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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Známé herečky Jitka Asterová a Hanka Čížková se představily v zábavné a poučné talk show 
„Mládí neprchej“. Show se uskutečnila 8. února ve velkém sále Kulturního a komunitního 
centra Přeštice. V rámci pořadu o životě, o láskách a o tom, jak si udržet mládí, postave-
ném na dialogu s divákem, se mohli diváci prostřednictvím dotazů dozvědět více o zmíněných 
herečkách či peprné historky z jejich soukromí. Vrcholem talk show bylo věštění kartářky 
Ivety Vojtové vybraným divákům.

Text a foto KKC Přeštice

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
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Vážení spoluobčané,
začíná třetí měsíc letošního roku, měsíc, kdy 

začíná jaro, alespoň dle kalendáře, dojde ke 
změně na tzv. letní čas. Město bude opětovně 
připravovat žádosti o dotace do ROPu a inves-
tiční akce, které jsou v letošním roce připrave-
né a o kterých jsem se zmiňoval v předchozím 
čísle PN.

Musím se přesto zmínit o jedné z nich. Jedná 
se žádost o dotaci na opravu místní komunika-
ce „K Pajzovně“ ve Skočicích. Předpokládané 
náklady na opravu komunikace včetně úpravy 
parkování a zeleně jsou 6 872 000 Kč, k tomu je 
nutné připočítat investici na kanalizaci, kterou 
bude platit město ve výši cca 1 milionu korun. 
Město Přeštice má nyní poslední možnost žádat 
o získání finančních prostředků z jiných zdrojů. 
V případě nezískání bude muset vlastní realiza-
ci platit ze svých vlastních prostředků. Nesou-
hlasím s názorem, že se na Skočice zapomíná. 
Po zpracování projektů se začalo s postupnou 
rekonstrukcí chodníků podél komunikace na 
Merklín, investovalo se do opravy kapličky, 
došlo k výměně veřejného osvětlení. Je bohužel 
škoda, že se vidí jen to, co se zatím nepodařilo 
a ne to, co se podařilo.

Město Přeštice ve spolupráci s KKC Přeštice 
připravuje na letošní rok množství kulturních 
akcí. První vlaštovka bude 31. března na Masa-
rykově náměstí, kdy se bude konat zajímavá 
akce nejenom pro děti, ale i dospělé. Podrobnos-
ti najdete v dalším článku PN. Věřím, že nebude 
platit, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale nao-
pak to bude start kulturních akcí, které Vás jistě 
osloví a zpříjemní Vám víkendové dny.

  Mgr. Petr Fornouz
starosta

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc březen
Souhlasíte s tím, že část stávající ale-

je lip na náměstí bude nahrazena novou 
výsadbou?

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

pí Jelínková, Přeštice
Pokácet lípy ano, ale nahradit je určitě novou 

výsadbou.

p. Brokeš, Přeštice
Pokud nejsou lípy nějak narušené a nemoc-

né, tak je určitě kácet nechci. Poskytují v létě 
stín a určují ráz města.

pí Daniela, Přeštice
Lípy pokácet určitě ne, patří k městu, je to 

s nimi tak hezké, je to zažité.

Manželé Bendovi, Předenice
Lípy nekácet, ale stromy upravit do tzv. 

košaté podoby.

Informační centrum s novými službami za 
Vámi přichází již od 1. dubna 2010. Na jaře 
tohoto roku budeme mít tu čest Vás přivítat ve 
zcela jiné podobě informačního centra, než na 
jakou jste byli doposud zvyklí. Rozhodnutím 
Rady Města Přeštice se stalo součástí Kulturní-
ho a komunitního centra.

Občanům i turistům zde bude k dispozi-
ci široká škála propagačních a prezentačních 
materiálů z celého Plzeňského kraje, informa-
ce o ubytování, gastronomii, kulturních akcích 
i turistické a místopisné informace. Zakoupit 
zde budete moci nejrůznější turistické a cyk-
listické mapy, literaturu, drobné upomínkové 
a sběratelské předměty, stejně jako vstupenky 
na kulturní a společenské akce. Z dalších služeb 
jistě stojí za zmínku veřejný a bezplatný inter-
net, kopírování či laminování. Budeme se těšit 
na Vaši návštěvu v nové otevírací době (v turis-
tické sezoně od 1. 4. do 31. 10.) pondělí – pátek  
od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, 
v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin, v neděli  
od 14.00 do 17.00 hodin.

Najdete nás ve stávajících prostorech na 
Masarykově náměstí 311.

Od 1. dubna 2010 bude i nově v provozu 
telefonní i faxové číslo 377 981 911, e-mail: 
informacnicentrum@prestice-mesto.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv pracovníků KKC

Informační centrum
v novém

Veřejné fórum 2010
Dne 20. dubna 2010 od 16.00 do 18.00 

hodin se bude konat již třetí veřejné fórum 
zdravého města Přeštice. Projekt Zdravé město 
slouží mimo jiné i aktivnímu zapojování všech, 
kteří mají svůj názor na rozvoj města a nebojí 
se jej uplatnit. Názory občanů vyslechnuté na 
veřejném fóru jsou každoročně zapracovány 
do „Komunitního plánu zdraví a kvality života 
v Přešticích“ a jejich plnění veřejně vyhodno-
cováno. 

Podrobnosti o připravovaném veřejném fóru 
přinese dubnové vydání Přeštických novin. Už 
teď se ale na setkání s vámi těší nejen vedení 
města, ale i představitelé Národní sítě zdravých 
měst.

     Eva Česáková
koordinátorka projektu Zdravé město 

 Přeštice

Po dlouhých projekčních přípravách, výběru 
dodavatele na stavební práce i odborné firmy na 
rekonstrukci barokní kašny na náměstí budou 
v březnu zahájeny realizační práce vlastního 
projektu. K podobě projektu se mohli občané 
vyjádřit na veřejném projednávání, kde byla 
celá podoba části náměstí v okolí barokní kašny 
představena.

Prvním krokem, a jistě nejvíce diskutova-
ným v řadách veřejnosti, bude odstranění části 
lipové aleje a přestárlých lip u sochy sv. Jana, 
které budou po dokončení projektu nahrazené 
novou výsadbou. Již před dvěma lety při proře-
závce řady lip blíže k parkovišti bylo odbornou 
firmou doporučena náhradní výsadba, neboť 
stromy jsou ve velmi špatném zdravotním stavu 
a za horizontem své životnosti.

Kácení části aleje proběhne v době vegetač-
ního klidu, to znamená do konce března.V době 
rekonstrukce náměstí bude částečně v tomto 
prostoru omezeno parkování. A jaké jsou hlav-
ní cíle projektu? Jedná se především o odkrytí 

prostoru kašny až k původním barokním scho-
dům, snížení návozu a odstranění asfaltového 
povrchu v místě rekonstrukce, osazení nové 
technologie kašny, zrestaurování vlastní kašny 
a sochy sv. Václava, celkové parkové úpravy 
prostoru a osazení novou zelení. Po snížení 
nivelety povrchu na úroveň schodů u kašny 
bude položena žulová dlažba a osazeny lavič-
ky.

Po úspěšném dokončení projektu bude z cent-
ra města odstraněna zvláštnost – kašna bez vody 
zalitá do asfaltu a jistě se i zpříjemní místo pro 
posezení i konání menších kulturních akcí.

Jen malé připomenutí. Pořízení kopie patrona 
Přeštic sv. Kiliána, znovuosazení mariánské-
ho sloupu sochami sv. Vojtěcha a sv. Václava 
bude zrestaurováním kašny a sochy sv. Václava 
dokončen proces obnovy a údržby těchto kul-
turních artefaktů, které jsou neoddělitelně spo-
jeny s historií našeho města.

 Mgr. Petr Fornouz
starosta

Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Starosta města a útvar regionálního rozvoje 
zve občany na projednání veřejné plánovací 
akce k zahájení realizace projektu „Rekon-
strukce části Masarykova náměstí v Přešticích“, 
které se bude konat v rámci aktivit zdravého 
města Přeštice ve středu dne 10. března 2010 
od 16. hodin v konferenčním sálku Kulturní-
ho a komunitního centra v Přešticích (vchod 
z Jungmannovy ulice). Účastníci budou sezná-
meni s plánovaným průběhem realizace inves-
tiční akce a s vyvolanými omezeními v centru 
města. Hlavním účelem jednání je shromáždit 
relevantní připomínky a požadavky občanů 
a zapracovat je do plánu realizace této investič-
ní akce.                                       Město Přeštice

Přijďte diskutovat
o nové podobě
náměstí

V sobotu 13. 2. 2010 ožil sál Spolkového 
domu rejem princezen, vodníků, Batmanů, Spi-
dermanů, pirátů a Karkulek. Nechyběl ani Pat 
a Mat, Shrek nebo robot.

