naté ploše u garáží u Trati středověké rytířské 
divadlo Traken na koních.V rytířském turnaji 
budou diváci sledovat napínavá klání uroze-
ných rytířů, souboje muže proti muži, dřev-
cové souboje, jezdeckou dovednost, spous-
tu kaskadérských kousků a další nezvyklou 
podívanou. Celé představení je pojmuto jako 
souboj dobra se zlem, kde dobro zastupuje 
chrabrý princ a zlo dva zlotřilí bratranci rytíř 
Dejmor, který podepsal vlastní krví smlouvu 
s ďáblem a jeho přitroublý bratranec Žum-
bera z Podmok, který holduje hazardu, pití 
a konkubínám. Ozdobou našeho divadla jsou 
dva ušlechtilí fríští hřebci, kteří mají původ 
v Holandském královském hřebčíně. Rytíři se 

představí Přešticím při uvítacím ceremoniálu 
s představiteli města v úterý 25. 9. ve 14.00 
hodin před radnicí.                          Petr Novák

Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

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

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

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

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

www.renovace-novak.cz

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

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

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

Tak to vyšlo
V sobotu 16. června od 9 hodin se uskuteč-

nil další ročník tenisového turnaje PŘEŠTICE 
OPEN JARO 2012. Už kolem půl deváté se 
začali trousit první tenisoví nadšenci. Nakonec 
se sešlo 12 hráčů. Je škoda, že někteří hráči, ač 
přislíbili účast, se nezúčastnili. I tak byl počet 
hráčů dostatečný na to, aby se mohly uskuteč-
nit napínavé tenisové boje. Byly vytvořeny 3 
skupiny po čtyřech. V každé skupině bylo po 
jednom nasazeném hráči a ostatní si příslušnou 
skupinu vylosovali. Už úvodní kola přines-
la tvrdé boje. Asi nejzajímavější bylo utkání 
Honzy a Jardy, které trvalo skoro dvě hodiny. 
Nutno podotknout, že se hrálo celý turnaj na 1 
set. Ještě že tak. V první skupině si svoji neo-
hroženou pozici budoval František, mimo jiné 
nejžhavější kandidát na vítězství. I třetí skupina 
ukrývala „černého koně“ Vencu. Po duelech ve 
skupinách následovalo dle výsledků rozepsání 
do pavouka, kterým z jedné strany bez zaváhání 
a mílovými kroky procházel František. Z druhé 
strany se prokousával Venca. Tito dva aktéři 

se nakonec probojovali až do finále. Údajně 
pro úplně vyčerpání přenechal Venca vítězství 
Františkovi, a tím byl znám letošní vítěz. Tur-
naj se vydařil (počasí až moc), takže nezbývá, 
než se těšit na další turnaj. Už v září nás čekají 
další zápasy, tentokrát ve čtyřhře. Přesný termín 
upřesníme na našich stránkách (www.tenispres-
tice.webnode.cz) a ve vývěsce tenisového oddí-
lu. Tímto zveme všechny neregistrované tenisty 
na turnaj PŘEŠTICE DOUBLES 2012.

Vedení tenisového oddílu

Nevzdávám to, budu 
dál bojovat proti 
korupci

Nevzdávám to, budu 
dál bojovat proti 
korupci

ZO ČZS Přeštice moštuje ovoce od 8. září 
do 3. listopadu 2012, tj. vždy v sobotu od 
8 do 10 hodin, v moštárně Stachova č. 209, 
Přeštice. Cena za 1 kg umytého ovoce je  
3 Kč. Moštuje se do vlastních nádob, vyli-
sovanou drť si každý odveze sám. V přípa-
dě většího zájmu se moštuje do uspokojení 
posledního přítomného zájemce.

                      Ing. Jan Kovářík
předseda ZO ČZS
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Letní prázdniny skončily, opět nastal 
čas každodenních povinností

Tak jako každý rok i letos si v poslední školní 
den, když se rozdávalo vysvědčení a třídní uči-
telé přáli svým žákům hezké prázdniny, všichni, 
bez rozdílu jaký ročník právě končili, bezpochy-
by říkali: „Jé dva měsíce, jé to je dlouhá doba, 
to si ty dlouhé prázdniny bezvadně užiji.“ Stej-
ně tak jsme tento den prožívali my všichni, kte-
ří jsme naši školní docházku ukončili již dříve. 
Tohle se prostě takto každoročně opakuje. Ale 
čas letních prázdnin však utíká rychleji, než by 
si kdokoliv, ať už z řad školáků, ale též rodičů, 
přál. A tak tedy jak rychle letní prázdniny začaly, 
tak rychle skončily. Všichni se na ně těšili a teď 
nezbývá již nic jiného, než se moci těšit na další. 
Mnozí prožili prázdninové chvíle na dovolené se 
svými rodiči, jiní navštívili opět svůj oblíbený 
tábor, kde zažili spoustu krásných chvil se svými 
kamarády. Jejich vedoucí připravili na každý den 
bohatý program, ať už to byly sportovní soutěže, 
koupání, výlety, někdy i výuka cizích jazyků. Ale 
vždy to bylo prima. Ale ani těm, kteří trávili letní 
prázdniny doma, prakticky nic nechybělo. Hlav-
ně, že se nemuselo každé ráno brzo vstávat. Je 
však tady opět září a s ním nutný návrat do škol-
ních lavic. Ty první dny se většině školáků moc 
nechce, ale někteří se již nemohou dočkat. A to 
jsou hlavně ti, kteří jdou do té „opravdové“ školy 
úplně poprvé – naši prvňáčkové. Je to pro ně, ale 
i pro jejich rodiče, něco zcela nového a mimořád-
ného. Vždyť už je čeká usměvavá paní učitelka 
a krásně vyzdobená třída. Usednou do školních 
lavic, o kterých zatím jen slyšeli. Paní učitelka je 
pěkně vítá, říká jim mnoho nových a zajímavých 

informací. Ve třídě jsou s nimi i jejich rodiče, kte-
ří také prožívají tento první „sváteční“ školní den 
společně se svými dětmi. A tak popřejme, aby se 
těm našim prvňáčkům ve škole moc líbilo, učení 
pro ně bylo hrou, aby se každý den radostně vra-
celi domů a se svými rodiči se podělili o to, co už 
se ve škole nového naučili. A těm starším školá-
kům přeji, aby se jim rovněž ve škole líbilo.

Vždyť už přece vědí, že se tam naučí mnoho 
nových věcí, které budou v jejich dalším životě 
bezpochyby tolik potřebovat. Nesmíme ale zapo-
mínat ani na naše učitele, kteří po celý školní rok 
s láskou a trpělivostí vštěpují svým žákům „do 
hlav“ mnoho nových poznatků. Jejich práce je 
velice náročná, a popravdě řečeno, stále nedoce-
něná. Bez opravdové lásky k dětem tohle povo-
lání prostě dělat nelze. Proto jim musím popřát 
mnoho pozorných, vzděláníchtivých žáků, kteří 
nezlobí, protože je učení s mnoha moderními 
pomůckami formou názorné a poutavé práce 
v hodinách mnohem více uspokojuje a baví. Pěk-
ný celý nový školní rok přeji také všem nepeda-
gogickým pracovníkům, které každá škola bezpo-
chyby ke svému dobrému chodu potřebuje. Bez 
nich by to zkrátka nešlo. A tak tedy všichni spo-
lečně a s radostí vykročme do nového školního 
roku 2012/2013, který je u nás v Přešticích velice 
slavnostní a mimořádný – naše škola nese od září 
jméno jednoho z našich nejvýznamnějších rodáků 
Josefa Hlávky. 

Vzhůru do školy a krásné babí léto všem přeje 
Mgr. Jan Königsmark, 

2. místostarosta pro školství, kulturu a sport.

