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Vážení spoluobčané,
před námi je poslední měsíc před časem dovo-

lených a letních prázdnin. Mimo jiné je to čas 
velkých změn, které nás všechny čekají. Sou-
časná politická situace v kombinaci se situací 
ekonomickou je složitější a pravděpodobně nás 
nečeká „okurková sezona“ jako v předešlých 
letech. 

První možností ovlivnit budoucnost našeho 
státu v rámci Evropské unie budete mít všichni 
ve dnech 5.-6. června, kdy se budou konat volby 
do Evropského parlamentu. V Přešticích a míst-
ních částech budou otevřeny všechny volební 
místnosti jako obvykle pouze s malou změnou. 
Volební místnost okrsku č. 1, která byla umís-
těna v patře bývalého Kulturního zařízení, byla 
přesunuta do Komunitního centra s vchodem 
z Jungmannovy ulice. 

Bohužel nezájem o věci veřejné se proje-
vuje stále více i v místních podmínkách. Na 
posledním zasedání zastupitelstva města, kte-
ré se konalo 29. 4. jsme zaznamenali smutný 
„rekord“, kdy z řad občanů byla účast nulová. 
Právě zastupitelstvo je příležitostí na odpovědi 
na různé otázky, které se týkají fungování měs-
ta. Bohužel mnozí z nás čerpají „zaručené infor-
mace“ z dohadů či kusých, často překroucených 
informací. 

Po roce odmlky se do Přeštic opět sjedou 
nejlepší skupiny mažoretek POM – POM, aby 
v semifinále bojovaly o postup na finále, kte-
ré se letos koná na Moravě. Shlédnout jejich 
vystoupení můžete v sobotu 6. června a v neděli 
7. června na Masarykovo náměstí v Přešticích. 
Program mistrovství i organizační změny dopra-
vy během mistrovství jsou uvedeny v samostat-
ném článku.

V závěru dubna vyšly v celostátním deníku 
Mladá fronta DNES výsledky výzkumu, kde 
byla hodnocena města v České republice v 50 
kritériích. Je jistě velkým úspěchem Přeštic, že 
v konkurenci hodnocení 110 měst různé velikos-
ti obsadily Přeštice 15. místo a z měst v Plzeň-
ském kraji se umístily nejlépe. Samozřejmě je 
třeba říci, že to není zásluhou posledních let, ale  
že rozvoj města byl započat v 90. letech za sta-
rosty pana Vladimíra Bendy. Věřím, že se tento 
trend podaří udržet, budou se i nadále zlepšovat 
podmínky pro život a rozšiřovat možnosti vol-
nočasových aktivit. 

V červnu čekají město dvě významné inves-
tiční akce, které významně ovlivní, v době rea-
lizace omezí, občany města. První akcí společně 
s ŘSD a.s. je rekonstrukce Tř. 1. máje od svě-
telné křižovatky u Spolkového domu po křižo-
vatku s ulicí Gagarinova. V rámci rekonstrukce 
bude provedena i kompletní rekonstrukce vodo-
vodního řadu. Objízdné trasy budou vedeny 
částečně po silnici I/27, částečně po Palacké-
ho ulici a ulicí Gagarinovou. Chtěl bych tímto 
požádat všechny motoristy a chodce o zvýšenou 
opatrnost a ohleduplnost.

Druhou investiční akcí je úprava chodníku od 
ulice V Brance k ulici Třebízského. V době rea-
lizace zde bude omezeno parkování a pro chod-
ce zamezen přístup po stávajícím chodníku.

30. červen není jen datumem, kdy si školáci 
budou užívat prázdnin, ale také posledním dnem 
na podání žádostí o dotace z ROPu. Město má 
připraveny kompletní žádosti na projekty, kte-
ré by měly i nadále přinést zlepšení podmínek 
života ve městě. Věřím, že nejenom přáním rad-
nice, ale i všech občanů,  je co největší úspěš-
nost v žádostech. 

 Všem Vám přeji úspěšný počátek léta, ško-
lákům co nejlepší hodnocení za jejich půlroční 
snažení a samozřejmě hodně prázdninových 
zážitků.

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Pan Karel Čáslavský navštívil 
Dům historie Přešticka

V pondělí 4. května jsme přivítali v Domě 
historie Přešticka filmového archiváře, his-
torika, publicistu, moderátora a pracovní-
ka Národního filmového archivu pana Karla 
Čáslavského. Autor oblíbeného pořadu Hle-
dání ztraceného času oslovil přeštické muze-
um s žádostí o zápůjčku prvorepublikových 
filmových záznamů ze života v Přešticích  pro 
jejich překopírování a odvysílání ČT v pořa-
du Hledání ztraceného času. Město Přeštice 
zapůjčilo České televizi 14 filmových záznamů 
z let 1935 a 1937 (frekvence 16o/s). Pokud se 
vše podaří a staré filmové záznamy nebudou 
natolik poškozeny zubem času, aby je součas-
ná špičková televizní technika mohla překo-
pírovat, navštíví pan Čáslavský Přeštice ještě 
jednou, aby na náměstí natočil úvodní slovo.  
Filmový záznam o starých Přešticích budeme 
moci shlédnout v ČT  někdy do konce letošního 
roku. Včas Vás budeme informovat.  

Město Přeštice bude ve dnech 6.–7. června 
hostit zhruba 30 skupin mažoretek z celé ČR ve 
všech kategoriích, které budou bojovat o postup 
do celostátního finále. Kromě soutěžního defi-
lé, které proběhne v sobotu po slavnostním 
zahájení na Masarykovo náměstí od 14 hod., 
je na sobotní večer připraven i bohatý kulturní 
program od 19 hod., jehož hlavní hvězdou bude 
vystoupení hudební skupiny Těžkej Pokondr.

V neděli se od 10 hod. můžete těšit na pódi-
ová vystoupení a v odpoledních hodinách na 
exhibice vítězů v jednotlivých kategoriích včet-
ně předání cen nejlepším skupinám.

Po celou dobu Mistrovství bude uzavřeno 
Masarykovo náměstí a nově silnice pod radnicí. 
Provoz v ulici Červenkova a ulici Komenského 
bude bez omezení včetně autobusové dopravy.

Chtěl bych tímto všechny pozvat na tuto 
přehlídku krásy, mládí a sportovních výkonů 
a vyjádřit tak podporu domácím mažoretkám.

Program mistrovství:
sobota 6. června:  
14.00 hod.                     slavnostní zahájení
14.30 hod.–17.00 hod.  soutěžní defilé skupin
19.00 hod.                     večerní show program

Penguins dance
Afresh dance
ZUŠ Přeštice

20.45 hod.                     Těžkej Pokondr

neděle 7. června:   
10.00 hod.–12.30 hod.  

Pódiové sestavy            Vyhlášení výsledků
Exhibice vítězů 

Po celou dobu je zajištěno občerstvení, celo-
denní vstupné na sobotu činí dospělí 70 Kč, děti 
do 15 let zdarma, v neděli vstupné zdarma.

            Mgr. Petr Fornouz
starosta

Dětský den 
v Městském parku

Město Přeštice pořádá společně s rádiem 
Kiss Proton Dětský den v Městském parku, kte-
rý se koná v neděli 14. 6. 2009 od 14.00 hod. 
Pro všechny děti jsou připraveny soutěže. Pro 
nejmenší závody v odstrkovadlech, na kolo-
běžkách, závody na in-linech pro malé i velké, 
projíždky na koních, ukázka hasičské techniky 
a mnoho dalšího. Celým programem bude pro-
vázet moderátor rádia Kiss Proton Jirka Trnka. 
Odpoledne bude zakončeno diskotékou. Připra-
veno je  pro všechny občerstvení, dobrá muzika 
a výborná atmosféra. Přijďte společně s dětmi 
na nedělní odpoledne do Městského parku.