Ano, skauti opět pořádali dětský maškarní 
bál. O dobrou zábavu se postaral svojí hudbou 
i komentáři pan Charvát, který nám na maškar-
ním bále hrál už potřetí. Mladí skauti připravi-
li pro děti zajímavé soutěže a k dispozici byl 
neustále medvídek Pú, do jehož bříška se děti 
mohly trefovat spoustou tenisových míčků. Sál 
praskal ve švech, škoda, že v Přešticích není 
větší a kulturnější zařízení, kde by nezisková 
organizace, jako je Skaut, mohl pořádat podob-
nou zábavu. 

Navštívil nás i zástupce Plzeňského deníku, 
jednu z fotografií jste mohli vidět hned v pon-
dělním vydání 15. 2. 2010, ostatní jsou k vidění 
na internetu.

Některé budou umístěny i na našem skaut-
ském webu: www.drbecvar.e-stranky.cz

Děkujeme moc našim stálým sponzorům 
z cukrárny V Háječku za krásné dortíky na ceny 
za nejlepší masku.

A příště se budeme na vás všechny zase moc 
těšit.            

 Jájina

Skauti uspořádali dětský maškarní bál

Skauti uspořádali Maškarní bál ve Spolkovém 
domě v Přešticích.            Foto Hana Kőnigová

PŘEŠTICE
V ČASE   str. 5 



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       BŘEZEN     2

Informace Městského úřadu

Vážení občané, 

Městský úřad Přeštice, obor správní 
a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném 
časovém předstihu informuje, že do 31. 
prosince 2010 jsou držitelé řidičských prů-
kazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do  
31. prosince 2000  povinni si tyto dle  ustanovení  
§ 134, odst. 2, písm. b)  zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunika-
cích vyměnit.  Dále pak  jsou  držitelé řidič-
ských průkazů vydaných v době od 1. ledna  
2001 do 30. dubna 2004  povinni si tyto dle 
ustanovení  § 134 odst. 2, písm. c)  zákona  
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích  rovněž také vyměnit a to do 
31. prosince 2013.  

V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů bez stresových situací či 
jiných problémů neodkládejte výměnu na 
poslední chvíli a navštivte naše pracoviš-
tě řidičských průkazů, kde Vám pracovnice 
rády do jednoho měsíce výměnu provedou.     

K výměně řidičského průkazu je nutné 
doložit stávající řidičský průkaz, občanský 
průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii pře-
depsaného formátu a v případě změny údajů 
(nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuální-
mi údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, 
kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou 
lékařskou prohlídku. 

Bc. Daniel Novotný
 odbor správní a dopravní

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc leden 2010

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 75 událostí.
Celkem bylo zjištěno 71 přestupků:
• řešeno blokově – 38
• oznámeno správnímu orgánu – 4
• řešeno domluvou – 26
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 3  
• na MěÚ odbor správní a dopravní byla před-
vedena osoba, která se bez náležité omluvy 
nebo bez dostatečných důvodů nedostavila na 
předvolání 
• bylo provedeno 7 výjezdů na potulující se psy, 
6 psů odchyceno a umístěno do útulku města 
nebo předáno majitelům
• na území města nalezeno: 1x peněženka s prů-
kazkami místních organizací a částkou 112 Kč;
1x mobilní telefon v zahradě ul. Husova, který 
byl stejný den odcizen na autobusové zastávce 
Masarykova nám; 1x peněženka s doklady (OP, 
ŘP, průk.VZP) a částkou 400 Kč – vše předáno 
na MěÚ HO Přeštice nebo samotným občanům
• na žádost státních orgánů byly doručeny 
písemnosti – 7 x doručenka 
• 3x výjezd na narušení veřejného pořádku: 
18. 1. v odpoledních hodinách – Masarykovo 
nám. – podnapilý a vlastními výkaly znečištěný 
muž obtěžoval hosty v restauraci Peklo, 19. 1. 
v ul. Husova vyřešen spor dvou občanů týka-
jící se výjezdu vozidel z parkoviště, 29. 1. ul. 
Třebízského – značný hluk provázející mládeží 
u místního kostela, vše řešeno na místě
• 1x výjezd na pachatele drobné krádeže 
zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc 
na místě vyřešena blokovou pokutou
• v měsíci leden 2010 provedeny 4 dopravní 
akce na cyklisty, kteří se pohybovali po městě 
a nedodržovali základní pravidla bezpečnosti 

silničního provozu – vyřešeno na místě v 5 pří-
padech 
• dne 6. 1. ve večerních hodinách bylo zjištěno 
v ul. Luční, že zde nesvítila světla veřejného 
osvětlení, věc telefonicky předána k vyřízení pří-
slušné firmě, která provedla odstranění závady.

Z další činnosti uvádím:
• Dne 2. 1. ve 2.00 h – nalezen v ul. Poděbrado-
va podnapilý muž, který cestou na nádraží ČD 
upadl a usnul. Jelikož na muži nebyly zjištěny 
zjevné známky zranění a nežádal lékařské ošet-
ření, byla mu ukázána cesta na nádraží, kam již 
došel.
• Dne 15. 1. v dopoledních hodinách bylo asis-
továno HZS Přeštice při odstraňování rampou-
chů ze střech místních budov, aby nedošlo ke 
zranění osob či poškození majetku.
• Dne 24. 1. v 1.50 h – nalezen na Havlíčkově 
nám. v silných mrazech podnapilý muž, po zjiš-
tění jeho totožnosti byl převezen do místa trva-
lého bydliště a předán manželce do „domácího 
ošetřování“.
• Dne 27. 1. v odpoledních hodinách bylo 
provedeno společné pátrání Policie ČR a MP 
po podnapilém muži ležícím někde u Přeštic 
v kolejišti. Tento byl vypátrán a převezen do 
zdravotnického zařízení.

Při hlídkové činnosti MP je zaznamenáván 
hlavně o víkendech ve večerních a nočních 
hodinách častý výskyt mladistvých u restaurač-
ních zařízení, a proto byla poslední víkendový 
pátek v měsíci leden v nočních hodinách prove-
dena součinnostní dopravně bezpečnostní akce 
s Policií ČR zaměřená na prodej alkoholických 
nápojů osobám mladším 18 let ve třech restau-

račních zařízeních na území města Přeštice 
a dále na požívání alkoholických nápojů řidiči 
před a během jízdy. Během akce bylo zjištěno: 
5 osob mladších 18 let, které požily alkoholické 
nápoje – oznámeny na MěÚ odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, 1 osoba – obsluha, která 
prodala osobě mladší 18 let alkoholické nápoje 
– oznámena na  MěÚ odbor správní a doprav-
ní, 2 řidiči, kteří požili alkoholické nápoje před 
jízdou – šetří Policie ČR, budou oznámeni na 
MěÚ odbor správní a dopravní. Z provedené 
akce je patrné, že v těchto zařízeních dochá-
zí k požívání alkoholických nápojů osobami 
mladšími 18 let, které jim podá starší kama-
rád nebo prodá samotná obsluha baru. Pokud 
k tomuto dojde poprvé, dopouští se tyto osoby 
přestupku a lze jim uložit pokutu do 3000 Kč. 
Jedná-li se o provozovatele, dopouští se správ-
ního deliktu. Pokud se jedná o provozovatele, 
který je fyzickou osobou, lze uložit pokutu do  
50 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let, 
jde-li o provozovatele, který je právnickou oso-
bou, pokutu do  500 000 Kč nebo zákaz činnosti 
až na dobu 2 let. V případě, že jakákoli výše 
uvedená osoba ve větší míře nebo opakovaně 
prodá, podá nebo poskytne osobě mladší 18 let 
alkohol, jedná se o trestný čin a bude potrestána 
odnětím svobody až na 1 rok. Takto mohou být 
potrestáni i rodiče, kteří umožní svým dětem si 
tento alkohol z domu odnést. Proto apeluji na 
rodiče, víte, kde máte své děti a co tam dělají? 
Z důvodu ochrany osob mladších 18 let před 
škodami způsobenými alkoholem budou se 
takovéto akce opakovat. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

V Přešticích a nejbližším okolí působila řada 
osobností, které se svojí prací zapsaly do histo-
rie regionu, nebo ho i přesáhly. V roce 2010 si 
připomínáme kulatá výročí mnohých z nich.