Přeštický chrám navštívili frekventanti 
bavorské „Volkshochschule“

V sobotu 30. června letošního roku zavítala 
v rámci „studijní cesty po západních Čehách“ 
skupina 45 frekventantů bavorské Volkshochs-
chule (pozn. Volkshochschule  =  jedna z orga-
nizací, ve které se v SRN a také v Rakousku 
uskutečňuje vzdělávání dospělých) z bavor-
ského Eschenbachu, přesně z části Kirchen-
thumbach, se samotným ředitelem této školy 
panem Adolfem Mücklem, který je též ve 
vedení bavorské Realschule, a lektorem panem 
Dr. Wernerem Brunnerem. Pan ředitel Mückl 
navštívil náš chrám se svojí manželkou již před 
několika měsíci, a to právě v době, kdy byl 
v chrámu přítomen přeštický pan vikář Mons. 
Karel Plavec. Již tehdy byli krásou našeho 
chrámu ohromeni. A tak požádali pana vikáře, 
zda by bylo možné s celou skupinou frekven-
tantů, v rámci jejich plánované studijní cesty, 
navštívit náš chrám znovu. Návštěvu přeštické-
ho barokního skvostu považovali frekventanti 
studijní cesty, kteří též dále navštívili lovecký 
zámek Kozel a vodní hrad Švihov, za „zlatý 
hřeb“ jejich cestování po západních Čechách. 
Pana ředitele Mückla přeštický chrám natolik 
zaujal, že krátce po návratu ze studijní cesty 
napsal do Přeštic děkovný email s přiloženým 
pochvalným textem o studijní cestě frekventan-
tů po západních Čechách, který vyšel v bavor-

ském periodiku „Der neue Tag“ pod názvem 
„Unbekannte architektonische Schätze in 
Westböhmen erkundet“ – „Objeveny neznámé 
architektonické poklady v západních Čechách“. 
V tomto textu je pozornost věnována i uctíva-
nému přeštickému obrazu Divotvůrkyně Přeš-
tické, s jehož historií jsem návštěvníky osobně 
podrobněji seznámil. Jsem velice rád, že jsem 
mohl skupinu zvídavých a zároveň pozorných 
dospělých studentů – frekventantů bavorské 
Volkshochschule provést v našem velkolepém 
chrámu a zodpovědět jim jejich nejrůznější 
dotazy. Frekventanti se během prohlídky též 
„pochlubili“, že i nedaleko jejich bydliště se 
nachází klášterní kostel Speinshart, který byl 
postaven podle plánů Wolfganga Dienzenhofe-
ra. Právě Wolfgang Dienzenhofer byl blízkým 
příbuzným věhlasného a uznávaného barokní-
ho stavitele a architekta K. I. Dienzenhofera, 
který projektoval a též zahájil a až do své smrti 
řídil stavbu právě našeho přeštického chrámu. 
Atmosféru během prohlídky chrámu nejlépe 
vystihují fotografie od pana Ing. Jiřího Běla 
a také od samotného pana Mückla. Oběma 
děkuji za umožnění jejich otištění v přeštickém 
periodiku.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro školství, kulturu a sport

MAS OS Aktivios informuje
Dne 13. srpna 2012 vyhlásila naše místní 

akční skupina Aktivios v pořadí již 9. výzvu 
k předkládání Žádostí o dotaci. Celkem bude 
v této výzvě rozděleno cca 2,8 mil Kč a  pod-
pořeny budou vybrané projekty z oblasti země-
dělství, kulturního dědictví, služeb cestovního  
ruchu a vzniknout by měly i nové turistické tra-
sy.  Příjem žádostí je od středy 12. 9. 2012 do 
pátku  14. 9. 2012 v Nezdicích, a to od 8.00 do 
16.00 hod. Více na www.mas-aktivios/výzvy 
/9. výzva 

Milí čtenáři, letošní rok se nám již přehou-
pl do své druhé poloviny, a já bych Vás ještě 
ráda pozvala na několik zajímavých akcí.  První 
pozvánka je na veletrh cestovního ruchu Plzeň-
ského kraje ITEP 2012, který se koná letos 
mimořádně již v září, a to od čtvrtka 20. 9. 
do soboty 22. 9. 2012 v prostorách nové haly 
TJ Lokomotiva Plzeň v Úslavské ulici v Plzni 
na Slovanech (za plaveckým bazénem). Kro-
mě přehlídky celé řady vystavovatelů z řad 
obcí, měst, neziskových organizací a zástupců 
cestovních agentur je po celé tři dny připraven 
bohatý kulturní program. V letošním roce se 
navíc v otevřeném venkovním prostoru náv-
štěvníkům představí netradičním způsobem 
i naše OS Aktivios společně s dalšími devíti 
místními akčními skupinami Plzeňského kraje. 
Společně připravujeme program plný překvape-
ní, hádanek, soutěží a tvůrčích dílen pro malé 
i velké. Slavnostní zahájení veletrhu bude ve 
čtvrtek 20. 9. 2012 od 10 hod. Naše sdružení 
propaguje Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko 
a Mirošovsko. Pokud i vy máte nějaké prezen-
tační materiály a máte zájem o vaši propagaci 
prostřednictvím našeho stánku, ozvěte se nám 
buď mailem  info@mas-aktivios.cz  nebo na 
tel. č. 376 382 312, 724 526 008, 725 883 296, 
724 526 562.   

Pokud navštívíte ITEP 2012  v sobotu 22. 9. 
v dopoledních hodinách, můžete ještě ten den  
odpoledne pokračovat do nedaleké obce Pte-
nín, kde se v odpoledních hodinách u zámku 
odehraje unikátní představení. Autobus2015 
přiveze  kulturu evropského formátu pod pat-
ronací Petra Formana a Plzně coby Evropského 
hlavního města kultury 2015. Tento autobus  
bude postupně zajíždět i do těch nejmenších 
obcí Plzeňského kraje, kde bude fungovat jako 
pojízdné kulturní a komunitní centrum s vari-
abilním podiem jak na střeše autobusu, tak 
i v prostoru zadní části ve formě nafukovacího 
šapita pro 100 diváků.  Pokud nestihnete před-

stavení v Pteníně, nezoufejte a přijeďte se  podí-
vat 27. 9. do Letin.  Vstupné je zdarma.

Milovníkům vážné hudby připomínám, 
že letošní jubilejní již dvacáté Haydnovy 
hudební slavnosti začínají již 9. 9. v Nepo-
muku, dále postupně pokračují na různých 
místech jižního Plzeňska v prostorách míst-
ních pamětihodností a končí 28. 9. benefič-
ním koncertem ve prospěch obnovy varhan 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Sta-
rém Plzenci.

Pro seniory radostná zpráva, od října opět 
poběží v Nezdicích a Přešticích jejich oblíbe-
ná Virtuální univerzita třetího věku (VU3V). 
V Nezdicích zahájíme v pondělí 1. října 2012 
od 10.00 hod. tentokrát na téma „Pěstování 
a využití jedlých a léčivých hub“, v Přešticích 
pak v mediální učebně Kulturního a komunit-
ního centra v pátek 5. října 2012 od 10.00 hod. 
a semestrem nás bude provázet téma „Čínská 
medicína v naší zahrádce“. Bližší informa-
ce ráda podá Martina Hanzlíková na tel. čísle  
725 883 296, 376 382 312, více též na www.
mas-aktivios.cz

  Pro účetní, starosty a zastupitele obcí a měst 
pořádáme další pravidelný blok školicích semi-
nářů.  Semináře proběhnou od října do prosince 
v prostorách Kulturního a komunitního centra 
v Přešticích.    

V rámci celorepublikového projektu „Mod-
litba za domov“ se můžete s námi 28. říj-
na 2012, v den státního svátku,  vypravit na 
památnou  horu Říp do Krabčic u Roudnice nad 
Labem. Celodenní akce nabízí rozličný kultur-
ní a duchovní program. Řada církevních hnutí 
a organizací představí svou činnost.  Komor-
nější hudební a modlitební  program se usku-
teční  v rotundě sv. Jiří na Řípu. Samotná akce 
vyvrcholí komponovaným pořadem Modlitba 
za domov, který z kostela živě přenese Česká 
televize ČT2. V případě zájmu vypravíme opět 
z Přeštic autobus, proto nás kontaktujte na tel.: 
376 382 312, 724 526 008, 725 883 296 nebo 
e-mailem info@mas-aktivios.cz . 