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Motto: „Potřebujeme přírodu? Příroda potřebuje nás!“
V roce 2009 se ke Dni Země v Přešticích 

uskutečnily tři akce. Při první z nich zasadi-
ly děti z mateřské školy v Dukelské ulici lípu 
u své školky, o kterou se budou samy starat. 

Ve středu 22. dubna se otevřela brána sběr-
ného dvora odpadů. „Den otevřených dveří“ 
využilo více než 150 dětí z prvního stupně 
základní školy a školní družiny. Děti se seznámi-
ly se zásadami třídění odpadů, formou soutěže 
se dozvěděly, jak si příroda poradí (či neporadí) 
s jednotlivými druhy odpadů. Odborný výklad 
zajistily a na zvědavé dotazy dětí odpovídaly 

referentky městského úřadu, do jejichž kom-
petence patří správa odpadového hospodářství 
a ochrana přírody. 

Hlavní akce „Patron stromů“ byla připra-
vena na sobotu 25. dubna odpoledne v právě 
rekonstruovaném parku Pod Kaštany. Hlavním 
smyslem akce byla myšlenka, že z dítěte, které 
se bude jako patron několik let o strom starat, 
nevyroste vandal, co stromy láme. S vandalis-
mem v této podobě se totiž město dlouhodo-
bě a ne zcela úspěšně potýká. Patroni si mohli 
vybrat z 29 nově vysazených kaštanů, dubů, 

buků a bříz a pomoci při úpravě terénu v jejich 
okolí. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet své 
znalosti přírody a její ochrany a získat drobné 
i větší ceny. I přes výstavní počasí však do par-
ku došlo jen pár lidí. Svého patrona tak na místě 
získalo jen šest stromů, další se hlásí dodatečně. 
Doufáme, že se postupně podaří získat patro-
na nejen pro všechny nově vysazené stromky 
v tomto parku, ale i v dalších lokalitách ve měs-
tě a jeho nejbližším okolí.   

Eva Česáková
koordinátorka projektu Zdravé město 

Město Přeštice uspořádalo pro své občany dne 16. května Jarní slavnosti, které se uskuteč-
nily na Masarykovo náměstí a v Městském parku. Na pódiu se vystřídali Klatovští dragouni, 
Layla, Yo Yo Band a Na starý kolena band. Snímek zachycuje rytíře historiské sk. Honoris, 
která odehrála dva rytířské turnaje na koních.                                            Foto město Přeštice

Na fotografii jsou společně Karel Čáslavský 
a Drahomíra Valentová.          Foto R. Süssová

GYMNASTI  ÚSPĚŠNĚ
BODOVALI             str. 8

Vychází již
od roku 1995
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností Městské policie za měsíc duben 2009
Na Městskou policii Přeštice bylo oznámeno 

občany nebo zjištěno strážníky  celkem  43 udá-
lostí.
V dopravě bylo zjištěno 185 přestupků:
• řešeno blokově - 114
• oznámeno správnímu orgánu - 7
• řešeno napomenutím - 55
• dosud v řízení - 9 + 16 (z měsíce duben)  
Ostatní činnost:
• zadrženo pachatelů trestné činnosti - 2
• odchyceni 3 psi, kteří byli předáni majitelům
• provedena beseda pro mladé hasiče v Lužanech               
na téma: „Jaký je rozdíl mezi městskou a státní 
policií?“
• nalezeny 4 autovraky 

- 3 autovraky byly odstraněny jejich majiteli
  po jednání s MP 
- 1 autovrak - ze strany města vylepena výzva
  k jejich odstranění ve lhůtě 2  měsíců, 
  poté budou odstraněny na náklady jejich 
  provozovatelů

•  zjištěny v ul. Dukelská a Tyršova 2 zábory 
veřejného prostranství odpadem (zemina, sta-
vební suť), po upozornění  majitelů byl odpad 
odklizen
Z další činnosti uvádím:
• Dne 9. 4. na žádost pracovnic sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Přeštice byla hlídka pří-
tomna jako nezúčastněná  osoba při výkonu 
jejich pravomocí v ul. B. Němcové ohledně 
umístění osoby do psychiatrické léčebny.
• Dne 10. 4. bylo místními obyvateli Víco-
va oznámeno, že na území Města Přeštice na 
loukách za řekou  jsou opakovaně obtěžováni 
hlukem osobami jezdícími na motocyklech, 
kteří zde zároveň poškozují zeleň. Hlídkou MP 
byli tito „obtěžovatelé“ zjištěni a věc na místě 
vyřešena. Jízdy na loukách se již neopakují, což 
obyvatelé Vícova ocenili. 
• Dne 11. 4. v 3.05 h spatřila hlídka v ulici 
Tř. 1. máje vozidlo tovární zn. Škoda, které 
nemělo rozsvíceno předepsané osvětlení, proto 
jej následovala a chtěla řidiče na toto upozornit. 
Při průjezdu ul. Husova začal řidič s vozidlem 
kličkovat a ohrožovat i ostatní účastníky sil-
ničního provozu. Hlídka se jej snažila zastavit 
i pomocí zvláštního výstražného světla modré 
barvy poté doplněného i o zvláštní zvukové 
výstražné znamení, ale řidič vozidla ještě zvý-
šil rychlost a snažil se hlídce ujet. Řidič byl 
dostižen a zastaven v 3.10 h v ul. Nepomucká 
a jeho kontrolou bylo zjištěno, že  nemá u sebe 
žádné doklady a z jeho dechu byl zjevně cítit 
alkohol, proto byla na místo přivolána hlíd-
ka Policie ČR. Ta lustrací zjistila, že řidič má 
uložen zákaz řízení motorových vozidel, ale 
přesto řídí motorová vozidla dále. Věc byla 
na místě dle věcné příslušnosti předána hlídce 

Policie ČR pro podezření jízdy řidiče pod vli-
vem alkoholu a z trestného činu maření výkonu  
úředního rozhodnutí.
• Dne 18. 4. ve 23.10 h  prováděla hlídka asis-
tenci rychlé záchranné službě Přeštice při ošet-
ření agresivního pacienta, který byl po uklidně-
ní převezen do nemocnice v Plzni.
• Dne 24. 4. ve 21.53 h spatřila hlídka v ul. Rybo-
va projíždět vozidlo tovární zn. Mercedes-Benz 
ve směru na Plzeň. Jakmile řidič vozidla spat-
řil hlídku MP, odbočil do ul. Na Růžku, aniž 
by zde zastavil, neboť je zde průjezd zakázán 
osazenou dopravní značkou, pokračoval dále 
v jízdě a dopustil se tímto dopravního přestup-
ku. Hlídka vozidlo pronásledovala až do ul. 
V Háječku, kde bylo vozidlo dostiženo a řidič 
zastaven. Jelikož z jeho dechu byl cítit alkohol, 
byla provedena dechová zkouška s pozitivním 
výsledkem 1,65 promile alkoholu v krvi. Na 
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, které 
byla věc na místě dle věcné příslušnosti pře-
dána, neboť je ve věci spatřován trestný čin 
ohrožení pod vlivem návykové látky.
• Dne 29. 4. v dopoledních hodinách bylo hlíd-
kou zjištěno v ul. Nepomucká a Tř. 1. máje 
umístění papírových reklamních tabulí na stro-
mech a dopravních značkách. Byl kontaktován 
zástupce reklamní firmy, který provedl jejich 
okamžité  odstranění.
• Na území Města Přeštice byly nalezeny 2 svaz-
ky klíčů, z toho jeden byl předán na hospodářský 
odbor MěÚ a druhý byl vrácen přímo majiteli. 
Dále byl hlídkou nalezen 1  ks ztraceného prů-
kazu VZP, který byl předán na příslušnou zdra-
votní pojišťovnu.