23. ledna uplynulo 30 let od úmrtí přeštického 
pedagoga a významného badatele pana Václava 
Vacka. Zajímal se o jazykovědu a přírodní vědy, 
zejména botaniku. Zkoumal místní nářečí, jmé-
na místní i pomístní. Z jeho obsáhlé kartotéky 
vydala ZŠ Přeštice v roce 1997 publikaci Jak se 
mluvilo na Přešticku. Pan Vacek mapoval také 
lokality rostlin v našem regionu. Výsledek jeho 
náročné práce je uložen ve sbírkách botanic-
kého oddělení Západočeského muzea v Plzni. 
S částí jeho herbáře, obsahující léčivé bylinky, 
se můžete přijít od konce dubna seznámit do 
Domu historie Přešticka, kde bude část herbáře 
vystavená na výstavě nazvané Lékař léčí, příro-
da uzdravuje.   

Devadesáté výročí od úmrtí si připomeneme 
v červnu u básníka Louise Křikavy, narozené-
ho v Přešticích v roce 1873. Heslo s jeho jmé-
nem je součástí Encyklopedie české literatury. 
Ve své povídce nazvané Básník Louis Křikava, 
jinak Blažej Jordán zvaný, se o něm zmiňuje 
i Jaroslav Hašek, v jehož straně Mírného pokro-
ku v mezích zákona byl Křikava členem. O jeho 
osobnosti a díle se zmiňuje také antalogie 
Zapadlo slunce za dnem, který nebyl/Zapome-
nutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie 
české literatury (léta 1850-1940), kterou vydalo 
v roce 2000 nakladatelství Petrov v Brně.

Kulaté výročí narození by letos oslavil přeš-
tický učitel a kronikář pan Václav Sedláček, 
narozený 16. 9. 1870 v Přešticích. Ve stejném 
roce se v Přešticích narodil také Jaroslav Preiss. 
Doktor práv a vrchní ředitel Živnostenské ban-
ky v Praze. V Přešticích mu byla na rodném 
domě č. p. 112 odhalena 8. 12. 1995 pamětní 
deska. U obou si připomínáme v letošním roce 
140. výročí od narození. Před 190 lety se narodil 
Josef Pekárek, od roku 1862 děkan v Přešticích. 
Přítel Dr. Braunera, poslance za Okres Přeš-
tický, dopisovatel listu Slovan, který vydával  
K. H. Borovský. Josef Pekárek založil první 
veřejně přístupnou knihovnu v Přešticích a ini-
cioval stavbu kaple Povýšení sv. kříže na přeš-
tickém hřbitově. Na domě č. p. 111, budově Čes-
ké spořitelny, je pamětní deska věnovaná knězi 
a spisovateli Václavu Stachovi, který je také 
přeštickým rodákem. Narodil se v tomto domě 
před 255 lety. Významného výročí se dožívá také 
Jakub Jan Ryba. Pedagog a hudební skladatel se 
v Přešticích narodil před 245 lety a zemřel před 
195 lety. U této příležitosti připravuje na měsíc 
duben Kulturní a komunitní centrum v Přešti-
cích vzpomínkový večer, který se uskuteční 8. 
dubna 2010. Poslední osobností, která nás pro-
slavila, je písmák V. J. Mašek. V červnu při-
pomene Dům historie Přešticka výstavou jeho 
unikátní rukopisy a malby. Narodil se 2. 6. 1795 
ve Vodokrtech. V letošním roce je to přesně 
215 let.                            Drahomíra Valentová

Dům historie Přešticka

Kulatá výročí přeštických osobností

V poslední době policisté evidují zvýšený počet 
případů vloupání do vozidel. Občané, nespolé-
hejte na to, že právě vám se nic nemůže stát. Při 
každém parkování si vzpomeňte na následující 
rady.
Vzhledem k tomu, že nejvíce zlodějů chodí 
krást za tmy, je nejbezpečnější parkovat auta 
v garáži. V ostatních případech doporučujeme 
parkovat na osvětlených a veřejnosti přístup-
ných místech.
Nenechávejte uvnitř vozidla vůbec žádné věci, 
jako například mobilní telefon, fotoaparát, note-
book, doklady od vozidla, peněženky atd.  
Nenechávejte na sedadlech pro vás možná 
bezvýznamné oblečení nebo krabice. Zloděje 
mohou takové předměty přilákat stejně jako 
drahá elektronika.     
Pokud odcházíte od vozidla, nedávejte si cenné 
věci do zavazadlového prostoru. Pachatelé vás 
mohou sledovat a jakmile se od vozidla vzdá-
líte, buďte si jisti, že během krátké doby se pro 
svůj lup dostaví.
Poslední radu chci dát majitelům autorádií. 
Nebuďte líní nosit čelní panel od autorádia 
s sebou. Jednou se vám to nemusí vyplatit.

por. Bc. Libor Pilař

Zloději tu jsou, 
nedejme jim šanci!

Sborník „Pod Zelenou Horou“ s novou tváří
Do roku 2010 vstupuje vlastivědný sborník 

jižního Plzeňska s novou, poutavější obálkou 
(na snímku vpravo), která sice stále vychází 
z tradic místní historie, ale nese už doteky, jak 
štětce současného malíře, tak moderní počítačo-
vé grafiky. Obálky se navíc oblékly do barvy, 
takže na jejich vnitřní straně budou moci být 
v důstojné podobě představována díla součas-
ných regionálních umělců. Prvním v řadě je 
„mistr pastelu“ z Milče PhDr. Richard Böhnel.    

S obálkou do zelena ladí i obsah úvodního 
čísla, neboť milovníky přírody v něm určitě 
potěší článek Dr. Evy Heřmanové o starých, 
památných a pozoruhodných stromech v našem 
regionu i další na něj navazující, o dendrochro-
nologii čili metodě datování dřeva historických 
staveb. MAS sv. Jana z Nepomuku k tématu 

přidává příspěvek o výsadbě stromů význam-
ných osobností v Prádle. Osobně laděnou črtou 
„Jeden osud“ se Pavel Motejzík vrací do nedáv-
né minulosti, k „vlaku smrti“, v němž v dubnu 
1945 zahynul jeho blízký příbuzný. Pamětníci 
si zase zavzpomínají, jak se téměř před 100 lety 
žilo ve větším hospodářství v Červeném Poříčí. 
A v Galerii pozapomenutých osobností figuruje 
RNDr. Karel Bureš, který šest let spolupracoval 
s Jaroslavem Foglarem v legendárních časopi-
sech Mladý hlasatel a Vpřed. Mimo zbývající 
drobné informace čeká na své rozkrytí od pří-
znivců hádanek zajímavá číselná šifra na sta-
ré pohlednici. Cena sborníku pro rok 2010 je  
25 Kč, roční předplatné stojí 140 Kč.

Věra Kokošková
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80 let 
Anna BOUZKOVÁ

Marie PETRÁŠOVÁ (Zastávka)
Josef KALČÍK

Blahopřejeme k životním výročím.

Josef Sedláček (83) – Skočice, Slávka 
Ulrichová (88), Josef Jílek (81) – Žero-
vice, Marie Bouřilová (81) – Žerovice,  
Marie Levorová (88),  Jiřina Kašparová 
(83), Marie Paumerová (86), Marie Pexo-
vá (84), Jaroslav Stehlík (83), Josef Brkl, 
(84), Jarmila Stuchlová (86), Ing. Jaroslav 
Běl (81) – Skočice, František Medek (87).

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 
do dalších let.

VÝROČÍ

85 let 
Bohumila KRÁLOVÁ

Karel TUŠEK

91 let 
Vojtěch PLUHAŘ (Skočice)

ÚMRTÍ
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Anna MICHALOVÁ
Petr KRIEGELSTEIN  
Marie EGEROVÁ

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

(1927)
(1924)
(1954)
(1915)

Společenská kronika

ROZLOUČENÍ
Oznamujeme všem smutnou zprávu. 

Naše skautské řady opustila sestra Božena 
Reitspiesová.

Sestra Boži stála u znovuobnovení skau-
tingu v Přešticích v roce 1968, kdy ved-
la oddíl skautek. V roce 1989 při dalším 
obnovení skautingu vykonávala několik 
let funkci hospodářky střediska. I když se 
po několika letech stáhla do ústraní, o čin-
nost střediska se nepřestala zajímat. Měla 
zásluhu i na pravidelně pořádaných setká-
ních skautských „důchodců“ v naší klu-
bovně a nikdy nevynechala návštěvu naše-
ho letního tábora, nebo dalších skautských 
akcí pro veřejnost. Nezapomeneme.

Skautské středisko Přeštice

Nabízí prodej a montáž výrobk
z recyklovaných plast :

Dětský maškarní karneval je jednou z největ-
ších akcí naší mateřské školy a má v naší obci 
dlouholetou tradici. Těší se velké návštěvnosti 
dětí i dospělých z celého okolí.