Ve středu 12. 12. 2011 od 10.00 srdečně zve-
me do prostor Komunitního a kulturního centra 
v Přešticích na tradiční Den s Aktiviosem.  Tato 
setkání v předvánoční atmosféře  jsou pro nás  
velmi příjemná a cenná, neboť společně nalézá-
me nejen  nové podnětné návrhy na další zajíma-
vé a smysluplné  projekty, ale zároveň získáme 
zpětnou vazbu na naši dosavadní práci.  

Vážení čtenáři, doufám, že jsme zpestřili  již 
tak bohatou nabídku kulturního programu naše-
ho regionu, doporučuji sledovat naše webové 
stránky www.mas-aktivios.cz, kde se dozvíte 
další podrobnosti k jednotlivým akcím  a těšíme 
se na setkání s Vámi.

V příštím vydání Vás blíže seznámím s dal-
šími zajímavými projekty, na kterých společně 
pracujeme s našimi  partnery. 

Za Občanské sdružení Aktivios 
ing. Hana Bouchnerová, manažer 

Paní učitelce Revákové
I když už si  dost pamatuju, ještě jsem nedo-

spěla k tomu, abych pozorně sledovala tabule 
se smutečním  oznámením a hledala tam známá 
jména. Jen matně jsem se minulý  pátek ohléd-
la po osamoceném oznámení na tabuli. Bože-
na Reváková z Příchovic. Prosté a jednoduché 
oznámení. Naše paní učitelka, NAŠE PANÍ 
UČITELKA.  

Už je to 34 roků, co jsem ukončila školu 
v Přešticích,  a hlavně  díky téhle paní učitelce  
jsem na přeštickou školu vzpomínala vždycky  
v dobrém, s úctou a láskou k většině učitelů. 
Paní učitelka Reváková je nezapomenutelná 
pro mne i pro generace  jiných  žáků.

Byla naší třídní učitelkou v osmé třídě, pama-
tuji se, jak jsme se radovali, že právě ona se stala 
naší třídní. Jedna z nejoblíbenějších učitelek na 
škole, milovaných, ale respektovaných.Ve třídě 
si bez problémů udržela kázeň, stačilo malinko 
zvýšit hlas nebo se jenom podívat. A to se  nikdy  
neztrapňovala nějakým  posíláním do ředitelny, 
na chodbu, nebo snad dokonce psaním pozná-
mek do žákovské knížky. Prostě to neměla 
zapotřebí. Nebyli  jsme  žádní svatouškové, ve 
třídě u  nás bylo asi 17 kluků a 10 děvčat a bylo 
nás někdy dost. Nikdy nikoho nezesměšňovala, 
neshazovala, takže i ti méně nadaní ji milovali, 
a  možná ještě víc, než ti  premianti.  Její nej-
větší pohrůžkou bylo, že: „…tam po něm sko-
čí, a budou z něj chlupy lítat…“ Nikdy k tomu 
nedošlo, i když my, potměšilé vzorné holčičky, 
jsme v to potají doufaly.  

Možná čtenář namítne, že tehdy „za nás“ byly 
děti jiné než nyní. Možná, v něčem určitě. Ale 
tehdy i teď děti-žáci neomylně poznají, který 
učitel učí opravdu s láskou, pro kterého je to ne 
povolání, ale poslání.

Paní učitelka už tehdy byla dost nemocná, 
trápila ji nemoc ledvin a občas musela na léče-
ní. Nám se po ní vždycky moc stýskalo, a moc 
jsme litovali, že za ní musí být suplování. Nikdo 

nám nedokázal tu matiku tak vyložit, tak jako 
ona. Dodnes si pamatuji, jak stojí na stupínku 
ve svém obvyklém  plášti a ze všech sil vysvět-
luje povrch těles. Ten plášť hrál úlohu názorné 
pomůcky. „Toto je hranol!“, ukazovala na sebe.  
„A toto je jeho plášť“, zamávala cípy oranžové-
ho pláště. I čtyřkař to pochopil.

Pocházela z Moravy, odtud si zřejmě přinesla 
tu ohromnou srdečnost, ale taky silný morav-
ský přízvuk. I ten jsme na ní milovali. Do řeči 
se jí občas vloudilo moravské slovíčko, říkala 
nám děcka. Její hodiny chemie byly kouzel-
né, naříkala si nad vybavením školy. „…jak za 
Marie Terézije.“ Ve staré škole v Rebcově ulici 
nebyly žádné místnosti pro chemické labora-
toře, fyzikální a chemické pokusy se dělaly ve 
třídě, takže jsme napjatě sledovali „Božku“ (tak 
ji nazývala celá škola – a nebylo to pejorativní, 
hanlivé pojmenování. To jiné učitelky měly – 
a mají – daleko horší, někdy i nepublikovatelné 
přezdívky), jak soustředěně cosi míchá, nalévá 
a slévá a pak se rychle žene k otevřenému oknu, 
usedne na parapet a míří kádinkou do zahrady. 
Trochu zadýchaně nám pak vysvětlila, že „kdy-
by to vybóchlo, tož aby to vlétlo do luftu,  tam 
do zahrady, a né na nás nebo jí na hubu!“  

Často jsem na naši milou učitelku vzpomí-
nala, ale za těch 34 roků se s ní už nesetkala. 
Jen vím, že byla před dvěma lety na srazu mé 
třídy bouřlivě uvítaná, litovala jsem, že jsem se 
nemohla zúčastnit i já, byla bych ji moc ráda 
pozdravila. Už to nestihnu. Paní učitelka odešla 
14. 6. 2012. Ale v mé vzpomínce jí bude stále 
těch ani ne čtyřicet, zrovna bude zdravá a bude 
obklopena žáky, kteří ji mají moc rádi.

Věřím, že teď někde stojí na stupínku (kde 
jinde) a vykládá látku těm nejchytřejším, nej-
hodnějším a nejukázněnějším žáčkům. My 
jsme takoví nebyli. Ale věřte, že paní učitelku 
Revákovou jsme měli moc rádi.

Za její žáky bývalá žákyně Blanka Havlová 

Modeling – školička pro modelky
ve věku 6-18 let

Přihlašování do kroužku modelingu – školičky 
modelek pro děvčata ve věku 9-18 let (věkově 
rozděleno) proběhne dne 18. září od 15.00  do 
17.00 hodin v malém sále KKC Přeštice, Masa-
rykovo nám. 311. Modelky se zde naučí zákla-
dům líčení, péče o pleť, vlásky, tělo, základy 
stolování a procvičí si angličtinu. Vyzkoušejí si 
správné vyjadřování a rozhovory s mikrofonem. 
Samozřejmě se naučí choreografie a správné 
držení těla. Nebude chybět ani hodinka s tancem, 
fotografování, beseda s modelkou, atd. Závěrem 
všechny čeká udělování certifikátu a samozřej-
mě i závěrečná módní přehlídka. Hlavní je, že 
děvčata mohou nahlédnout do světa módy, zís-

kat první zkušenosti s modelingem a naučit se 
i pomáhat, a to formou charitativních akcí. Pojď-
te s námi poznávat nové kamarády, zažít spoustu 
legrace a vyzkoušet si, jaké je to být modelkou.

Více na: www.delijamodels.com
Kroužek povede Jaroslava a Mili Kopecká 

– Delija models Klatovy.



V minulých i předminulých přeštických novi-
nách vyšly články týkající se areálu KČT. A pro-
tože se jedná o velmi citlivé a důležité téma, 
které je spojováno i s mým jménem, pokusím 
se, vážení čtenáři, občané města, na celou situ-
aci pokud možno stručně zareagovat a vysvětlit 
mé záporné stanovisko, darovat loděnici městu, 
jako předseda (zatím) vodní turistiky tělový-
chovné jednoty Přeštice (dále již TJ).