Na území města je nalezeno mnoho věcí, 
které jsou ukládány na hospodářský odbor 
MěÚ a zde uskladněny dle občanského záko-
níku, neboť „kdo najde ztracenou věc, je povi-
nen ji vydat vlastníkovi, není-li vlastník znám, 
je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž 
území k nálezu došlo, nepřihlásí-li se o ni vlast-
ník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá 
věc do vlastnictví této obce, nálezce má právo 
na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které 
tvoří deset procent ceny nálezu.“ Žádám pro-
to občany, pokud naleznou nějakou věc, aby 
ji odevzdali na služebně městské policie nebo 
na hospodářském odboru MěÚ. Ale též obča-
ny, kteří nějakou věc ztratí, aby se ve vlastním 
zájmu dostavili na tyto složky a věc oznámili. 
Na hospodářském odboru jsou uloženy věci, 
které by mohly být vráceny původním majite-
lům, kteří si tak musí pořizovat věci nové, což 
v době nejen hospodářské krize není moc pří-
jemné. Děkuji.  

                                      Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

OS Aktivios byl při otvírání nové naučné stezky Blovickem pěšky i na kole
V sobotu 25. dubna 2009 proběhl již 9. ročník 

tradiční akce mikroregionu Úslava - cyklovýlet 
Tour de Úslava. Akce byla zároveň spojena 
s otevřením nové naučné stezky Blovickem 
pěšky i na kole, kterou pro milovníky přírody 
a cyklistiky připravil mikroregion Úslava za 
finanční podpory Plzeňského kraje. Na okružní 
trase dlouhé 25 km je sedm zastavení s infor-
mačními tabulemi a stezka je věnována přede-
vším ochraně přírody a krajiny kolem nás. 

Cyklovýlet se vydařil, program i slunečné 
počasí přilákalo mnoho zájemců. Účast byla 
velmi pěkná, na startu na blovickém náměstí 
se sešlo téměř sto cyklistů. Akce byla úspěš-
ná také hlavně díky skvělé práci organizáto-
rů a partnerů akce. Mikroregion Úslava si na 
pomoc při organizaci přizval Klub cyklistů ve 
Střížovicích, kteří pravidelně Tour de Úslava 
pořádají. Ti dohlíželi cestou na to, aby se nikdo 
neztratil. Město Blovice zajistilo na radnici 
zápis cyklistů a start na náměstí a díky městské 
policii dojel peloton z Blovic bezpečně k první 
zastávce v Seči. Zde si účastníci mohli navští-
vit kostel, který byl otevřen speciálně pro tuto 
příležitost. Také si mohli prohlédnout venkov-
ní Informační, naučné a odpočinkové centrum 
se sedmi tabulemi přímo pod kostelem. Trasa 
pak již pokračovala po  lesní cestě kolem kap-
le sv. Barbory, kde je umístěna další infotabule 
naučné stezky, dále do Chocenického Újezda 
a do Únětic. V lese nad Střížovicemi u další 

informační tabule čekala na malé i velké cyk-
listy jedna ze soutěžních otázek. O soutěž, ceny 
a další pomoc při organizaci akce se postaraly 
členky Občanského sdružení AKTIVIOS, které 
na území působí jako místní akční skupina. Pro 
všechny děti do 12 let, které zdárně dojely až 
do Střížovic a odevzdaly soutěžní lístky, byla 
připravena odměna. Ani starší děti a dospě-
lí nepřišli zkrátka. Samozřejmě museli zdolat 
záludnější otázky, jejich odpovědi byly sloso-
vané v závěru akce. 

O občerstvení se ve Střížovicích postarali 
místní hasiči, kteří opékali klobásky a naléva-
li nápoje, potřebné vitamíny v podobě jablíček 
pro všechny cyklisty dodala společnost Lukre-
na - sady Nebílovy. Veškeré technické zázemí 
poskytla obec Střížovice.

Doprovodný program byl více než akční, svoji 
exhibici předvedli mladí cyklisté  z Bike teamu 
Blovice. Na rampě ukázali neuvěřitelné kousky, 
za které sklízeli zasloužený potlesk. Další část 
programu byla věnována ukázkám sebeobrany 
a karate, které předvedli žáci ze Střední odborné 
školy ochrany osob a majetku z Plzně a členové 
USK ALLKAMPF - JITSU.

Pokud jste s námi tento den nebyli, nezoufej-
te, připravujeme další akce a naučnou stezku 
Blovickem pěšky i na kole si můžete sami pro-
jet někdy příště!

Lenka Šrámková - projektová manažerka 
OS Aktivios a manažerka mikroregionu Úslava

V rámci tradiční cykloakce Tour de Úslava 
byla otevřená nová naučná stezka Blovickem 
pěšky i na kole. Stezku připravil mikroregion 
Úslava za finanční účasti Plzeňského kraje. 

Vážení občané, 
Městský úřad Přeštice, obor správní a doprav-

ní, Vás touto cestou v dostatečném časovém 
předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 
jsou držitelé řidičských průkazů vydaných 
v době od 01. 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 komunikacích vyměnit.  Dále pak  
jsou  držitelé řidičských průkazů vydaných 
v době od 01. 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 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 výměně 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 
správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let 
věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. 

Bc. DANIEL NOVOTNÝ
 odbor správní a dopravní

V Nezdicích se bude hrát
Hastrmanská komedie

Dovolujeme si tímto uctivě pozvat širokou 
diváckou veřejnost na premiéru divadelní-
ho představení Hastrmanská komedie, 
která se uskuteční na hřišti TJ Nezdice. 

Večerní představení nabídne lidu divác-
kému v pátek 26. 6. od 20.30 hodin času 
místního, odpolední sehrají věhlasní to 
herci dospělí i dětští v neděli o pouti 5. 7. 
od 15.00 hodin tamtéž. 

O žaludky hladové i osoby žíznivé rov-
něž postaráno bude.