V sobou 13. února 2010 do místního hostin-
ce přicházeli vodníci, princezny, čarodějové 
a mnoho dalších masek. Sál se během chvil-
ky naplnil maskami s doprovodem a zábava 
mohla začít. Tanec střídaly rozmanité soutěže, 
nechyběla ani promenáda masek, při které se 
nám všechny masky předvedly  v celé své krá-
se. Vybrat nejhezčí masky bylo opravdu těžké. 
Nakonec porota z řad rodičů vybrala takto:  

1. místo mořská panna, 2. místo kominíček,  
3. místo andílek.

I nejmladší maska králíčka si odnesla svoji 
zaslouženou odměnu. Na závěr bychom chtě-
ly poděkovat všem uvedeným sponzorům, 
díky kterým jsme mohly zajistit pro děti tom-
bolu: potraviny Trial Přeštice, Mozaika -  pí 
Soukupová, cukrárna V Háječku,  hračkárna 
Bambule Plzeň, Křížovi, Motlovi, Voráčkovi, 
pí Knaizlové, pí Černé. Dále děkujeme těmto 
rodičům za pomoc při organizaci: p.Voráčkovi, 
p. Muchkovi, p. Vondrovicovi a provozním 
zaměstnancům MŠ.                                

Dětský maškarní karneval v Horšicích

Dětský maškarní karneval v Horšicích. Společná fotografie zúčastněných masek.
Foto MŠ Horšice

ZLATÁ SVATBA
Každý umí říci ano,
každý umí slíbit lásku.
Ale ne všem v životě je přáno
objevit spolu první vrásku.

V sobotu 20. 2. 2010 oslavili krásnou zla-
tou svatbu

Blažena a Miloslav Hořkých
ze Zelené Hory

Srdečně blahopřejí děti Hana se Zdeň-
kem, Milda s Maruš, Jitka se Standou, 
Pepa s Pavlou, vnoučata Hanina s Mildou, 
Zdenina s Romanem, Lucka, Jituš, Pavla, 
Milda, Honza, Pepa, Moni a pravnoučata 
Daník, Matyáš a Dominik.

Farní charita Přeštice každoročně pořádá  
6. března 2010 od 16.00 hodin v hotelu Sport 
setkání s koledníky a dobrovolníky charity jako 
poděkování za Tříkrálovou sbírku za účasti 
pana biskupa Františka Radkovského.

Pozvánka na setkání

DIVADELNÍ SPOLEK ÚHLAVAN
A

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM 
PŘEŠTICE

srdečně zvou na slavnostní premiéru 
obnoveného souboru a pohádkové hry 

pro malé i velké diváky

VESNICKÁ POHÁDKA
16.00 hodin předpremiéra

19.00 hodin premiéra
Velký sál KKC

Pořadatel: KKC Přeštice

Vstupné: 50 Kč

Dětský maškarní karneval
V sobotu 30. ledna uspořádala kulturní komi-

se obce Dolní Lukavice tradiční maškarní kar-
neval pro děti. Pohádkové postavičky, zvířátka, 
princezny a mnoho dalších krásně ustrojených 
masek se sešly v sálu hostince ve Snopoušo-
vech.  

Maškarní rej byl zahájen slavnostní promená-

dou masek. Pro děti byly připraveny různé hry 
a soutěže, sladká odměna a drobné dárky v tom-
bole. K tanci hrála oblíbená skupina Asfalt.

Zúčastnilo se 45 masek v doprovodu rodičů 
a prarodičů. 

                        Bc. Jindřiška Kaslová
místostarostka Dolní Lukavice

Masky se na maškarním karnevalu v Dolní Lukavici bavily i tancem.                  Foto  Z. Luňák

Ve čtvrtek 19. února jsem v Pedagogickém 
muzeu J. A. Komenského v Praze navštívil 
výstavu s názvem Jakub Jan Ryba nejen jako 
autor České mše vánoční „Hej, mistře!“. Tato 
krátkodobá výstava byla pro veřejnost otevřena 
od 11. 12. loňského roku do 28. 2. roku letoš-
ního a vskutku komplexně představila Rybo-
vo působení a vyvrátila tak všeobecně zažité 

povědomí o Jakubu Janu Rybovi jako pouze 
o hudebním skladateli.  

Za velice hodnotné považuji, že jsem se na 
této výstavě setkal s vedením Společnosti Jaku-
ba Jana Ryby z Rožmitála pod Třemšínem, 
jejímž jsem také členem, jmenovitě s jejím mís-
topředsedou Radko Štefanem a tajemnicí Mgr. 
Ivanou Hoyerovou.         Mgr. Jan Königsmark  

Návštěva výstavy o J. J. Rybovi
Myslivecký spolek Přeštice pořádal dnes již 

tradiční „Myslivecký ples“, který se uskuteč-
nil 23. ledna v prostorách Spolkového domu 
v Přešticích. K poslechu a tanci hrála skupina 
Orient. Myslivecký spolek, jako již jedna z mála 
přeštických organizací, i nadále plesy pořádá. 
Rádi bychom tímto poděkovali všem sponzo-
rům, kteří se na zajištění této společenské akci 
jakkoliv podíleli. Další dík patří majiteli Spol-
kového domu za vzorně připravené zázemí.                    
Myslivecký spolek Přeštice

Poděkování
Mysliveckého spolku

APRILIÁDA
31. 3. 2010

10.00 – 17.00 hodin
Masarykovo náměstí

Soutěže, hry, tvůrčí velikonoční dílny, 
pěvecká, hudební i taneční vystoupení 

a mnoho dalších překvapení.

učitelky MŠ Horšice



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                      BŘEZEN      4

Cestujeme po Čechách...Cestujeme po Čechách...
Vše, co můžete navštívit v Plzeňském krajiVše, co můžete navštívit v Plzeňském kraji
Obsahuje informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně známých 
městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou 
nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, 
turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní 
občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí znají velmi dobře. ☺
Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ČR, seznam 
měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblasti), 
kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací 
kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto místech působí.

Právě zpracováváme novou publikaci

Kde tyto publikace můžete získat?
Distribuujeme je na městské a obecní úřady, informační centra, veřejnosti přístupné 
památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... a každým rokem 
i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme. 
Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo – FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště – 
Černá Louka atd. Loni jsme se poprvé účastnili i veletrhu ITEP 2009 v Plzni.

Všechny publikace si můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 
617 00 Brno, e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám je zašleme.
Vydali jsme již všechny kraje naší krásné ČR, chyběl nám pro Vás jen Plzeňský kraj. 
Každý kraj aktualizujeme po cca 4 letech, abychom vám poskytli aktuální informace.

K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací na našich webo-
vých stránkách: www.aspida.cz.

Neváhejte nám zavolat  nebo napsat, své podněty a připomínky k těmto 
publikacím, či jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí? 

Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno
tel./fax: 545 221 137, mob.: 608 770 882
e-mail: aspida@aspida.cz

140 x 140  Plzensky kraj verze 1a.indd   1 8.1.2010   9:43:40



V loňském roce odeslala paní učitelka Bošková ze ZUŠ Přeštice práce do mezinárodní výtvarné 
soutěže „Planet Earth, our home“, kterou pořádala organizace The Friends of the Foundation Meli-
na Mercouri v řecké Soluni. Do soutěže došlo téměř 7000 prací z více než 33 států světa.

V lednu do ZUŠ došla velmi radostná zpráva, že z vybraných 70 prací získaly ocenění dvě žáky-
ně, Dana Široká a Lucie Klinerová (pořadí nebylo v soutěži určováno). Odměnou jim je kromě 
diplomu i zveřejnění soutěžní práce v celoročním kalendáři.

Srdečně oběma gratuluji!                                                                                       Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice

Žákyně si ocenění váží
Prostřednictvím moderní techniky (e-mailu) jsem oběma děvčatům položila několik otázek.

„Jaký máte pocit z ocenění a co byste případně ještě chtěla čtenářům 
Přeštických novin sdělit?“

D.Š.: „Na otázku, jaký mám pocit z ocenění, které jsem získala na mezi-
národní soutěži, mohu říci, že mě to velmi překvapilo, protože už rok 
nechodím na základní uměleckou školu. Mám z toho však velkou radost, 
neboť je to už třetí soutěž, ve které jsem dosáhla úspěchu. Tohoto umístění 
si cením o to více, že tato soutěž je mezinárodní.“

„Jak se Ti obrázek maloval, co sis při jeho malování představovala?“
L.K.: „Od mala ráda maluji, na výtvarný kroužek se vždy moc těším. 