 Z historie bych chtěl připomenout, že tuto 
stávající dřevěnou loděnici si postavili v roce 
1946 přeštičtí vodáci KČT ze svých prostředků 
za pomoci některých sponzorů. Celá léta slouží 
k úschově lodí a jejich oprav. Po roce 1948 byly 
zrušeny sportovní organizace a nahrazeny TJ. 
Budovy jako loděnice, sokolovna a další spor-
toviště přešla do majetku TJ. Po tzv. „Sametové 
revoluci“ roku 1989 jsme samozřejmě mohli 
požadovat loděnici od TJ zpět, tak to udělali 
sokolové se sokolovnou, ale protože jsme byli 
ubezpečeni vedením TJ, že toto zařízení bude 
zachováno pro sportování vodáků, o navrácení 
loděnice jsme nežádali. I současné vedení TJ 
drželo tuto dohodu až do letošního jara. Bohužel 
v současné době se z nepochopitelných důvodů 
vedení TJ obrátilo proti nám vodákům a „kope“ 
za radnici, která chce loděnici do svého majet-
ku i přesto, že na poslední 43. valné hromadě 
TJ dne 24. 5. 2012 (schůze vedoucích všech 18 
oddílů TJ) nebyl schválen dodatečně vložený 
bod programu – darovat loděnici městu!!?

 Ale teď k věci. Jak jistě víte, milí čtenáři, rada 
města sestavila řešitelský tým tzv. odborníků 
pod vedením soudruha Mgr. V. Frouze, kteří 
mají za úkol vyřešit lepší využití plochy KČT 
(když už je města) a budovy loděnice (zatím 
majetku TJ) pro volnočasové aktivity občanů. 
Myšlenka je to jistě krásná, ale tito lidé bohužel 
nežijí v realitě a 90% členů tohoto týmu vůbec 
nezná poměry v těchto místech a na KČT vůbec 
nechodí. Loděnici jsme si po celá léta opa-
trovali sami a od TJ jsme nikdy nedostali ani 
korunu a vydrží dalších 50 let, potřebuje pouze 
opravu části střechy. Po republice jsou loděni-
ce také většinou dřevěné, které lépe odolávají 
záplavám. Samozřejmě dnes je již plocha KČT 
města, může si zde dělat, co uzná za vhodné, ale 
proč nám brát loděnici?

 Dle předběžných náčrtů plánují na ploše dět-
ské hřiště, brouzdaliště, sprchy, dětský okruh 
pro kola a samozřejmě hospodu?! Připadá mně 
to jako objevování Ameriky. Dětské hřiště pře-
ce zde bylo vybudováno hned po válce – pís-
koviště, houpačky, lavičky, celé oplocené (bylo 
v místech dnešního ohniště mezi loděnicí a WC) 
a se slávou otevřené. Ale jak rychle začalo, tak 
také skončilo pro nezájem, ale také opakující 
se povodně. Ve městě je těchto dětských hřišť 
málo? A jak jsou využívány? V návrhu je také 
brouzdaliště pro děti, ale i to je utopie – měs-
to nedokázalo řádně zprovoznit brouzdaliště 
v Městském parku samozřejmě za předpokladu 
určitých nákladů (cirkulace a filtrace vody spo-
jená s nutnou údržbou a dohledem). Dále mají 
radní v plánu na KČT  obnovit hospodu (občer-
stvení), ale i to tady již bylo. Hned při výstavbě 
loděnice v roce 1946 na toto bylo pamatováno. 
Byl zřízen restaurační sál s kompletním vyba-
vením – stoly, židle a vedle výčepní místnost 
včetně sklípku. Bohužel ani tato provozovna se 
neujala, pouze jednorázově při několika benát-
ských nocích. V tomto sále pak byla krátce dílna 
vodáků, kde Ing. Šterner vyrobil závodní pra-
mici, na které úspěšně závodili přeštičtí vodáci 
(přebor republiky rok 52,53), namátkou: Bez-
děk, Bažant, Lukáš, Morgeinstein, Sigel a další. 
Po roce 1953 tyto prostory obsadili a používali 
jako dílnu letečtí modeláři Svazarmu. Dnes na 
stejném místě cvičí vzpěrači TJ, kteří sem přišli 
ze sokolovny. Abych se ale vrátil k myšlence 
hospod. V pozdějších letech se o tyto restaurač-

ní služby pokoušeli další odvážlivci, např. páno-
vé Bouda, Morgenstein a další, ale bez valného 
úspěchu. Pan Bouda šel dokonce tak daleko, 
že zde vybudoval mimo restauraci a chemické 
záchody hřiště na nohejbal a volejbal, stolní 
tenis, brouzdaliště pro děti, pravidelně na celé 
ploše sekal trávu, a to vše na své náklady. Ale 
i to nemělo dlouhé trvání a musel pro nezá-
jem skončit. Samozřejmě na to má vliv počasí 
a krátké léto. Z těchto historicky prokazatel-
ných důvodů nechápu, proč se město pouští do 
těchto věcí a chce nesmyslně vyhazovat peníze 
(i když třeba z EU) a na co potřebuje loděni-
ci? Ano, je dobré, když město nechá pravidel-
ně sekat trávu dnes již na svém pozemku, aby 
si lidé v letních dnech mohli natáhnout deku, 
relaxovat a ti otrlejší se vykoupat v řece jak se 
říká – studené a kalné (v průměru v měsících 
červenec, srpen kolem 18 ˚C). Ale jiné to už 
nebude – řeka se hůř prohřívá – kolem břehů 
vysoké stromy a z Nýrské přehrady ze spod-
ní části vytéká pouze +4 ˚C voda, která se do 
Přeštic těžko ohřeje. Za to, že je kalnější než 
bývala, si tak trochu můžeme sami. Dříve také 
pršelo, byly různé přívaly, bouřky, ale řeka to 
zaznamenala až po týdnu. Dnes po jedné bouř-
ce se voda v řece zakalí a zvedá z břehů. Hodně 
přívalových dešťů dříve zarazily a zpomalily 
polní meze, které byly po roce 1948 rozorá-
ny, v té době se likvidovaly tůňky zaváděním 
melioračních žlabů k rychlému odtoku vody 
(výroba bet. žlabů na Prefě Zbůch) a masově 
se všude na vesnicích začalo s betonováním 
nebo dlážděním chodníků, dvorků, cest a pod. 
Na tuto skutečnost jsem vzpomněl jen proto, že 
koupání v řece už jiné nemůže být a vzhledem 
k tomu, že jde na KČT o záplavovou oblast, 
žádný úřad zde nepovolí nějaký bazén stavět 
a dotaci EU ani nedá.

Co si lidé v Přešticích přejí, je celoroční 
koupání v bazénu, pro starší jako rehabilitač-
ní, pro ostatní jako kondiční a relaxační včet-
ně školních kurzů, případně závodní činnosti. 
Místo u Zámostů město stále má, ale vzdát tuto 
myšlenku jen proto, že EU dotaci nedalo? Proč 
o tuto dotaci nežádalo opakovaně každý rok? 
Možná, že se mohlo již dnes stavět! 

KČT není řešení. A pokud se týká bruslení na 
přírodním ledě, je v dnešních mírných zimách 
také jen utopie a zůstávají nám krásné vzpo-
mínky z mládí, kdy jsme bruslili a hráli hokej 
od prosince až do března. Napouštět vodu na 
hřiště KČT z řeky (dnes se ledová plocha dělá 
stříkáním) a čekat až přijde na pár dní mráz, aby 
si mohly děti zabruslit? Na to dětem nebudou 
rodiče každý rok kupovat brusle. Po zimě pak 
voda zůstává na hřišti někdy až do letních dnů 
a stává se z toho bahniště plné komárů. Z uve-
dených důvodů si občané přejí umělé kluziště, 
alespoň s půlročním provozem – a není třeba 
myslet nějak velkoryse. Ledová plocha by v 1. 
etapě nemusela být zastřešena, ani s restaura-
cí a obchody, jak se původně uvažovalo, aby 
náklady byly co nejmenší. Místo na ledovou 
plochu i bazén má město na Zámostech (a neby-
lo zrovna laciné), včetně snadno dostupných 
energií a kanalizace.

 Protože KČT je v záplavové oblasti, nikdy 
se zde nemůže nic stavět a tím ani jakoukoliv 
dotaci dostat. Není tedy důvod, aby TJ darovala 
loděnici městu. Město ať se stará o plochu KČT, 
která je v jejím majetku, tzn. zajišťuje pravidel-
né sekání trávy, vybuduje zpevnění břehů (lar-
seny), schůdky do vody, obnoví skákací prk-
no, venkovní sprchy, lavičky, odpadové koše 
samozřejmě s pravidelným odvozem a zajiš-
tění zákazu koupání psů v této části (možnost 
na jezu nebo brodu řeky tak jako v minulosti). 
V loňském roce zde došlo k vážnému zranění 
(pokousání) dítěte při koupaní.