Se vší úctou Tradeáši z Nezdic

spolehlivého správce budovy

Charita připravila 
seniorům 
hezké odpoledne

Příjemné sobotní odpoledne pro seniory 
uspořádala jako každoročně i letos Farní cha-
rita Přeštice. Několik desítek osmdesátiletých 
a ještě starších občanů z Přeštic a okolních obcí 
se sešlo 18. dubna v Základní škole v Přešti-
cích, kde pro ně členky Charity připravily malé 
pohoštění. Nad kávou či čajem si pak všichni 
s potěšením vyslechli hudební program dětí ze 
ZUŠ pod vedením učitelky Marty Čermáko-
vé. Mezi seniory zavítali i hosté,w jako např. 
starosta města Petr Fornouz, který je pozdravil 
a seznámil s novinkami v Přešticích, či ředitelka 
Farní charity Přeštice Ludmila Sekerková, která 
se hned se všemi pustila do družného hovoru. 
Mluvčí Diecézní charity Plzeň Alena Ouřed-
níková představila seniorům některé charitní 
projekty jako např. Adopce na dálku, výstavu 
Arménie dvacet let poté či projekt Mám babič-
ku nebo dědečka v Arménii. Po zbytek odpo-
ledne pak k volné zábavě hrál jednu písničku 
za druhou neúnavný harmonikář pan Kutílek. 
Všichni se výborně bavili a u mnohých účastní-
ků by člověk v tu chvíli skutečně nevěřil, že je 
jim přes odmdesát let.                                (alo)





80 let 
 Marie ČIMEROVÁ
Anna STREJCOVÁ

 85 let
Anna MICHALOVÁ
Marie NĚMCOVÁ
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V květnovém vydání Přeštických novin 
bylo ve společenské kronice poblahopřá-
no k životním jubileím, ale nesprávně 
uvedeno, že v Domu pečovatelské služ-
by v Přešticích byl osobně blahopřát 
místostarosta Města Přeštice pan Anto-
nín Kmoch k narozeninám paní Boženě 
KUMSTÁTOVÉ. Samozřejmě, že paní 
Kumstátová neoslavila  85. narozeniny, 
ale budeme se těšit, až k tomuto výročí 
bude příležitost osobně poblahopřát. Paní 
Boženě Kumstátové a pozorným čtená-
řům Přeštických novin se omlouvám.

Hana Loudová,
matrika MěÚ Přeštice

Omluva

Společenská kronika
Vydání Přeštických novin je příležitostí, 

abychom vyjádřili poděkování a úctu 
a poblahopřáli k životním jubileím.

Emilie Divišová (89), Anna Jílko-
vá (89), Radimír Vrbata (83), Václav 
Strejc (86), František Janoušek (81), 
Marta Černá (86), Barbora Jílková 
(87), Jaroslav Benda (81), Jan Hrubý 
(84), Zdeněk Bohdan (83), Květuše 
Klesová  (83)

Všem oslavencům přejeme, aby radost-
ná a tichá pohoda vyplnila všechna jejich 
příští léta, aby všechny příští dny a roky 
prožili ve zdraví, štěstí a spokojenosti.

ÚMRTÍ
Vlasta HORKÁ                 (1942)

Miloslav SIKYTA             (1937)

Drahomíra ŠKOPKOVÁ  (1931) 

Božena TROUSILOVÁ    (1920)   (Skočice)

Stanislav NOVOTNÝ        (1947)   (Skočice)

Občanské sdružení Aktivios rozdělí 
letos do svého území přes 10 mil. Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: „Evropa investuje 
do venkovských oblastí.“ Tento projekt je financován evropskou unií.

Již na počátku tohoto roku jsme Vás informo-
vali o tom, že v letošním roce 2009 rozdělí naše 
Občanské sdružení Aktivios postupně ve 2. a 3. 
výzvě 10,2 mil. Kč, které naše místní  akční sku-
pina získala pro své území – Přešticko, Blovicko, 
Staroplzenecko a Mirošovsko z  Programu rozvo-
je venkova ČR (opatření IV.1.2 Realizace místní 
rozvojové strategie).

Druhá výzva byla otevřena od 16. 3. 2009 
až do 30. 4. 2009. V této době se uskutečnila 
postupně tři školení pro potencionální žadatele 
v Nezvěsticích, v Přešticích a v Mirošově. Kro-
mě toho probíhaly osobní konzultace v Nezdi-
cích a v Chocenicích nebo po domluvě se žada-
telem jsme se účastnili osobních konzultací 
přímo na místě plánovaného projektu. 

Ve 2. výzvě  byly vyhlášeny tyto oblasti pod-
pory (témat, fichí):
Fiche č. 2 – Podmínky pro společenský, kul-
turní a sportovní život 
Fiche č. 4 – Úprava veřejných prostranství, 
rekonstrukce místních komunikací  
Fiche č. 5 – Vodohospodářská infrastruktura 
Fiche č. 6 – Programy záchran a využití kul-
turního dědictví venkova  
Fiche č. 9 – Turistické trasy

Finanční podpora je určena pro projekty, 
které výrazným způsobem  přispějí  k dalšímu 
rozvoji našeho  území a přispějí ke kvalitě živo-
ta na venkově. Se smysluplným projektem se 
tak mohli přihlásit žadatelé z řad neziskových 
organizací (spolků), obcí, církví i zájmových 
sdružení právnických osob. 

V pátek  30. dubna 2009 v 16 hodin jsme 
ukončili příjem žádostí do 2. výzvy. Celkem 
jsme zaevidovali 20 žádostí o dotaci, přičemž 
celkové náklady všech podaných projektů pře-
sáhly částku přes 10 mil. Kč. Podrobnější infor-
mace získáte na www.mas-aktivios.cz/2.výzva. 

Projekty podalo 6 neziskových organizací 
a 14 obcí, z toho 11 žádostí se sešlo ve fichi 2 
– „Podmínky pro společenský, kulturní a spor-
tovní život“, kde požadovaná částka podpory 
přesáhla 3,6 mil. Kč. Na úpravu veřejných pro-
stranství a rekonstrukci místních komunikací se 

sešlo celkem 7 žádostí s požadavkem o více než 
3,1 mil. Kč. Pouze dva žadatelé si podalo projekt  
na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury 
s požadavkem  o  1,1 mil. Kč. Kupodivu žádný 
projekt nebyl předložen na „Turistické trasy“ 
ani na „Programy záchrany památek.“ 

Všechny přijaté projekty, které nyní projdou 
administrativní kontrolou a kontrolou přijatel-
nosti, bude ještě hodnotit výběrová komise, 
neboť bohužel nemůžeme podpořit  všechny 
zaevidované projekty. Vždy tři členové výbě-
rové komise samostatně a podle předem daných 
bodovacích kritérií stanovených Strategickým 
plánem Leader ohodnotí každý projekt. Jejich 
aritmetickým průměrem pak vznikne konečný 
bodový zisk daného projektu. Nakonec předse-
da výběrové komise vyhotoví seznam s pořadím 
jednotlivých projektů a s konečným bodovým 
ohodnocením podle jednotlivých fichí a před-
loží jej předsedovi programového výboru. Pro-
gramový výbor pak  navrhne a následně i Val-
ná hromada OS Aktivios potvrdí doporučené 
a vybrané projekty k podpoře.

V tomto kole výzvy plánujeme  rozdělit  cca 
6 mil. Kč. Podpořeny  tak budou projekty, které 
přispějí k modernizaci infrastruktury, potřebné 
pro trávení volného času v oblasti sportu, kul-
tury a tradičních spolkových aktivit, projekty 
na zlepšení vzhledu obcí a na opravu místních 
komunikací a podpořeny budou i nízkonákla-
dové projekty zaměřené na modernizaci nebo 
rozšiřování infrastruktury pro zásobování oby-
vatel obcí vodou a řešení problémů s odpadními 
vodami. Důraz při navrhování a realizaci pro-
jektů je kladen na vzájemnou spolupráci jednot-
livých subjektů. 

V srpnu budeme vyhlašovat 3. výzvu, při 
které rozdělíme zbývající finance tj. cca 4 mil. 
Kč mezi další žadatele. Další podrobnosti ke 2. 
a 3. výzvě a informace o již realizovaných pro-
jektech 1. výzvy naleznete na našich webových 
stránkách www.mas-aktivios.cz.