Pokaždé děláme něco nového, seznamujeme se s novými technikami. Při 
malování obrázku jsem si představovala, jak asi vypadá naše zeměkoule 
z pohledu vesmírné rakety – její příroda.“
„Jaké máš pocity při dosažení takového mezinárodního ocenění?“

L.K.: „Nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla takového ocenění dosáh-
nout. Dost mě překvapilo, že jsem se dostala mezi nejlepší dětské malíře 
z celého světa. Měla jsem velikou radost, že jsem něco takového dokázala 
již v devíti letech.“                                                  

Mgr. Martina Míšková, KKC Přeštice

Mezinárodní úspěch žáků ZUŠ Přeštice

Dana Široká

Lucie Klinerová

Jak bude vypadat přeštické jaro? Možná stej-
ně jako každý rok. Ale přeci je něco tak nějak 
trochu krásně jinak. Obnovený Divadelní spo-
lek Úhlavan chystá představit své premiérové 
vystoupení, jehož malá ochutnávka již byla 
prezentována při lednové vernisáži výstavy Co 
odnesl čas. Nezbývá než věřit, že tato „ochut-
návka“ spolku Úhlavan přesvědčila, že stojí za 
to zaplatit za celou láhev – jinými slovy, že si 
návštěvu premiéry v Přešticích nenecháte ujít.

Je fajn, že právě v podobě divadelního spolku 
znovu povstala ona lidská potřeba svobodně se 
spolčovat a zapojovat se do činnosti, kde lidé 
spolu komunikují a nalézají prostor pro spo-
lečné zájmy. Zájmy, které přinášejí prospěch 
a kultivují společnost. Zdroj radosti a zábavy. 
Ano, byznys hýbe prací, ale životem člově-
ka a rodiny ve větší míře hýbou spolky – ona 
sdružení lidí. 

A jak se projevuje jaro ve společnosti, mezi 
lidmi? Tak různě. Krev v našich tělesných 
řečištích začíná ožívat a vše kolem se zdá být 
o poznání přívětivější a plné aktivity. Termí-
ny spojované s jarem jsou užívány v rozlič-
ných výrazech. Od Pražského jara až například 
po jarní únavu. Co teprve takový jarní úklid. 
Nastává čištění příbytků a tak trochu i našich 
duší. Vyhazujeme nepotřebné věci, abychom 
měli důvod přijímat nové. Někdo vyhodí kusy 
nábytku či staré šatstvo. Jiný, vzdor tomu, že 
přání dovědět se co nás v budoucnosti čeká patří 
k odvěkým lidským tužbám, možná vyhodí tře-
ba tarotové karty – aby snad nechtěl vědět víc, 
než na co má právo. Anebo spálí staré deníky, 
aby nechtěl měnit to, co už nezmění. Zkrátka 
pár věcí půjde do ohně, až budeme něco pálit, 
legálně pálit… Takže krásné jaro na Přešticku.

Ing. Jana Štrejnová

Jaro ve společnosti, mezi lidmi

V Domě historie Přešticka bude od 14. září  
t. r. výstava Hola, hola, škola volá – historie 
školství na Přešticku. K této výstavě hodláme 
vydat publikaci, ve které popíšeme staré ško-
ly, učitele, školní pomůcky apod. Toto téma je 
velmi lákavé, škola je to jediné, co nás všech-
ny spojuje, protože jsme do ní všichni chodi-
li. Žádáme Vás všechny o poskytnutí všeho, 
co se týká školy, do které jste chodili. Týká se 
to hlavně generací dříve narozených a hlavně 
kronikářů, knihovníků a starostů následujících 
obcí: Buková, Dnešice, Dolní Lukavice, Hor-
šice, Chlumčany, Ježovy, Kbel, Kucíny, Libá-
kovice, Lužany, Merklín, Nezdice, Otěšice, 
Oplot, Přeštice, Ptetín, Roupov, Řenče, Skašov, 
Skočice, Soběkury, Vřeskovice, Žerovice 
a Zemětice.

Informace, fotografie, kresby aj. o těch-
to školách zašlete na e-mail: beljiri@seznam.
cz, nebo na adresu Jiří Běl, Sedláčkova 960,  
334 01 Přeštice, tel. 776 678 565.

Všechny materiály vrátíme. Děkujeme.
V. Kokošková, K. Naxera a J. Běl

Výstava Hola, hola, 
škola volá

Připravujeme
17. 4. 2010 l 10.00 hodin

Sportovní cvičení s Davidem Hufem
(mezinárodní instruktor aerobiku)

hala ZŠ Na Jordáně

Malá
škola líčení

pro ženy bez rozdílu věku

30. 3. 2010 od 17.00 hodin
malý sál KKC Přeštice

1. Jak pečovat o svoji pleť
2. Jak vybrat vhodnou kosmetiku

3. Jak se správně nalíčit-individuální poradna

Pro všechny malý dárek + líčení zdarma

Kosmetické STUDiO JULiA
tel. 728 303 191

Vstup zdarma.
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Přeštice v čase – seriál fotografií – VII.

Ženy Vodokrty uspořádaly již tradiční masopustní průvod. Každoroční akce má dlouhou histo-
rii, první průvody se zde konaly již v padesátých letech. V letošním roce doprovázela dechovka 
Hájenka 37 masek. Maškary prošly obcemi Řenče, Knihy, Vodokrty, Háje a Osek. Masopustní 
odpoledne zakončila „Maškarní veselice“, která se konala v hostinci v Řenčích. Průvod uspo-
řádaly Ženy Vodokrty s podporou hasičů a sportovců.                      Text a foto Ženy Vodokrty

Dne 1. 2. 
2010 bylo na 
Ministerstvu 
vnitra ČR 
registrováno 
nové občan-
ské sdružení 
(OS), zamě-
řující svou 
činnost pře-
devším na 

území Nepomucka a Přešticka (býv. Politický 
okres Přeštický).  V jeho preambuli stojí: „Ve 
snaze přiblížit historický a kulturní odkaz jižní-
ho Plzeňska nejen obyvatelům území, ale všem 
bez rozdílu věku a názorů, ve snaze pomoci při 
vzájemné mezigenerační diskuzi o dalším roz-
voji kraje, ve snaze probudit v mladých lidech 
kladný vztah k rodnému území a udržet tak 
v regionu základní prvek budoucího rozvoje, 
s cílem pečovat o kulturní a zájmový rozvoj 

území a jeho propagaci, zakládáme OS Pod 
Zelenou Horou.“

První větší zkouška čeká na zmíněné družení 
poslední červnový víkend, na který připravu-
je obec Klášter ve spolupráci s OS Pod Zele-
nou Horou nezapomenutelný zážitek nejen pro 
všechny patrioty kraje, maximální zpřístupnění 
zámku Zelená Hora při akci „T/terazky na Zele-
né Hoře straší“, zaměřené tentokrát na tajemno 
a místní pověsti.

Jste lidovým řemeslníkem a chcete prodá-
vat své výrobky přímo na zámeckém nádvoří? 
Zajímáte se o místní historii a chcete se stát na 
jeden víkend průvodcem po zelenohorském 
zámku? Případně máte jiný nápad, jak při-
spět svou „troškou do mlýna?“ Dobrých tipů 
a šikovných rukou není nikdy dost. Budeme jen 
rádi, kontaktujete-li nás na e-mailové adrese: 
motejzik.pavel@volny.cz, příp. tel.: 604 442 409.

Pavel Motejzík
předseda  OS Pod Zelenou Horou

OS Pod Zelenou Horou a akce T/terazky 
na Zelené Hoře straší

V sedmém díle seriálu Přeštice v čase se budeme věnovat historickým zajímavostem na přeš-

tickém náměstí. Náměstí a náves byla a jsou pro města a obce nejdůležitější místa, kde se občané 

setkávali při různých příležitostech. V Přešticích je na náměstí radnice, spořitelna, pošta, policie 

a obchody. Náměstí je rozděleno lipovým stromořadím, zasazené kolem roku 1900, asi se dočká-

me jeho proměny. Na náměstí bylo několik soch a sousoší, některé již nejsou.

Před dnešní Českou spořitelnou bylo sousoší ,,Osvobození národa“ od roku 1924 do roku 

1953, s výjimkou doby 2. světové války, kdy socha T. G. M. byla schována na zahradě pana 

Bakuleho. Autorem sousoší byl akad. sochař Vojtěch Šíp z Plzně. V pozadí fotografie jsou 

domy, které jsme popisovali v seriálu č. V a které již neexistují. Současná socha T. G. M. je 

dílem akad. sochaře Zdeňka Jílka z Plzně. Tato socha byla odhalena 7. května 1995. Druhé 

sousoší sv. Benedikta stálo na místě, kde je v současnosti čekárna autobusového nádraží na 

náměstí. Barokní socha byla z roku 1729, po roce 1987 byla odstraněna. Existuje pouze původní 

podstavec tohoto sousoší, je v lapidáriu MěÚ a zbytky sousoší najdeme na okraji vjezdu na faru 

vpravo. V blízkosti radnice je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1707, kterou nechal posta-

vit Jakub Xaver Hlávka, přeštický rodák, farář z Němčic. Níže je socha sv. Václava uprostřed 

kašny. Autorem je litomyšlský sochař Blažek. Socha sv. Václava byla vysvěcena 15. 8. 1867 

děkanem Josefem Pekárkem. Velkou zásluhu na této soše má první přeštický poslanec JUDr. F. 