 Možná, že tento článek vyvolá řadu souhlasu 
i nevole, dokonce se může ozvat i nějaká, jak se 
říká „potrefená husa“, je to každého právo, já 
jsem se snažil v článku vyjádřit jen svůj názor 
podložený historickými fakty dění na KČT, kde 
jsem vyrůstal. A radním města, jako našim zvo-
leným zástupcům, bych přál, aby se vždy cho-
vali ve svých jednáních konstruktivně, věcně 
a účelně jako správní hospodáři.

 Na závěr budu citovat pana J. Wericha, který 
kdysi řekl: „Lidé jsou schopni vymýšlet všeli-
jaké blbiny“.

Petr Blažek, předseda oddílu vodní turistiky
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Obnova KČT z druhé strany Na tábor zůstaly jen vzpomínky
Každoročním vyvrcholením přeštického 

junáckého střediska je letní tábor. Letos již 
poosmé svůj tábor postavili u Chlumeckého 
mlýna. „Vystřídali jsme několik tábořišť, žádné 
nebylo špatné, ale tady se nám doopravdy líbí. 
A taky s místními ve mlýně máme naprosto bez-
problémovou domluvu,“ připomíná již „pamět-
ník“ Petr. „Vše bylo v pohodě, jen s počasím 
jsme ´bojovali´, až na sníh jsme zažili vše,“ 
připomíná hlavní vedoucí Tereza, „bouřky, 
k tomu tropická vedra, kroupy, vichřice. Nic 
se naštěstí nestalo, jen louka byla některé dny 
silně podmáčená.“ A počasí museli samozřej-
mě přizpůsobovat táborový program. „To byly 
komplikace pro nás vedoucí, přepracovat rych-
le denní program na ´mokrou variantu´. Dětem 
deště  nijak nevadily, jen jsme pořád sušili,“ 
uzavřela. 

Tradicí jsou každoroční celotáborové hry pro 
jednotlivé oddíly. Letos vedoucí oddílu svět-
lušek za námět hry vzaly knihu „Vlaštovky 
a Amazonky“ a jednotlivé kapitoly přepracova-
ly na etapy hry. Skautky zase naopak cestovaly 
po Tajemném kontinentu – Asii a navštěvovaly 
jednotlivé státy. Každá taková návštěva zname-
nala nejen seznámení s historií a životem dané-
ho státu, ale i plnění určitých úkolů – návštěva 
Číny, to byla výroba jídelních hůlek a pak samo-
zřejmě se také jimi dokázat najíst. Při zastáv-
ce na Srí Lance – Cejlonu si postavili čajovnu 
a vařili čaj podle vlastních receptů. (Mnohdy 
prý tak tajných, že ani autorky nevěděly, co do 
čaje daly). Vlčata během tábora plnila jednotli-
vé odborky – atleta, plavce, zdravotníka, tábor-
níka.

Na místě byl povzdech vedoucích – „tento-
kráte jsme nedokázali na táboře utvořit oddíl 
starších kluků-junáků, těm se nějak na tábor 
nechtělo“.  Protiváhu tomu tvořil oddíl Šmou-
lů. Je to trochu přeštická specialita, oddíl, který 
tvoří prvňáci, druháci a dokonce předškoláci. 

„Oddíl pracuje po celý rok a snažíme se tak tro-
chu připravovat ty nejmenší, aby poznali co je 
život v oddílech, co tvoří náplň činnosti, a ti pak 
pokračovali v práci dále. Tady na táboře jsou 
na týden, spí samostatně ve stanech a samo-
zřejmě mají program upraven podle věku, ale 
mnohé táborové povinnosti se jich normálně 
týkají,“ společně přibližují táborový život těch 
nejmenších Jájina a Petr, kteří tu drobotinu mají 
na starosti. „Je to s nimi hodně starostí, ale také 
zábavy, jak jsou na táboře nadšeni a když vidí-
me jak doslova ´po hlavě´ jdou do každé hry,“ 
shodují se oba.

 „V polovině tábora byl slavnostní táborový 
oheň,“ připomíná důležitý okamžik pro někte-
ré táborníky opět Tereza, „při něm sedm dětí 
složilo junácký slib. Také čtyři táborníci byli 
pokřtěni oficiálními přezdívkami a Zajíc, Slu-
níčko, Piggy a Xichtík převzali Křestní list.“

„Jsme už jedni z posledních ´mohykánů´ kla-
sických stanových táborů,“ uzavřela povídání 
o táboře hlavní vedoucí Tereza s přezdívkou 
Liška. „Přijedeme na zelenou louku, vše posta-
víme, stany, kuchyni, jídelnu, ostatní zázemí. 
Po čtrnácti dnech po nás zase zůstane prázdná 
louka, kde jen vyšlapaná místa značí, kde stá-
ly stany a kde jsme měli hřiště. To už mnohá 
junácká střediska neznají.“

Text a foto Petr Šatra
 

Splnění úkolů z celotáborové hry přeštických 
skautek bylo třeba vždy zaznamenat a obodovat.

V horkých dnech stačil přeštickým světluškám 
na táboře k osvěžení mlýnský náhon a obrovská 
duše od traktoru.

„Tak co k svačině dnes dobrého?“ – nahlíží 
přeštické skautky u kuchyně na výdejní pult.

Nejmenším přeštickým táborníkům ještě neby-
lo ani šest, ale pobyt na táboře si užívali. 

Směna v kuchyni, to bylo na přeštickém táboře 
také mytí nádobí.

Dny Evropského
 kulturního dědictví

sobota 15. 9. a neděle 16. 9.2012 
od 14 do 17 hodin

1. Kostel sv. Ambrože na Vícově – průvodcovská služba 
     Spolku pro záchranu historických památek Přešticka
2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích – průvodcovská
     služba Spolku pro záchranu historických památek Přešticka
3. Dům historie Přešticka
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20. ročník Memoriálu Ivana Moravce 
– tradiční turnaj žen

Zúčastněná družstva:
1. Sokol Tymákov 1. liga
2. TJ Přeštice A             1. liga
3. TJ Spoje Praha 1. liga
4. Draken Brno              OP
5. TJ Přeštice B              OP 
V sobotu 25. srpna uspořádal oddíl národní 

házené TJ Přeštice tradiční turnaj žen, který 
měl velice kvalitní účast. V letošním roce při-

jal nabídku i celek z jihomoravské metropole 
Brna. Mezi zúčastněnými je i stříbrné družstvo 
z loňského ročníku 1. ligy Sokol Tymákov 
a staronový účastník 1. ligy Spoje Praha, který 
si vybojoval postup z kvalifikace, jež proběhla 
na konci června ve Stupně.

Hrálo se systémem každý s každým 2x15 min.
S výsledky turnaje budete seznámeni v příš-

tím vydání Přeštických novin.