Za OS Aktivios ing. Hana Bouchnerová 

letos do svého území přes 10 mil. Kčletos do svého území přes 10 mil. Kč

Město Přeštice ocenilo občany
V sobotu 16. května při Jarních slavnostech pře-

vzala řada občanů přímo na podiu „Ocenění města 
Přeštice“ za aktivní spolkovou a sportovní činnost. 
Ocenění předával poslanec PČR ing. Jiří Papež, 
starosta města Mgr. Petr Fornouz, místostaros-
ta Mgr. Antonín Kmoch. Dovolte mi, abych Vás 
s oceněnými seznámila.

Obec Baráčníků Pod Ticholovcem navrhla 
na ocenění města Přeštice  pana Václava Kasla 
a paní Ludmilu Sekerkovou.

Pan Václav Kasl je praporečníkem obce již od 
roku 1957, kdy se stal členem Obce Baráčníků a  
v součastné době také pracuje v zastupitelstvu XII.
župy Baráčníků se sídlem  v Plzni. Tím reprezentu-
je nejen obec Baráčníků, ale i město Přeštice.

Paní Ludmila Sekerková vstoupila do Obce 
v roce 1970, vykonávala funkci berní, zastupu-
je Baráčnickou obec ve XII.župě v Plzni, kde 
plní funkci čestné panímaminky. Teprve nemoc 
jí zabránila nadále vykonávat funkci berní, ale 
i nadále se zúčastňuje a aktivně pokračuje v práci 
pro baráčníky nejen v Přešticích , ale i v XII. župě 
v Plzni. 

Farní charita Přeštice navrhla na ocenění 
města Přeštice paní Marii Sedláčkovou:

paní Marie Sedláčková se podílí na aktivitách 
města. Organizuje tříkrálovou sbírku na Přešticku. 
Organizuje humanitární sbírky šatstva a ostatních 
potřeb  na pomoc potřebným občanům. Vede projekt 
,,adopce na dálku“ v Bolívii za farní charitu Přešti-
ce. Nyní  se podílí na přípravě výstavy ,,Arménie 20 
let po té“ pro školy  a ostatní veřejnost.

Sbor dobrovolných hasičů Skočice navrhl na 
ocenění města Přeštice:

pana Václava Křena za všestrannou obětavost 
při činnosti ve sboru,

pana Karla Pěchoučka za celoživotní činnost 
a obětavost ve sboru,

pana Tomáše Dvořáka, Vítězslava Bezděka, 
Vladislava Berana za osobní nasazení při povod-
ních Morava 2002.

Základní organizace Českého červeného kříže 
Skočice navrhla na ocenění města Přeštice:

paní Janu Přibáňovou, která je její dlouholetou  
předsedkyní (30 let),

paní Annu Bradovou, která je dlouholetou  
členkou výboru (30let),

paní Janu Krejsovou, která je její dlouholetou 
místopředsedkyní,

paní Marii Ménerovou, která je zakládající 
členkou organizace a dlouholetou členkou výboru.

Myslivecké sdružení Sokol Žerovice, o. s.  
navrhl na ocenění města Přeštice: 

pana Karla Voráčka za celoživotní obětavou 
práci pro myslivost a ochranu přírody a aktivní 
činnost v oblasti myslivecké kynologie.

Farní sbor Česká církev evangelická navrhla 
na ocenění města Přeštice:

paní Petru Mišterovou  za založení a vede-
ní Mateřského centra, práci s dětmi ve sboru, za 
doprovod společného zpěvu na hudební nástroje 
a bezplatnou pomoc při výuce angličtiny v Komu-
nitním centru pro maminky  s dětmi,

paní Doru Satkovou za pomoc při vedení 
Mateřského centra, práci s dětmi ve sboru a bez-
platné vedení kurzu angličtiny v Komunitním cen-
tru pro maminky s dětmi,

pana faráře Jana Satkeho, který slouží jako 
duchovní, dále jako člen dozorčí rady, ale také 
jako přítel klientů Diakonie Radost v Merklíně. 
Pořádá  přednášky, tábory pro děti, brigády, vodní 
túry a další akce pro mládež. Také navázal  vztahy 
s evangelickým sborem v sesterském městě Nit-
tenau, které dále hodlá rozvíjet.

Myslivecký spolek Přeštice navrhl na ocenění 
města Přeštice:

pana JUDr. Karla  Pexindra za dlouhodobou 
obětavou práci pro spolek, propagaci dobrého jmé-
na české myslivosti a za neustálé  zlepšování kraji-
ny v okolí našeho města. 

Sbor Carmina navrhla na ocenění města 
Přeštice:

paní Miluši Volákovou, díky jejíž zásluze byl 
sbor Carmina v roce 1989 založen. Od té doby  
je jeho nepřetržitou členkou. V současné době je 
manažerkou sboru.

Spolek pro záchranu historických památek 
Přešticka, o.s. navrhl na ocenění města Přeštice:

pana Ondřeje Květoně, který patří mezi zaklá-
dající členy spolku, dlouhodobě aktivně spolupra-
cuje s Domem historie Přešticka, pro nějž zdarma 
zpracovává filmové materiály a v minulosti opra-
voval některé exponáty. Podílel se na vytvoření 
expozice o zvonech v severní věži kostela,

pana Jana Mrkvičku, který patří  mezi zaklá-
dající členy spolku a v minulosti byl jeho dlouho-
letý předseda.Velmi aktivně se podílí na propaga-
ci  města Přeštice a významných osob, spjatých 

s Přešticemi. Vytvořil celou řadu publikací, které 
spolek vydal. Zasloužil se o zhotovení pamětní 
desky F. A. Braunerovi a J. Preissovi.

Výbor ,,Osady šeříků“ navrhl na ocenění 
města Přeštice:

pana Karla Laška, který je dlouhodobý člen 
osadního výboru. Aktivně se zúčastňuje akcí na 
zlepšení životního  prostředí na Osadě šeříků;

pana Václava Hlase, který je dlouholetý člen 
osadního výboru. Aktivně se zapojuje do akcích na 
zlepšení životního prostředí na Osadě šeříků.

Občanské sdružení zdravotně postižených 
Přeštice navrhlo na ocenění města Přeštice:

pana Josefa Šobra a paní Marii Šobrovou. 
Oba jmenovaní se velmi angažují a za dobu jejich 
působení se podařilo zabezpečit celou řadu ozdrav-
ných a rehabilitačních akcí. Také zajišťují spole-
čenskokulturní a poznávací činnost.

Občanské sdružení občanů Žerovic navrhlo 
na ocenění města Přeštice:

pana Josefa Klasnu,  který aktivně pomáhá při 
realizaci požadavků pro obec Žerovice.

Český svaz zahrádkářů  navrhl na ocenění 
města Přeštice:

pana Václava Strejce, který se stal členem již 
v roce 1957 a stal se tak  nejstarším členem svazu,

pana Ing. Jana Tichotu a pana Vladimíra 
Matíka  za dlouhodobé členství a za jejich aktivní 
činnost a přínos pro zahrádkářské hnutí.

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice nominova-
la na ocenění města Přeštice:

Družstvo florbalu starších žáků a dorostenců. 
Ocenění převzal jejich nejlepší střelec Tomáš Siegl 
a trenér družstva Ing. Ivan Horák.

Filipa Dvořáka za 12. místo v celorepubliko-
vém přeboru České obce sokolské všestrannosti 
žactva

Mgr. Annu Bezděkovou za dlouhodobou a obě-
tavou práci cvičitelky oddílů nejmladšího žactva 
a rodičů s dětmi.