A. Brauner. Letos se asi dočkáme úpravy části náměstí včetně kašny a sochy sv. Václava. Napro-

ti přes silnici je socha sv. Kiliána, patrona našeho města. Původní socha byla z roku 1784, je 

nyní v lapidáriu MěÚ a současná socha je ze září 2003. Původní mariánský sloup na jižní straně 

náměstí byl nejstarším sousoším z roku 1676 a nechal ho postavit děkan Adalbert Schramm. Na 

vrcholu je původní socha Panny Marie, dole vlevo sv. Václav, dole vpravo sv. Vojtěch. Tyto dvě 

sochy jsou ale nové, z 28. 10. 2009, autorem je Mgr. Václav Štochl z Třemošné. Původní socha 

sv. Vojtěcha je v lapidáriu MěÚ, socha sv. Václava byla ukradena v noci 13. 12. 2002. O posled-

ní soše v blízkosti mariánského sloupu – pomníku, který je věnován obětem 1. a 2. světové války 

se sochou T. G. M. jsme již psali na začátku tohoto popisu. 

Příště se projdeme po Komenského ul. (dříve Židovské, Žerovické).

Foto a text ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát
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Program na měsíc březen 2010

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

5. 3. PÁ: Z MĚČÍNA 
CESTOU NECESTOU
Z Přeštic autobusem 
v 10.45 h do Měčína (pří-
jezd 11.16 h). Zpět vlakem 
z Borov 15.06 (16.21 h) na 
Plzeň.

TRASA:  Měčín – nad Babicemi – Nová Ves 
– Vlčí – Horní Nezdice – Borovy.
Vede F. Vokáč (12 km).
14. 3. NE: PŇOVANY – STŘÍBRO      
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně 
8.35 do Pňovan. Zpět ze Stříbra 14.48 do Plzně, 
z Plzně 16.10 h do Přeštic.
TRASA:  Pňovany ČD – Beraní dvůr – Vranov 
– Stříbro.
Vede V. Borovcová (14 km).
18. 3. ČT: SCHŮZE  VE  VELKÉ  
KLUBOVNĚ  HOTEL  SPORT v 17.00 h

20. 3. SO: Z HRADCE DO HOLÝŠOVA 
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), 
z Plzně 8.08 do Hradce u Stoda. Zpět z Holýšo-
va 17.11 do Plzně, z Plzně 18.10 h do Přeštic.
TRASA: Hradec u Stoda – Na soutoku – Vše-
kary – Čečovice – Štichov – Kvíčovice – 
Holešov.
Vede F. Řežábek (18 km).

26. 3. PÁ: STAŇKOV – MERKLÍN                 
Vlakem z v Přeštic7.13 h do Plzně, z Plzně 
v 8.08 do Staňkova (9.06). Zpět z Merklína 
autobusem 15.50 (14.19 h) do Přeštic.
TRASA : Staňkov – Lacemberk – Krchleby 
– Buková – Kacerna – Kloušov – Merklín.                                      
Vede V. Čermák (15 km).

Kulturní tipy - březen
5. 3. Peprmintový Božkov + DJ Robík  
  Přeštická stodola
6. 3. Sobotní zelená lavina + DJ Jarin  
  Přeštická stodola
6. 3. Oldies disco Petra Březiny   
  Sport Bar Přeštice
12. 3. – 13. 3. Chupito párty + DJ Láďos 
a DJ David  Přeštická stodola
13. 3. DJ Harry Oldies na přání + Caribien 
coctail párty  Sport Bar Přeštice 
19. 3. VODKABULL + DJ Láďos  
   Přeštická stodola
20. 3. Plymouth, Rock´n´roll a jeho nevětší 
hity – živě  Sport Bar Přeštice

20. 3. Vyhlášení soutěže největších pijá-
ků + Jirka Trnka + DJ Drake
 Přeštická stodola
26. 3. – 27. 3. Berentzen víkend + DJ 
Jarin a DJ Cubien     Přeštická stodola
27. 3. DJ Pepa Hajajs Oldies párty + Jack 
Daniels párty  Sport Bar Přeštice

březen 2010
l 2. 3. ,,Včelí příbytky“, „Jak si zhotovit své-
pomocí úl“ – přednáška p. Karla Zuba
Zveme všechny včelaře i nevčelaře, všechny 
zájemce o včelařství.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: Konferenční sálek KKC Přeštice
Pořadatel: Základní organizace českého svazu 
včelařů 

l 6. 3. Setkání s Františkem Radkovským
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: hotel SPORT Přeštice
Pořadatel: Farní charita Přeštice 

l 8. 3. Vernisáž výstavy
,,Moje nejoblíbenější zvířátko“ – II. ročník
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: DDM, KKC Přeštice 

l 9. –12. 3. Výstava
,,Moje nejoblíbenější zvířátko“ – II. ročník 
Čas konání: 9.00–17.00 hodin
Pořadatel: DDM, KKC Přeštice 
Místo konání: malý sál KKC

l 13. 3. Rybářský ples
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: KD Příchovice 
Pořadatel: Rybářský spolek Přeštice

l 15. 3. ,,O pejskovi a kočičce“
Školní představení
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 17. 3. Vítání jara (taneční obor)
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: Sokolovna Přeštice
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

l 18. 3. Miss hospodyňka 
Netradiční miss s netradičními disciplínami. 
Inka Rybářová a klaun Rybička – moderátoři, 
kteří budou provázet celou soutěží.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM, KKC Přeštice 

l 21. 3.  Nedělní jóga s ing. Mrnuštíkovou 
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 25. 3. Rubikon 
Soutěžit budou družstva žáků 8. tříd, cílem je 
vytvářet u žáků právní povědomí, vést je ke 
správnému rozhodování a upozornit na rizika 
sázení. Zveme rodiče a zájemce o soutěž do 
auly ZŠ, přijďte povzbudit soutěžící a přesvěd-
čit se o tom, kdo vyhraje.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: aula ZŠ Přeštice Na Jordáně
Pořadatel: ZŠ Přeštice Na Jordáně

l 26. 3. Vesnická pohádka – spolek Úhlavan
Školní představení.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 10 Kč

l 27. 3. Vesnická pohádka – spolek Úhlavan
Slavnostní premiéra obnoveného divadelního 
spolku po 20 letech.
Čas konání: 16.00 hodin předpremiéra;
                    19.00 hodin premiéra
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 27. 3. Otevírání řeky Úhlavy
Soutěže pro vodácké oddíly, soutěže pro 
veřejnost.
Místo konání: loděnice
Pořadatel: KČT Úhlava, TOM Úhlava

l 30. 3. Malá škola líčení
   (pro ženy bez rozdílu věku)
Jak pečovat o svoji pleť, jak vybrat vhodnou 
kosmetiku, jak se správně nalíčit (individuální 
poradna).
Pro všechny malý dárek + líčení zdarma.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC  
Pořadatel: Studio Julia, KKC Přeštice

l 31. 3. Apriliáda
Soutěže, hry, tvůrčí velikonoční dílny, pěvecká, 
hudební i taneční vystoupení, mnoho dalších 
překvapení na přeštickém náměstí.
Čas konání: 10.00–17.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí

Kultura a umění

Zápis do MŠ v Horšicích
Zápis do Mateřské školy v Horšicích se bude 

konat dne 25. 3. 2010 od 13.00 do 16.00 hodin 
v mateřské škole. Dětem nabízíme nově opra-
vené prostory herny s různými hracími koutky, 
klidné a přátelské prostředí, vzdělávací nabídku 
obohacenou o hru na flétnu a práci s různými 
materiály i technikami. Ke zdravému pobytu 
dětí venku slouží velká školní zahrada a okolní 
příroda. K dispozici máme také tělocvičnu ZŠ. 

K zápisu si vezměte rodný list dítěte. 
učitelky MŠ Horšice

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959 
a Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202 
oznamují, že se zápisy pro školní rok 2010/2011 
uskuteční ve středu 14. dubna 2010 od 8.00 do 
15.00 hodin.

K zápisu zákonní zástupci přinesou svůj prů-
kaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení od 

lékaře o povinném očkování dítěte.
V den zápisu budou v mateřských školách 

zároveň probíhat hravé aktivity pro budoucí 
školáčky.

Na nové školáčky se těší zaměstnanci obou 
mateřských škol.