Rozlosování nového soutěžního
ročníku národní házené 2012/13
Utkání dospělých na domácím hřišti TJ Přeštice – podzimní část 2012
1. liga žen
Sobota 15. 9.   TJ Přeštice - Sokol Rokytnice                       16.00  
Neděle 16. 9.   TJ Přeštice - SK Studénka                    11.00
Neděle 30. 9.   TJ Přeštice - Sokol Tymákov                   11.00
Sobota 20.10.  TJ Přeštice - Sokol Krčín                    16.00
Neděle 21. 10.  TJ Přeštice - Sokol Dobruška                   11.00
Neděle 28. 10.  TJ Přeštice - SK Chomutov NH                   11.00
2. liga mužů
Sobota 15. 9.   TJ Přeštice - Sokol Záluží                    14.30  
Neděle 16. 9.   TJ Přeštice - TJ Všenice                      9.30
Neděle 30. 9.   TJ Přeštice - Jiskra Raspenava                     9.30
Sobota 20. 10.  TJ Přeštice - Sokol Ejpovice                   14.30
Neděle 21. 10.  TJ Přeštice - NH Řevnice                      9.30
OP žen
Sobota 1. 9.  TJ Přeštice B - Sokol Tymákov B                   14.30
Sobota 29. 9.  TJ Přeštice B - TJ Božkov                    14.30
Neděle 7. 10.  TJ Přeštice B - TJ Litohlavy                     9.30
Neděle 14. 10.  TJ Přeštice B - TJ Plzeň-Újezd                     9.30
Neděle 28. 10.       TJ Přeštice B - Sokol Chudenice                          9.30
OP mužů
Neděle 2. 9.   TJ Přeštice B - Sokol Nezvěstice B                   11.00
Neděle 16. 9.  TJ Přeštice B - Sokol Tymákov B                               14.30
Neděle 30. 9.  TJ Přeštice B - Sokol Stupno                                                 14.30
Sobota 13. 10.  TJ Přeštice B - TJ DIOSS Nýřany B                   16.00
Neděle 21. 10.  TJ Přeštice B - Sokol Kyšice A                   14.30 

Výcvikový tábor mládeže oddílu 
národní házené

Oddíl národní házené TJ Přeštice uspořádal 
již 25. ročník výcvikového tábora mládeže ve 
dnech 3.-10. 8. 2012. Tentokrát se po šesti 
letech opakoval pobyt v Rožmitále pod Třem-
šínem. Ubytování bylo zajištěno opět v místní 
Základní škole Jakuba Jana Ryby. Už z názvu 
školy je patrné, že Rožmitál pod Třemší-
nem je úzce spjatý s významným přeštickým 
rodákem. Místní základní škola nabízí velice 
kvalitní podmínky, jak sociální a hygienické 
zabezpečení, tak sportovní prostory a hřiště. 
Výcvikového tábora se zúčastnily všechny 
mládežnické kategorie, od těch nejmenších 
začínajících dětí až po dorostenecká družstva. 
Výcvik probíhal na 2 hřištích přímo u základní 
školy, na házenkářském s umělou trávou a na 
menším, s asfaltovým povrchem, který využí-
vala převážně přípravka. K dispozici bylo ještě 

hřiště místního oddílu národní házené ve Sta-
rém Rožmitále. Součástí tábora byl i celodenní 
výlet po okolí Rožmitálu, spojený s návštěvou 
chatového tábora ve Věšíně, kde oddíl národní 
házené absolvoval 2. a 3. soustředění mládeže. 
V programu týdenního pobytu nesměl chybět 
i populární bobřík odvahy a na závěr házenkář-
ský šestiboj. O stravování všech přítomných 
se staral čtyřčlenný kolektiv kuchařek a dle 
ohlasu dětí byla strava celý týden hodnotná 
a pestrá. Za to je třeba kuchařkám poděkovat. 
Rovněž je třeba poděkovat trenérskému sboru 
za týdenní aktivní přístup ke svým svěřencům 
a všichni pevně věříme, že tato práce s mládeží 
se v budoucnu projeví, tak jako v minulých 
letech. Na závěrečném hodnocení mohutně 
zaznělo: „Už se těšíme na příští ročník výcvi-
kového tábora“.                                         (šat)

První hvizd již zazněl
První zářijovou neděli začal pro přeštické 

národní házenkářky další prvoligový ročník. 
Závěr přípravy učinil týden předtím na domá-
cím hřišti již XX. ročník Memoriálu Ivana 
Moravce, jehož je přeštický oddíl pořadatelem. 
Soupeřkami byly další ligové celky, takže již 
tato střetnutí ukázala, s čím jdou do podzimních 
zápasů. 

Za minulou sezonu se krátce ohlédl trenér 
Stanislav Zadražil: „Nebyla vysloveně špatná, 
ale bez úspěchu. V lize až šesté místo, nepo-
stoupili jsme ani do finále Českého poháru. 
Zvláště na jaře některé dobře rozehrané zápasy 
jsme nedotáhli do konce a pak ty body chyběly. 
Úspěchem je účast dvou hráček ve výběru Čech 
při mezizemském utkání.“ (Lenka Zadražilová 
a Jitka Živná)

Pauza byla hodně krátká: „V červnu skonči-
la sezona, dva letní měsíce, to je velice krátké 
údobí na další přípravu, musíme započítat ještě 
rodinné dovolené. Tak během července se kaž-
dá z hráček připravovala individuálně a od srp-
na začala herní příprava.“

„Družstvo je beze změn,“ kontroluje sesta-
vu trenér. „Výraznou posilou bude v útoku 
Jolana Levorová, hostující z Příchovic. Zpát-
ky se po přestávce vrací i Eliška Vizingrová 
do obrany.“

A cíl si přeštické ženy nekladou malý. Postup 
do play off, nejlépe z pozice mezi čtyřmi nej-
lepšími, a také se probojovat do čtyřčlenného 
finále Českého poháru. „V play off a ve finále 
Poháru už je možné vše, vyniknout či propad-
nout,“ střízlivě podotýká trenér Zadražil.   (šat)

Turnaj mužů v národní házené
„O putovní pohár starosty obce“

V sobotu 18. 8. 2012 pořádal oddíl TJ Přícho-
vice turnaj mužů. Zúčastnilo se ho 5 družstev:

TJ DIOSS Nýřany, Sokol Nezvěstice (obě 
1. liga), TJ Přeštice (2 liga), TJ Příchovice A 
(Oblastní přebor), TJ Příchovice B (Oblastní 
soutěž 1. tř.).

Turnajem bez ztráty bodů prošly suverénně 
Přeštice, když v souboji o 1. místo porazily prvo-
ligové Nýřany 11:9. Hrálo se systémem každý 
s každým 2x15 min. Tato akce byla pro většinu 
družstev poslední herní prověrkou výkonnosti 
před začínajícími mistrovskými soutěžemi.

Z výsledků:
TJ Přeštice - Nýřany 11:9, - Nezvěstice 12:4, 
- Příchovice B 9:4, - Příchovice A 11:9
Nýřany - Nezvěstice 13:11, - Příchovice B 
16:11, - Příchovice A 12:9
Nezvěstice - Příchovice  B 9:5, - Příchovice A 8:8
Příchovice B - Příchovice A 9:8

Konečná tabulka:

1. TJ Přeštice         4  0  0  43:26   8 bodů
2. TJ DIOSS Nýřany  3  0  1  50:42   6 b.
3. Sokol Nezvěstice    1  1  2  32:38   3 b.
4. TJ Příchovice B      1  0  3  28:42   2 b.
5. TJ Příchovice A      0  1  3  34:40   1 b

Sestava vítězného družstva TJ Přeštice:
Brankář: Chmelík Tomáš
Obrana: Hajžman Tomáš, Zeman Karel, Mrskoš 
Tomáš, Šik Ondřej, Gruszka Matěj
Útok: Lang Rudolf (7 branek), Kydlíček Pavel 
(14), Brada Marek (10), Ausberger Radek 
(5),Urban Tomáš (4), Šelep Kamil (3)
Trenér: Moravec Petr, vedoucí družstva: Chme-
lík Martin  

Stanislav Zadražil
národní házená TJ Přeštice

Skautský tábor 2012
První dva červencové týdny jsme opět táboři-

li u Chlumeckého mlýna nedaleko Strýčkovic.
Už v pátek večer jsme stihli postavit kuchyni 

s přístřeškem, jídelnu a sklad nářadí a sportovních 
potřeb. V sobotu ráno jsme začali vozit ze mlýna, 
kde máme sklad, stanové podsady, postele, pod-
lážky a další materiál a začala stavba tábora. Už 
od rána bylo vedro, které se během dne ještě stup-
ňovalo. Nicméně díky letité praxi a hlavně díky 
obětavé pomoci některých rodičů jsme postavili 
tábor takřka v rekordním čase a na neděli zbýva-
lo dokončit jen pár drobností a připravit zásobu 
dřeva pro táborovou kuchyni. Tady znovu patří 
dík tatínkům, kteří nám nasekali takovou spoustu 
dřeva, že jsme měli do konce tábora po starosti.

Maminky nám pomohly umýt nádobí a zařídit 
táborovou kuchyni a táborový život mohl začít.