Tělovýchovná jednota nominovala na ocenění 
města Přeštice:

Starší přípravku ve fotbale jako nejúspěšněj-
ší kolektiv. Toto mužstvo je považováno  za velký 
příslib do budoucnosti pro celý přeštický fotbal. 
Na klucích je  vidět, že na sobě chtějí pracovat a to 
dokázali když  na podzim v roce 2008  obsadilo 
v soutěži 1. místo se skórem 98:7. Ocenění  za tým 
převzali trenéři starší přípravky pan Jaroslav Čech 
a pan Jaroslav Stehlík. 

pana Tomáše Šampalíka jako nejúspěšněj-
šího sportovce ve fotbalu  v kategorii žactva 
– v družstvu zastává roli kapitána.V současné době 
patří ke klíčovým hráčům mladších žáků. Jeho  
hlavními přednostmi jsou přehled ve hře a výborná 
kopací technika. Pro svoje výkony byl již několi-
krát povýšen do vyšších žákovských kategorií, kde 
vypomáhal.

pana Michala Zdeňka jako nejúspěšnějšího 
sportovce ve fotbalu v kategorii dorostu – k tré-
ninkům přistupuje velmi poctivě, je spolehlivý, 
svým výkonem  na hřišti je příkladem ostatním. Na 
základě svých výkonů byl osloven vedením Slavie 
Praha a byl uvolněn na hostování!

pana Zdeňka Kuneše jako nejúspěšnějšího 
sportovce ve fotbalu v kategorii dospělých – pan 
Kuneš patří k dlouholetým oporám přeštické kopa-
né. Pro všechny jeho vlastnosti byl zvolen kapitá-
nem  a je vždy vzorem na hrací ploše. Podle trenéra 
je to typ hráče, který fotbal hraje nejen nohama, ale 
i hlavou a hlavně srdcem.

pana Karla Frančíka jako nejúspěšnějšího 
sportovce ve fotbalu v kategorii dospělých – jde 
o jednoho z nejzkušenějších hráčů, který vždy 
podává dobrý výkon. Mezi  jeho přednosti   patří  
pozitivní vliv na mladší spoluhráče.

Družstvo mužů  národní házené – to postou-
pilo v roce 2008 po 17 letech do nejvyšší soutěže 
1. ligy. Ve druhé lize patřili při své osmileté účasti 
vždy k předním celkům. Ocenění za družstvo mužů 
převzal trenér pan Petr Moravec a kapitán družstva 
pan Kamil Tušek.

Družstvo žen národní házené – ženy jsou 
nepřetržitě již 20 let účastníkem nejvyšší soutěže 
a v posledních letech patří  k předním celkům. 
Ocenění za družstvo žen převzal trenér žen mistr 
v národní házené pan Stanislav  Zadražil a kapi-
tánka družstva mistryně národní házené Šárka Bra-
dová.

Družstvo dorostenek národní házené – doros-
tenky  v loňské sezóně zvítězily bez ztráty bodu 
v oblastním přeboru a tím si zajistily účast na 
Mistrovství České republiky v Přešticích, kde 
dorostenky získaly stříbrnou medaili. Ocenění za 
družstvo dorostenek převzala vedoucí družstva pí. 
Radka Stehlíková a hráčka Kristýna Vizingerová.

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

VÝROČÍ

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice
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Dobrodošli! 
Den první (21. 4. 2009) 

Ve Slovinštině znamená slovo „dobrodošli“ 
totéž, co v češtině „vítejte“. Transparent právě 
s tímto nápisem – „Dobrodošli, prijatelji iz Slo-
venii!“ uvítal v úterý 21. 4. 2009 ve vestibulu 
Základní školy Na Jordáně naše přátele z Krš-
ka ve Slovinsku. Přátelství naší školy se školou 
Jurija Dalmatina trvá již několik let. V loňském 
roce jsme byli my hosty ve Slovinsku, a v letoš-
ním roce opět přišla řada na nás – uvítat slovin-
skou výpravu u nás v Přešticích. Na plánovanou 
třídenní návštěvu jsme pro naše hosty, ( 46 dětí 
a 5 učitelů ) připravili pestrý a bohatý program. 

Pro příjezdu, vzájemném přivítání a výtečném 
obědě v naší školní jídelně vedla první cesta 
našich hostů na hrad Švihov. Pověsti o zazdě-
ném mnichovi s velkým pozadím, o bílé paní či 
i o hradním pánovi, kterého si odnesl čert, ani 
tentokráte nezklamaly. Díky velice sympatickým 
a příjemným průvodkyním po hradu, které svůj 
výklad zaměřily tak, aby mladé posluchače ze 
Slovinska zaujaly místními zajímavými a vtipný-
mi historkami, si naše slovinská výprava odvezla 
ze Švihova kromě krásných prosluněných foto-
grafií také spoustu příjemných a humorných 
zážitků. A pak už hurá zpátky do Přeštic, kde už 
na děti čekali jejich čeští hostitelé!

Proto, aby děti měly možnost co nejvíce 
poznat pravou tvář země, ve které jsou hosty, 
bylo pro ně připraveno ubytování v místních 
rodinách. V letošním roce se tedy staly hostiteli 
naše české rodiny. Řada dětí se nemohla setkání 
dočkat, protože si již vytvořily přátelské vazby 
s konkrétními dětmi ze Slovinska v průběhu 
výměnného pobytu v loňském, nebo dokonce již 
v předloňském roce. Řada dětí však zatím přes-
ně nevěděla, co je čeká. Rozdělení slovinských 
dětí do českých rodin proběhlo naprosto hladce 
a bleskově a všechny děti obou národností se 
plny nadšených očekávání a možná i lehkého 
rozechvění rozešly do svých domovů. 

Dospělá část slovinské výpravy měla také 
konečně možnost jít se v klidu ubytovat a odpo-

činout si po dlouhé a únavné cestě. Dlouho jsme 
je však my – jejich české protějšky, odpočinout 
nenechali. Večer jsme společně strávili při pří-
jemném neformálním posezení v útulné restau-
raci Na Růžku v Dobřanech. Měli jsme po dlou-
hém roce příležitost si konečně osobně popovídat 
o změnách v jejich i naší škole, o našich úspě-
ších, probíhajících projektech, zkrátka o všem 
tom zajímavém i všedním, co je oběma našim 
školám společné.

 Den druhý (22. 4. 2009) 

Středeční dopoledne strávily české i slovinské 
děti, důkladně vybavené svačinami z hostitel-
ských rodin, společně při klasickém vyučování, 
které bylo více či méně přizpůsobeno zahra-
ničním hostům. Pro naše žáky byl tento oka-
mžik důležitým hlavně proto, že měli možnost 
si v praxi vyzkoušet dvojjazyčnou komunikaci 
ve formálním prostředí školy. Hlavním komuni-
kačním jazykem byla angličtina, kterou slovinští 
žáci většinou velice dobře ovládali.