Zápis do MŠ v Přešticích pro školní rok 2010/2011

Socha sv. Jana 
Nepomuckého
zrekonstruována

Dříve torzo, dnes 
krásně opravená socha 
sv. Jana Nepomucké-
ho se nachází za Dolní 
Lukavicí u „lišického  
mlýna“ na břehu řeky 
Úhlavy. Dlouho ji hlo-
dal zub času, až v loň-
ském roce se dočkala 
opravy akademickým 
sochařem Václavem 

Štochlem. Vše zorganizovala obec Dolní Luka-
vice předložením projektu „Záchrana a obno-
va prvků drobné venkovské architektury obcí 
Dolnolukavicka“, místní akční skupině Akti-
vios. Projekt byl vybrán k realizaci a podpořen  
Ministerstvem zemědělství  z Programu  rozvo-
je venkova částkou 846 000 Kč (z 80 % se jedná 
o příspěvek EU). Součástí projektu jsou i par-
kové úpravy v okolí památek, na jaře budou  
k odpočinku návštěvníků instalovány i lavičky.

Sv. Jan Nepomucký byl v minulosti velmi 
oblíbeným lukavickým světcem, o čem  svědčí 
další dvě sochy v obci (před kostelem sv. Petra 
a Pavla a na mostě přes řeku Úhlavu) a také mu 
byla  zasvěcena kaple na  lukavickém zámku. 
Tento patron všech mlynářů, rybářů, lodníků 
atd. byl blahoslaven v roce 1721 a 19. března 
1729 ho papež Benedikt XIII. prohlásil za sva-
tého.                                    Mgr. Eva Klepsová

Foto Radek Hora

Po krátké zimní přestávce, určené k regene-
raci organismu a sil, zahájil přeštický cyklista 
Tomáš Bauer přípravu na novou silničářskou 
sezonu. Ta se sestává jako obvykle v této fázi 
z tréninku objemového, venku na kole, a silové-
ho v posilovně. Jinak krásné zimní počasí jízdě 
na silnici zatím moc nepřálo, je proto potřeba 
náhrady v podobě ergometru a spineru. Speci-
ální, například rychlostní a intervalový trénink, 
se provozuje až v druhé fázi přípravy těsně před 
začátkem závodního období, přímo na silnici.

Cíl je pro letošek opět stejný – obhájit cel-
kové vítězství v seriálu závodů „Šumavské 
unie amatérských cyklistů (ŠUAC)“, co nej-
lepší umístění na cyklomaratonu Král Šuma-
vy a „znepříjemňování života“ profesionálům 
v plzeňské sérii závodů „GIANT liga“.

V loňské sezoně v dresu CK Kramolín již 
počtvrté celkově zvítězil ve výše zmíněném 
seriálu ŠUAC, kde již z názvu je zřejmé, v kte-
rých lokalitách se jednotlivé závody konaly. Jen 
přetržený řetěz v jednom a defekt pneu těsně 
před cílem v dalším ze závodů znemožnily zví-
tězit s ještě větším bodovým náskokem.

Na našem největším a nejznámějším silnič-
ním cyklomaratonu Král Šumavy obsadil na 
trati 200 km třetí místo jako nejlepší amatér, 
když první dvě místa obsadili profesionálové ze 
Scanie Kolín a KC Brno.

Tak do nové sezony přejeme ohleduplné řidi-
če na silnici a nezrazující zdraví a techniku. 
Ostatní už je v cyklistice jen dřina a té je, jak 
v minulosti opakovaně prokazoval Tomáš scho-
pen.                                                           (MM)

Tomáš Bauer opět 
vyhrál ŠUAC

Vítěz závodů Šumavské unie amatérských cyk-
listů Tomáš Bauer.              Foto Václav Bauer

Sbor dobrovolných hasičů Skočice

pořádá dne 5. 3. od 19 hod.
v restauraci „U Petra“ ve Skočicích

zábavný večer

NEJLEPŠÍ

VOŠOUCH 2010
Zveme všechny příznivce.

K tanci a poslechu hraje skupina STORM.

Soutěžící donesou alespoň 4 kusy vošouchů 
nakrájené asi na 3x3 cm od jednoho druhu. 

Počet druhů není omezen.

Příjem vošouchů je od 18.30 hod.

BOHATÁ TOMBOLA – každý los vyhrává

Dům dětí a mládeže Přeštice
nabízí výtvarné kurzy

Kurzy se konají v DDM Přeštice v Rebcově 
ulici vždy ve čtvrtek od 17.30 hod.

Přihlášky přijímáme v obchodě Tvořeníčko 
nebo na tel. čísle 603 475 199.

Zveme dospělé i maminky s dětmi.
Přezůvky a peníze s sebou.

Těšíme se na Vaši účast.

  4. 3. FIMO
11. 3. Drátkovaná vajíčka
18. 3. Vrtaná vajíčka + PATCHWORK
25. 3. Smaltovaný šperk
  8. 4. Kulička – 3x kulička + návlek
15. 4. Pískované obrázky
22. 4. Ketlovaný šperk
29. 4. Drátkovací kolotoče
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T šíme se na vás! 

Oprava článku
V únorových Přeštických novinách jsem 

v článku Židovské synagoze v Přešticích by 
letos bylo 100 let, zveřejnila datum vystavění 
židovské modlitebny v Přešticích (rok 1910). 
Po podrobnějším studiu jsem však zjistila, že 
z roku 1910 pochází pouze plány a toto datum 
chybně uvádí Jiří Fiedler v knize Židovské 
památky v Čechách a na Moravě, ze které jsem 
při zpracovávání článku čerpala. Dle  pamětní-
ho listu  k slavnostnímu zasvěcení synagogy se 
dozvídáme, že  byla postavena o tři roky poz-
ději (1913) a vysvěcena ve stejném roce v září. 
Omlouvám se tímto všem čtenářům.

Mgr. Eva Klepsová

Přelom roku v basketbalovém klubu
Čas vánoční a konec roku oslavili současní 

i minulí hráči basketbalového klubu vánočním 
„sportovním“ odpolednem, které se uskutečni-
lo 25.12. 20009. Utkali se družstva žactva, žen 
a mužů. Dospělí jako vždy starší proti mlad-
ším. Všichni si užili velmi zábavné odpoledne, 
které zahájili žáci utkáním mezi sebou. Měli 
první možnost ukázat nejen svým rodičům, ale 
i dalším divákům, co se už na trénincích nau-
čili. Na všech byla vidět radost ze hry a pohy-
bu. Od začátku října chodí na tréninky patnáct 
dětí, z toho čtyři děvčata. Trenéři Pavel Brada 

a Václav Šmíd je učí práci s míčem, pravidla 
hry a hlavně kolektivní spolupráci při hře. 

Pokud máte zájem hrát basketbal i vy, máte 
možnost se přihlásit každé úterý a ve čtvrtek od 
16.30 hodin v hale TJ Přeštice.

Závěrem stručné shrnutí výsledků. Muži ode-
hráli poslední utkání základní časti se střídavý-
mi výsledky: Bak Plzeň A – Přeštice 92:51, Bak 
B Plzeň – Přeštice 41:77, Přeštice – Loko Plzeň 
84:79.                                      

Miroslav Hasák
oddíl basketbalu TJ Přeštice

Basketbalový tým v celé kráse. Společná fotografie „mladých“ a „starých“ hráčů.
Foto oddílu basketbalu TJ Přeštice

Výsledky družstev TJ Přeštice
A muži – turnaj SENCO
23. 1.   Přeštice – Senco 1:6
            (branka: Bešta Jakub)
30. 1.   Přeštice – Příkosice 2:0
            (branky: Pavlík, Jambor)
  5. 2.   Přeštice – Holýšov 4:2
            (branky: Pavlík 2, Smazal, Süss)
13. 2.   Přeštice – M. Touškov 1:0
            (branky: Bešta Jakub)
Dorost – turnaj SENCO
Přeštice – Rokycany ml.  5:3 (branky: Lecjaks, 
Fornouz, Vacík, Přibáň, Čížek).
Žáci starší 
23. 1.  turnaj hala Nepomuk – výsledky Klato-
vy 3:1, Strakonice 2:3, Nepomuk A 3:1, Senco 
1:4, Mochtín 3:1.
Po dobrém výkonu se starší žáci umístili na 3. 
místě. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlá-
šený Jan Ruth z TJ Přeštice.
14. 2.  Sušice – Přeštice  2:1 (branka: Vizinger) 
Mladší žáci
Turnaj hala Klatovy – výsledky Klatovy 97 
0:1, Klatovy 98 1:0, Nýrsko 0:0, Kdyně 3:0, 
Viktoria Plzeň 1:0, H.Týn 2:1, Strakonice 0:0, 
Nepomuk 0:1.