Vůdci oddílů měli připraveny etapové hry, 
kromě toho děti plnily bobříky a odborky, 
nechybělo posezení u táboráku a také pirátský 
den, při kterém dopoledne děti plnily různé 
úkoly, za které dostávaly odměnu, a odpoled-
ne vydělané „peníze“ mohly utratit při nej-
různějších aktivitách a za různé dobroty nebo 
drobnosti. Počasí nás trochu potrápilo bouřka-

mi, ale bylo stále teplo, takže jsme chodili na 
strýčkovické koupaliště, nebo se osvěžovali 
v mlýnském náhonu. Ani bahno nebylo všudy-
přítomné jako některé jiné roky, tak se dá říci, 
že se tábor 2012 opět vydařil. Letos podruhé se 
zúčastnily i děti ze skautské přípravky a myslím 
si, že týden, který na táboře strávily, se jim urči-
tě líbil. A teď už se těšíme na zahájení dalšího 
skautského roku. V naší vývěsce „V alejíčku“ 
sledujte termíny schůzek.

A opět uvítáme děti předškolního věku do 
naší skautské přípravky, ta má schůzky vždy ve 
čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.                Jájina

Fotbalová sezóna 2012-13 A muži
TJ PŘEŠTICE – A muži

Realizační tým:
Hlavní trenér:  Luděk Šilhánek
Asistent trenéra: Petr Tušek
Vedoucí týmu: Pavel Bočan
Masér týmu: Josef Štefl

Širší kádr v přípravě:
Regner, Růžička, Uzlík, Přibáň, Hrdlička, Haimrle, Bene-
dikt, Bešta J., Mrázek, Mastný, Bouc, Vacík, Zoubek, 
Lambor, Hohlbergr, Fořt, Švarc, Pap, Heřman, Hřebec

Užší kádr pro sezónu:
Regner, Růžička, Uzlík, Přibáň, Hrdlička, Haimrle, 
Benedikt, Bešta J., Mrázek, Mastný, Bouc, Vacík, Zou-
bek, Lambor, Hohlbergr, Fořt, Švarc

Zahájení letní přípravy  
6. 7. 2012 dvoudenním soustředěním v Darové (účast 17 
hráčů) do prvního mistrovského utkání odtrénováno 14 
společných TJ, 10 individuálních TJ, odehráno 6 PU.

Přátelská utkání:    
Přeštice - Regen 3:5 (branky Přibáň, Benedikt, Uzlík)
Rokycany A - Přeštice A 1:2 (branky Hohlbergr)
Luby - Přeštice A 1:3 (branky Přibáň, Bešta J. Lambor)
Přeštice A - Senco Doubravka U19 5:3 (branky Bene-
dikt, Hohlbergr, Bešta J. 2, Fořt)
Přeštice A - Rokycany U19  0:2
Přeštice A - Zruč 4:1 (branky Lambor 2, Hohlbergr, 
Fořt)

Odchody z týmu:
Stanislav Turek – SRN
Petr Trdlička – Dobřany

František Šamberger – ukončení kariéry – příležitostně 
může nastoupit
Aleš Jindra – angažmá v Sokolově – příležitostně může 
nastoupit
Luděk Šilhánek – Chrást
Pavel Bešta – U 19 Viktoria Plzeň

Posily – návraty do týmu:
Patrik Lambor – po dlouhodobém zranění
Milan Vacík – po zranění
Michal Fořt – hostování ze Stoda
Martin Hohlbergr – příchod z B týmu
Hynek Haimrle – příchod z B týmu

V „A“ týmu je velmi vyrovnaná a kvalitní dvojice 
golmanů Marek Regner – Luboš Růžička. Tým bude 
těžit z velkých zkušeností a kvality zadáků Vency Uzlí-
ka a Jirky Hrdličky, která bude silně umocněna fyzic-
kou připraveností a sehraností relativně velmi mladého, 
ale již poměrně  ostříleného kádru. Věříme ve „velký 
návrat“ hrotového útočníka Patrika Lambora, který už 
v přátelských utkáních naznačil, že bude pro sezónu 
dobře připraven a jeho forma poroste každým zápasem. 
Do týmu se velmi dobře začlenili oba „Béčkaři“ Mar-
tin Hohlberger i Hynek Haimrle a také hostující Michal 
Fořt z Merklína. Očekáváme rychlé znovu zařazení do 
sestavy Milana Vacíka, který bohužel nebude ještě při-
praven na první zápasy sezóny a který byl před zraněním 
jedním z klíčových hráčů. Celý tým je  připraven hrát 
o špici krajského přeboru a od prvního zápasu nenechat 
soupeřům zadarmo ani bod. 

Martin Knopf, předseda FO TJ Přeštice
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Oslavy ČOS k 150. výročí založení vyvrcho-
lily 5. a 6. července v Praze XV. Všesokolským 
sletem. I členové přeštické tělocvičné jedno-
ty Sokol se těchto oslav zúčastnili. Přípravy 
XV. VSS byly zahájeny již v září 2011 štafe-
tou, která proběhla celou Českou republikou. 
Vlastní nácvik skladeb pro sletová vystoupení 
pak byl zahájen v říjnu téhož roku. V naší jed-
notě nacvičovali členové oddílu všestrannosti 
tři skladby. Mladší žákyně skladbu s názvem 
Jonatán v počtu 9 žaček, ženy skladbu Česká 
suita v počtu 22 cvičenek a 10 mužů nacvičo-
valo skladbu Chlapáci III. Ukázky těchto skla-
deb poprvé veřejnosti předvedli na tělocvičné 
akademii 30. března. 20. května byly v našem 
kraji zahájeny místní a župní slety, které byly 
prověrkou připravenosti na XV. VSS a na kte-
rých naši cvičenci samozřejmě vystupovali. Jak 
jsme připraveni, jsme předvedli ve Spáleném 
Poříčí, Plzni Koterově, Klatovech a v Plzni na 
Letné. Tato první veřejná hromadná vystoupení 
potvrdila, že cvičenky a cvičenci své skladby 
zvládli a že budou v Praze na XV. Všesokol-
ském sletu dobře reprezentovat svoji jednotu 
i město. Průběh tohoto velkého svátku sokol-
ského hnutí měli, díky České televizi, možnost 

sledovat všichni, kteří měli zájem. O tom, že 
jich i v našem městě nebylo málo, jsme se pře-
svědčili po svém návratu z Prahy z reakcí našich 
spoluobčanů. To, že sokolský slet hodnotili jako 
skutečně krásný zážitek, nás velice potěšilo. Je 
to pro nás povzbuzení i výzva pokračovat v čin-
nosti, kterou v našem městě před 125 lety zahá-
jili naši předkové a kterou jsme před 21 lety, 
přes všechny těžkosti a pochybnosti, obnovili. 
Děkujeme všem, kteří naše vystoupení ocenili. 
Bylo to milé a příjemné pohlazení. Hromadná 
vystoupení je stále ještě možné vidět na inter-
netovém portálu České televize. Přeštické ženy 
díky kvalitnímu zvládnutí skladby byly zařa-
zeny do prvních řad ve večerním i odpoledním 
vystoupení. Velký dík patří všem cvičencům za 
zodpovědný přístup k nácviku skladeb a jejich 
vzornému předvedení. V neposlední řadě pak 
nejen dík, ale i uznání, patří cvičitelům, kteří 
své cvičence na vystoupení dobře připravili. 
Všechny akce pořádané v souvislosti se 150. 
výročím založení Sokola se mohly uskutečnit 
i díky finanční pomoci z Grantového programu 
města Přeštice.

Za výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice
Anna Kolenová, místostarostka

TOM 20902 ÚHLAVA
– oddíl vodní turistiky

přijme do svých řad děti od 9 let

z Přeštic a okolí,
které by se rády naučily ovládat loď, sjížděly 

s námi naše krásné řeky, soutěžily, 
závodily, tábořily v přírodě…

Pravidelné tréninky každý čtvrtek od 16.30 hodin.
(duben – říjen v přeštické loděnici, 

listopad – březen tělocvična ZŠ, Rebcova ul.)
Nabízíme proškolené instruktorky v oblasti vodní turistiky

na UP Olomouc a nové moderní vybavení.