Pro dospělou část našich hostů byl pro tuto 
chvíli připraven jiný program. Nejprve jsme jim 
představili naši školu Na Jordáně, naši zoo, škol-
ní kuchyň, specializované učebny, a samozřejmě 
jsme nahlédli i do některých tříd, abychom vědě-
li, jak si naši žáci vedou. Následovalo společné 
pracovní setkání vedení a pedagogů obou škol, 
které se později ukázalo být velice důležitým 
pro další podobu vzájemné spolupráce. V průbě-
hu setkání jsme se společně dohodli, že našemu 
přátelství dáme podobu dlouhodobého studijního 
a vzdělávacího projektu, zaměřeného na vzájem-
né poznávání české, respektive slovinské kultury. 
Pro první fázi projektu byly vybrány následující 
oblasti – zpěv písně, lidový tanec, příprava jídla 
a slovník nejčastějších česko – slovinských frází. 
Prakticky by pak projekt probíhal na dálku pro-
střednictvím internetu na speciálně vytvořených 
webových stránkách, na které budou mít přístup 
obě strany – česká i slovinská. Každá strana při-
praví videonahrávku vybrané národní písně, tan-
ce a přípravy pokrmu. Všechny nahrávky budou 
umístěny na internetu. Každá strana pak bude 
mít za úkol se předváděnou aktivitu naučit. Pro 
lepší názornost - naše škola připraví například 
videonahrávku toho, jak se připravují vošouchy, 
neboli bramboráky. Slovinská strana pak bude 
mít za úkol se do našeho dalšího setkání naučit, 
jak toto české jídlo připravit. A to vše platí samo-
zřejmě i pro druhou stranu. Dohodli jsme se, že 
tento projekt odstartuje současně se začátkem 
nového školního roku a při naší další plánova-
né návštěvě na jaře 2010 v Kršku bude společný 
kulturní program zaměřen zejména na prezentaci 
těch aktivit, dovedností a znalostí, které se naši 
i slovinští žáci do té doby naučili. Dohoda o spo-
lečném česko – slovinském projektu nás velice 
potěšila, protože tak naše přátelství již brzy získá 
ještě další kvality. 

Následující chvíle ve středečním dopoled-
ni patřily opět dětem a sportu. Proběhla dvě 

sportovní utkání – chlapci sehráli zápas v malé 
kopané a děvčata v basketbalu. Nehrající slovin-
ští žáci se společně se svými českými průvod-
ci účastnili zápasů jako fandové. Umíte si tedy 
představit, jak prostory venkovního hřiště i tělo-
cvičny v průběhu zápasu doslova burácely hlasy 
všech přihlížejících fandů.

Po obědě se slovinská výprava rozdělila na 
dvě části, které měly různý program. Pěvecký 
sbor a všichni další žáci účinkující v podvečer-
ním koncertu zahájili svoji generální zkoušku.

Ostatní slovinští žáci se samozřejmě s českým 
doprovodem vydali na dobrodružnou pěší výpra-
vu, která měla svůj cíl v Příchovicích v pohád-
kovém království paní Andrlíkové. My místní už 
krásné umění paní Andrlíkové známe a máme je 
moc rádi, ale slovinské děti nic takového ve svém 
programu zcela jistě nečekaly a byly jedním slo-
vem unešené. Všechno si musely prohlédnout 
ze všech stran, vyzkoušet, osahat a samozřejmě 
také vyfotit a ještě večer nám pak výletníci nad-
šeně vyprávěli o všech těch kouzelných předmě-
tech a postavičkách..

Odpoledne nadešla slavnostní chvíle společné-
ho vystoupení českých i slovinských dětí. Velký 
sál kulturního zařízení praskal ve švech a před-
stavení tedy mohlo začít. Po vystoupení Pěvec-
kého sboru Skaláček pod vedením paní učitelky 
Kučerové a hudebního kroužku Přeštické flét-
ničky paní učitelky Holé, vystoupili také naši 
hosté. Pěvecký sbor základní školy Jurija Dal-
matina v Kršku doplnili naši přátelé také taneč-
ním vystoupením, kdy předvedli jak moderní, 
tak národní tance. Pak následovalo vystoupení 
pěveckého sboru Skalka pod vedením paní uči-
telky Strakové a celý koncert uzavíralo společné 
vystoupení všech zúčastněných při zpěvu české 
lidové písničky Teče voda teče. Vystoupení se 
vydařilo na výbornou, chvíle dojetí se střídaly 

s chvílemi smíchu a bezpochyby všichni jsme 
si odnášeli ty nejpříjemnější vzpomínky. Děti se 
těsně po koncertu rozjely do svých hostitelských 
rodin na společnou večeři, ale neloučili jsme se 
na dlouho, ještě ten večer nás čekal společný 
maškarní ples. 

Na večerní maškarní ples jsme se my – orga-
nizátoři celé akce – důkladně připravili. Naše 
prvotní představa byla ta, že kromě klasické vol-
né zábavy bude ples zaměřen na využití kreativity 
dětí tak, aby si mohl každý vyrobit nebo dokon-
čit svoji vlastní maškarní masku nebo komický 
převlek, a tak se ještě více pobavit. Všechny 
potřebné materiály i polotovary měla paní učitel-
ka Matějovská pečlivě připraveny a promyšleny 
do nejmenších detailů, ale již po několika málo 
minutách po začátku plesu nám ale bylo jasné, 
že letos na masky asi nedojde. Naše kreativní 
záměry totiž zcela převálcovala hudba a tanec. 
O hudební doprovod celé akce se naprosto 
skvěle postarala hudební skupina Asfalt, která 
zejména díky své frontmance Nadě Květoňové 
dokázala jak děti, tak posléze i dospělé strhnout 
k neuvěřitelným tanečním výkonům a vůbec ke 
skvělé zábavě. Celý sál tančil, zpíval a tleskal od 
začátku do konce, série písniček byly prokládány 
tanečními vystoupeními českých i slovinských 
dětí, nechyběly naše mažoretky, country tance 
a moderní tanec slovinských děvčat, zlatým hře-
bem večera bylo vystoupení světoznámé Bonnie 
M a její doprovodné taneční skupiny v podání 
přeštických děvčat, výčet by mohl pokračovat 
dál a dál.. Jak vidíte, slova jsou na popsání té 
úžasné atmosféry naprosto nedostačující. Měl-li 
celý projekt letošního výměnného pobytu nějaký 
vrchol, pak to byly právě tyto okamžiky.

Za ZŠ Přeštice, Olga Volfová Naxerová

První cesta našich přátel ze Slovinska vedla 
na hrad  Švihov.

(pokraèování článku naleznete v červencovém vydání PN)
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V letošním roce oslaví 
Obec Baráčníků pod Ticholovcem 
75. výročí od svého založení

K tomuto významnému výročí připravujeme 
na den 13. 6. 2009 slavnostní sezení v prosto-
rách Spolkového domu. Začátek je stanoven na 
10 hodinu s následujícím programem: přivítání 
hostů a delegátů; pieta; kulturní vložka; slav-
nostní sezení; přestávka; bohatá tombola

Připomeneme si něco z historie jedné z nej-
starších společenských organizací v Přešti-
cích – tj. vlastenecko – dobročinné organizace 
Baráčníků pod Ticholovcem.

Obec vznikla v roce 1934 na popud zdejšího 
rodáka Františka Stehlíka. Zakládající sezení se 
uskutečnilo 24. 2.1934 na Rychtě u Popelů. Obec 
při založení měla 64 sousedů a 11 tetiček.

Zde byl prvním rychtářem zvolen Josef Hav-
lík, rolník a obchodník z Přeštic.Za uplynulých 
75 let trvání obce se v této funkci vystřídali 
další nástupci a to v roce 1940, kdy byl Josef 
Havlík zatčen a utýrán k smrti, převzal rychtář-
ské žezlo nejprve Jan Fodermajer, potom Karel 
Bouzek. Ten byl také zatčen a dlouhá léta věz-
něn. Válečné období prošel s rychtářským prá-
vem František Siegl a to od roku 1942 do roku 
1947. Potom funkci převzal Josef Fink, který 
byl rychtářem v letech 1948-9.