Celkově se mladší žáci umístili na 3. místě. 
Nejlepší střelec za TJ Přeštice Baranec, Míka 
po 3 brankách.
Starší přípravka
30. 1. – turnaj hala Přeštice – za účasti TJ 
Přeštice A, TJ Přeštice B, Viktoria Ž, Dobřany, 
Klatovy, Lužany
Výsledky domácích Přeštice A: Viktoria Ž 
0:6, Lužany 4:2, Dobřany 1:2, Klatovy 2:3, 
Přeštice B 3:0
Přeštice B: Klatovy 0:0, Dobřany 3:0, Viktoria 
Ž 0:3, Lužany 2:1, Přeštice A 0:3
Domácím se moc nedařilo, tým Přeštice 
A porazil o 5. místo Lužany 2:1 a Přeštice B 
remizoval o 3. místo s Dobřany 1:1 a prohrál 
na penalty 2:3.
Ve finále porazili Viktoria Ž – Klatovy 3:0 
a zaslouženě si odvezli pohár za 1. místo. 
Nejlepší střelkyní se stala hráčka Viktorie 
Plzeň Kovaříková Klára – 8 branek, hráčem 
Jindřich Sojka z Klatov, brankářem Filip Jehlík 
z Lužan. Byla udělena i cena miss sympatie 
Klárce Kabátové z TJ Přeštice B.

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Ceny předával ligový hráč Viktorie Plzeň – Pavel Horváth.
Foto archiv fotbalového oddílu TJ Přeštice

Turnaj mladších žaček v národní házené
Oddíl národní házené TJ Přeštice pořádal 

v neděli 14. února Zimní halový pohár v kate-
gorii mladších žaček. Zúčastnilo se ho 7 druž- 
stev: TJ Přeštice, Sokol Tymákov, Sokol Blo-
vice, TJ Plzeň Újezd, Sokol Ejpovice, Sokol 
Dobřív, Sokol Nezvěstice. Družstva hrála 2x10 
min. každý s každým. Takže se jednalo celkem 
o 21 zápasů, které odřídili rozhodčí Jan Stádník 
a Zdeněk Ludvík, oba ze Záluží u Plzně.

Družstvo Sokola Nezvěstice hrálo mimo sou-
těž, jelikož mělo ve svých řadách jednu starší 
hráčku, takže jejich výsledky se do konečné 
tabulky nezapočítávaly.

Turnaj konaný v tělocvičně ZŠ Na Jordá-
ně v Přešticích naše děvčata odehrála pěkným 
výkonem. Bohužel se naše družstvo nemohlo 
zúčastnit v kompletní sestavě, ve které odehrá-
lo podzimní část soutěže, jelikož nám chybělo 
nejméně 5 hráček ze základního týmu. Avšak 
i přes neúčast těchto opor, především v útoku, 
jsme obsadily velmi hezké 4. místo. Pro všech-
ny zúčastněné hráčky pokládám tento turnaj 
jako obrovskou zkušenost k dalšímu hráčskému 
růstu, zhodnotila turnaj trenérka družstva mnh. 
Romana Jabbourová.  

Výsledky zápasů Přeštic: Přeštice – Nezvěs-
tice 4:8, Plzeň Újezd 3:11, Ejpovice 6:4, Tymá-
kov 0:8, Blovice 2:13, Dobřív 7:1

Sestava TJ Přeštice: brankářka Tereza 
Komárková; obránkyně Noemi Mlynaříková, 
Petra Strejcová, Aneta Jabbourová, Andrea 

Trnková, Kamila Tremlová; útočnice Barbora 
Kubešová (15 branek), Barbora Schejbalová 
(4), Gábina Tůmová (3), Andrea Brunátová, 
Adéla Schejbalová.

Tabulka turnaje: 1. Sokol Tymákov  61:14  
10 bodů,   2. TJ Plzeň Újezd 49:29  8 b.,  3. 
Sokol Blovice  34:21 6 b., 4. TJ Přeštice 18:37 
4 b.,  5. Sokol Ejpovice  16:35  2 b.,   6. Sokol 
Dobřív  11:53 0 b.

Nejlepší hráčky: 
Brankářka: Kuglerová Vendula – Sokol Ejpo-

vice
Obránkyně: Picková Karolina – Sokol Ejpo-

vice
Útočnice: Šmídlová Pavla – Sokol Tymákov
Střelkyně: Kozáková Petra – Sokol Tymákov 

(28 branek)
Závěrem patří poděkování Základní škole 

Na Jordáně, že umožnila našim nejmladším 
hráčům a hráčkám sehrát o tomto víkendu  
13. a 14. 2. tyto  turnaje  v tělocvičně ZŠ. Stává 
se již tradicí, že Západočeská oblastní soutěž-
ní komise Svazu národní házené přiděluje toto 
pořadatelství do Přeštic. Družstva zde nachá-
zí kvalitní zázemí. Vždyť i v takovém hojném 
počtu, jako bylo letos 6 celků mladších žáků 
v sobotu a 7 družstev mladších žaček v nedě-
li, má každé družstvo k dispozici svoji šatnu 
a sociální zařízení.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

V sobotu 13. února 2010 byl odehrán v hale 
ZŠ Přešticích Na Jordáně turnaj mladších žáků 
o Zimní halový pohár národní házené. Z účasti 
v turnaji se omluvilo družstvo z Dobříva, a tak 
bylo za tento tým do turnaje zařazeno druhé 
družstvo Přeštice „B“ složené ze začínajících 
hráčů, kteří tvoří širší základnu družstva přeš-
tických mladších žáků. Tento fakt sice limitoval 
obě přeštická družstva v počtu hráčů na pou-
hých osm v každém celku Přeštic a tím omeze-
né možnosti ke střídání. Na druhou stranu dal 
velkou příležitost mladým začínajícím hráčům, 
aktivně se zapojit do hry a získat mnoho nových 
zkušeností, zhodnotil po turnaji výkon obou 
družstev Přeštic trenér Pavel Dobiš. 

Turnaje se zúčastnilo šest družstev. Družstvo 
Přeštice „A“ vstoupilo do turnaje dvěma výhra-
mi nad celky Nezvěstic a Ejpovic. V dalším 
průběhu turnaje jedenkrát prohrálo s družstvem 
Plzně – Újezda, pak remizovalo s Tymákovem 
a turnaj zakončilo vítězstvím nad družstvem 
Přeštice „B“.  Chlapci podali velmi bojovný 
výkon a zaslouženě na turnaji uspěli. V ještě 
lepším výsledku jim zřejmě zabránil fakt, že 
celý turnaj odehráli prakticky bez možnosti 

střídání a v druhé polovině turnaje se projevil 
úbytek sil. Celkové druhé místo v turnaji hod-
notím jako úspěch. 

Sestava družstva „A“: brankář Ladislav 
Cibulka, obránci Lukáš Klose, Pavel Kubovec 
(hrál i v útoku a dal 4 branky), Daniel Rout, 
Jan Rádl, útočníci Jakub Moulis (23 branek), 
Dominik Dobiš (19), Filip Hájek (9).

Výsledky TJ Přeštice „A“: Přeštice – Nezvěs-
tice 9:5, Ejpovice 10:9, Plzeň Újezd 7:11, 
Tymákov 9:9, Přeštice „B“ 19:0.

Sestava družstva „B“: brankář Zbyšek 
Rund, obránci Michal Šlehofer, Václav Řezan-
ka, Jaroslav Pach, útočníci Michael Tůma, 
Tomáš Doubek, Pavel Brada, Jan Dobrý.

Výsledky TJ Přeštice „B“: Přeštice – Nezvěs-
tice 1:16, Plzeň Újezd 0:18, Přeštice A 0:20, 
Ejpovice 0:18, Tymákov 2:14.

Konečná tabulka: 1. TJ Plzeň Újezd 69:44 
9 bodů, 2. TJ Přeštice „A“ 55:34 7 b., 3. TJ 
Nezvěstice 60:38 7 b., 4. Sokol Ejpovice 60:40 
4 b., 5. Sokol Tymákov 46:51 3 b., 6. TJ Přešti-
ce „B“ 3:86 0 b.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Zimní halový pohár národní házené



téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ 
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž 

mobilní v rámci celé republiky

• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s 
(umožňuje pohodlné surfování po internetu, 
stahování souborů, používání oblíbených 
služeb ICQ, Facebook, posílání e-mailů...), 
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s

• chytrý USB modem, který 
si jednoduše nainstaluje 
úplně každý, 
jeho cena je navíc 
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ

přejete; internet je totiž
republiky

netu 400–700 kb/s 
 surfování po internetu,

používání oblíbených
ok, posílání e-mailů...),
ách až 3,1 Mb/s

který 
aluje

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

za 390 KčA

za 600 KčB

za 650 KčC

za 831 KčD
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