Kontakt:
Hana Žambůrková – tel. 777 832 520 

Dáša Švihlová – tel. 723 187 068

– pádlování pro veřejnost

v přeštické loděnici každé úterý od 16.30 hodin
Tato akce platí od dubna do konce října je určena především 

pro rodiny s dětmi a další zájemce,
kteří mají zkušenost s pádlováním 

alespoň na klidné vodě.
V případě příznivého počasí sraz před přeštickou loděnicí, 

kde Vám zapůjčíme lodě, vesty a pádla.

V případě Vašeho zájmu volejte: 
Dáša Švihlová – tel. 723 187 068

Fotbalový oddíl informuje  
Přátelská utkání:
„B“ muži        

Měcholupy – Přeštice B 1:1 (branka D. Bešta) 
Přeštice B – Střešovice 1911  0:2
Přeštice B – Staňkov 1:2 (branka M. Zdeněk)

Dorost 
Přeštice – Radkovice – muži  3:3 (2:1) branky: 
Krajdl 2x, Vizingr 
Přeštice – Chotěšov 6:0 (3:0) branky: Krajdl 
3x,Vizingr, Hajšman, Charvát
Přeštice – Regen (Německo) 2:2 (1:0) branky: 
Kasl, Vizingr
Přeštice – mladší dorost – M. Touškov 0:0

Žáci
Košutka – Přeštice (starší) 0:4 (0:1) branky: 
Baranec 2x, Rychnovský, Marina
Košutka – Přeštice (mladší) 1:8 (0:2) branky: 
Škopek 2x, Kokoška 2x, Fořt 2x, Křeš, Kubeš

Mistrovská utkání 
Sezónu zahájili A muži domácím zápasem 
s Holýšovem.
11. 8. 2012 A-tým – Holýšov 0:1 (0:1) 
Sestava: Růžička L. – Hrdlička J., Uzlík V., 
Přibáň T. (46‘ Hohlberger M.), Mrázek F., 
Bouc M. (75‘ Zoubek M.), Mastný M., Bešta J., 
Benedikt T., Fořt M., Lambor P
19. 8. 2012 Vejprnice – A-tým 0:6 (0:1) 
branky: Lambor 3, Mastný, Hohlberger, Švarc  
Sestava: Regner M. – Hrdlička J., Uzlík V., 
Přibáň T., Mrázek F., Bouc M. (77‘ Haimrle H.), 
Mastný M., Bešta J., Benedikt T., Fořt M. (56‘ 
Hohlberger M.), Lambor P. (74‘ Švarc M.)
Program mužstev TJ Přeštice – září 2012

A muži
  2. 9. 17.00  Horažďovice – Přeštice
  8. 9. 17.00  Přeštice – H. Týn
16. 9. 16.30  Sušice – Přeštice
22. 9. 16.30  Přeštice – H. Bříza
30. 9. 16.00  Koloveč – Přeštice

B muži
  2. 9. 10.15  Přeštice B – Kasejovice
  8. 9. 17.00  Letiny – Přeštice B
15. 9. 16.30  Lužany – Přeštice B
22. 9. 16.30  Dvorec – Přeštice B
30. 9. 10.15  Přeštice B – Blovice B

Dorost starší
  1. 9. 10.00  Přeštice – Tachov
  8. 9. 10.00  Sušice – Přeštice
15. 9. 10.00  Přeštice – Domažlice
22. 9. 10.00  Horažďovice – Přeštice
29. 9. 10.00  Přeštice – BKV Planá

Dorost mladší
  1. 9. 12.15  Přeštice – Vejprnice
  8. 9. 10.00  Sušice – Přeštice
15. 9. 10.00  Přeštice – Domažlice

Žáci starší + mladší
  1. 9. 10.00 + 11.45  Sušice – Přeštice
  5. 9. 15.15 + 17.00  Přeštice – Stříbro
  9. 9. 10.00 + 11.45  Přeštice – Horažďovice
15. 9. 10.00 + 11.45  Vejprnice – Přeštice
23. 9. 10.00 + 11.45  Přeštice – Nepomuk
30. 9. 10.00 + 11.45  Nýrsko – Přeštice

Přípravka starší 
  6. 9. 16.00  Senco – Přeštice
13. 9. 16.30  Přeštice – Černice
19. 9. 17.00  St.Plzenec – Přeštice
24. 9. 16.30  Prazdroj – Přeštice

Přípravka mladší – A
  7. 9. 16.00  St. Plzenec – Přeštice
10. 9. 16.00  Rapid – Přeštice
21. 9. 16.30  Přeštice – Černice
24. 9. 16.30  Plzeň – Letná – Přeštice

Přípravka mladší – B
  3. 9. 16.00  ZČE A – Přeštice B
14. 9. 16.30  Přeštice B – ZČE B
17. 9. 17.00  ZČE C – Přeštice B
28. 9. 16.30  Přeštice B – Lhota 

Říjnové krajské volby v Plzeň-
ském kraji získaly kandidatu-
rou Jiřího Pospíšila na  hejt-
mana novou zápletku. Původ-
ně očekávaný úspěch ČSSD, 
která na kraji vládne s podpo-
rou komunistů, již není zda-
leka jistý, protože stávající-
mu sociálnědemokratickému 
hejtmanovi přibyl zdatný sou-

peř. Jiří Pospíšil patří dlouho-
době k  nejoblíbenějším poli-
tikům na  celostátní i  krajské 
úrovni.

Bojovník s korupcí

Plzeňského poslance Jiřího 
Pospíšila si veřejnost opráv-
něně spojuje s  bojem pro-
ti korupci. Přesvědčil ji o tom 
svým profesionálním a  zása-
dovým působením v čele mi-
nisterstva spravedlnosti.

Po jeho červnovém odvolá-
ní z  vlády se J. Pospíšil roz-
hodl přijmout nabídku ob-
čanských demokratů v  Pl-
zeňském kraji a stal se lídrem 
kandidátky pro krajské volby. 
„Po odvolání z pozice minist-
ra jsem přemýšlel, zda budu 
v  politice pokračovat. Spon-
tánní podpora od lidí v Plzeň-
ském kraji byla silným důvo-
dem pro mé rozhodnutí, že to 
nevzdávám a budu dál bojo-
vat proti korupci,“ popsal dů-
vody kandidatury sám J. Po-
spíšil.

Ve volebním kl ání tak bude 
ve prospěch J. Pospíšila hrát 
roli i  to, že většina občanů 

kraje považuje korupci za klí-
čový problém.

Západočeský patriot

Silnou stránkou kandidatu-
ry Jiřího Pospíšila bude jeho 
vztah k Plzeňskému kraji. Ani 
jako ministr nepatřil k  politi-
kům, kteří v pražském úřadě 
zapomenou, odkud pochá-
zí a  kdo je do funkce zvolil. 
„Ze svých pravidelných cest 
po  kraji, které jsem nepřeru-

šil ani jako ministr, a díky pra-
videlným setkáním s  obča-
ny po celém regionu detailně 
znám, co nás v kraji tíží a ja-
ké problémy potřebujeme ře-
šit,“ dokládá J. Pospíšil svou 
znalost krajské problematiky. 
Jako konkrétní příklady toho, 
co by chtěl v čele kraje řešit, 
uvedl například stav silnic či 
větší průhlednost krajského 
úřadu.

Jiří Pospíšil kandiduje 
na hejtmana
Nevzdávám to, budu dál bojovat proti korupci, 
říká bývalý ministr

Silnou stránkou 
kandidatury 

Jiřího Pospíšila 
bude jeho vztah 
k Plzeňskému

kraji.

Plzeňského
poslance Jiřího 

Pospíšila si 
veřejnost

oprávněně spojuje 
s bojem proti 

korupci.

Pozvánka
Zveme všechny, kteří začínali jako 
vlčata, světlušky, skauti a skautky

v přeštickém středisku po roce 1990, 
na setkání pamětníků 

do skautské klubovny Na Zámostech. 
Setkání se uskuteční v sobotu 

15. 9. 2012 od 14.00 hod.
Svoji účast potvrďte Hance Konigové 

na tel. 605 544 058.