Od roku 1950–1959 se stal rychtářem Vác-
lav Kubík (tento soused si rychtáře zopakoval 
v letech 1960-61). Po Václavu Kubíkovi dva 
roky vedl obec Baráčníků Václav Havlík.

Nejdéle ve funkci rychtáře působil Karel Netr-
val, který úspěšně vedl obec od roku 1969 až do 
roku 1998. Od roku 1998 do současné doby má 
rychtářské právo soused Lubomír Jančár.

Zatím se zmiňuji pouze o rychtářích, ale nejen 
ti stáli v čele Baráčníků, bylo to především kon-
šelstvo, celá členská základna, bez kterých by 
spolek nemohl pracovat.

Členové Baráčníků  mají mezi sebou hezký 
zvyk, který přetrval do dnešní hektické doby. 
Říkáme si mezi sebou sousedé a tetičky, všich-
ni si navzájem tykáme a vládne mezi námi 
opravdu sousedský duch navzájem si pomáhat, 
popřát si  a navštívit se u příležitosti naroze-
nin, svátků, prožít spolu hezké chvíle, ať už při 
Mikulášském večeru, Dni matek apod. I když je 
nás už poskrovnu, snažíme se zachovávat tradi-
ce a zvyky s účelem zachovat je i pro budoucí 
generaci.

Rádi bychom mezi sebou přivítali nové čle-
ny, aby nám i oni s tímto předsevzetím pomoh-
li. Scházíme se každou druhou středu v měsíci 
v Hotelu Sport ve velké klubovně od 18 hodin.

Řada členů vlastní kroje, vyšívané blůzky 
a košile s typickým vzorem Baráčníků, kterých 
využíváme při slavnostních příležitostech.

Chtěla bych se zároveň podělit o radost, kte-
rou nám pomohla naplnit Charita Klatovy. Obec 
Baráčníků pod Ticholovcem v Přešticích vlast-
ní prapor již od roku 1950. Protože se na něm 
podepsal zub času, potřeboval rozsáhlou opravu 
a s tou si právě poradila Charita Klatovy. 

Chtěli bychom jí touto cestou opravdu podě-
kovat a díky tomu můžeme renovovanou vlajku 
ukázat veřejnosti právě na našem sousedském 
slavnostním sezení.

Tímto článkem bych chtěla probudit zvě-
davost a přivítat mezi námi obyvatele Přeš-
tic i jiných obcí, aby se na nás přišli podívat 
a podpořit nás zrovna v ten pro nás významný 
den 13. června 2009.

Nebudeme slavit sami, ale přijedou Baráčníci 
i z obcí XII. župy J. S. Koziny se sídlem v Plzni, 
z obcí ze St. Plzence, Stráže u Tachova, z jiných 
obcí plzeňských aj. 

 Slavnostního zasedání se rovněž zúčastní 
i zástupci MěÚ Přeštice a jiných neziskových 
organizací působících v Přešticích.

Zástupcům MěÚ Přeštice bych touto cestou 
chtěla poděkovat za jejich dlouholetou podpo-
ru nejen morální, ale hlavně i finanční, protože 
díky tomu naše organizace existuje a také i výše 
zmiňovaný prapor se mohl uvést do původního 
nádherného stavu.

Rádi bychom se právě tohoto dne 13. 6. 2009 
připomněli nejenom slavnostním zasedáním, 
ale také kulturním programem, v němž vystou-
pí žáci mateřské školky, jenž nám již po několik 
let zpestřují výroční schůze, dále soubor Skalá-
ček pod vedením pí. Mgr. Evy Kučerové a poté 
bude k poslechu i tanci hrát hudba p. Čepického. 
I těmto všem velmi děkujeme za jejich vstřícný 
přístup a ochotu.

Srdečně Vás všechny zveme mezi nás. Po 
programu je připravena bohatá tombola, naše 
tetičky připraví pohoštění. K nahlédnutí bude 
nejen renovovaný prapor, ale i kroniky obce 
Baráčníků pod Ticholovcem, které zachycují 
události uplynulých 75 let.

Nenechte si ujít tuto událost, přijďte posedět 
a poslechnout si nás.

Za konšelstvo srdečně zve syndik 
Marie Jančárová

Obec Baráčníků pod Ticholovcem letos osla-
ví 75. výročí od svého založení. K tomuto výročí 
připravuje slavnostní sezení dne 13. 6. 2009.

®

www.janperi.cz
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Tělocvičná  jednota  Sokol  Přeštice
Dne 9. 6. tohoto roku uplyne osmdesát let od 

slavnostního otevření přeštické sokolovny. Tomu 
však předcházelo nejdříve založení Tělocvičné 
jednoty Sokol v roce 1887, s tím, že se cvičilo 
v nově postavené škole. V roce 1915 byl zakou-
pen pozemek mezi školou a nádražím.  Po skonče-
ní 1. světové války darovalo město Přeštice další 
část potřebných pozemků naší jednotě a vzhledem 
k značnému nárůstu členstva byl zvolen stavební 
odbor, který vykonával přípravné práce ke stavbě 
sokolovny. V roce 1919 byly na těchto pozemcích 
vysázeny lípy svobody. V roce 1920 měla jednota 
jmění ve výši 50 tisíc Kč, dále si u okresní hospo-
dářské záložny vypůjčila 130 tisíc Kč a příznivci 
Sokola upsaly další prostředky na úhrnnou částku 
173 700 Kč.Výbor jednoty si byl vědom toho, že 
nebude možné postavit najednou celou budovu, 
a proto byl  projekt rozvržen na dvě etapy. V 1. 
etapě tedy postavit biograf, který vydělá na 2. 
etapu, tj. cvičební sál, šatny, kuchyni a restau-
rační část. 9. 5. 1920 bylo vykonáno slavnostní 
položení základního kamene a do základů stavby  
byla vložena měděná krabice s pamětní listinou. 
Práce pokračovaly tak rychle, že 23. 9. 1920 byla 
provedena úřední kolaudace sálu a 10. 10. uspo-
řádáno slavnostní otevření tělocvičnou akademií 
a večer biografické představení. Stavba biografic-
kého sálu byla provedena za 384 tisíc Kč a inven-
tář za 57 tisíc Kč.

V letech 1921 a 1922 byly provedeny brigád-
nickou formou členstva práce na vysvahování 
letního cvičiště, za přispění 15 tisíc od minister-
stva zdravotnictví. V roce 1922 bylo za 12 600 
Kč pořízené jednotou a spolkem Úhlavan jeviště, 
kde se pak sokolové s ochotníky dělili o čistý zisk 
z odehraných představení. V letech 1923 a 1924 
provedla  stavební firma František a Josef opěr-
né zdi a oplocení kolem celého areálu za 59 463 
Kč. 5. 3. 1925 byla hospodářské záložně uhrazena 
poslední splátka dluhu.

Počátkem roku 1927 byl pozván do Přeštic 
architekt bratr František Krásný – autor stavby 
Tyršova domu v Praze, který ve velmi krátké doby 

vypracoval projekt rozšíření sokolovny. Jeho 
návrh byl na valné hromadě jednoty 17. 3. 1927 
schválen a usneseno stavbu zahájit. Usneseno rov-
něž vypsat pro každého člena pracovní povinnost 
na 2 dny. Správní výbor si vypůjčil od Spořitel-
ny města Přeštic 500 tisíc Kč. Na to byly zaslány 
ofrety na nabídky jednotlivých prací, ale protože 
půjčka od Spořitelny nestačila, byli vyzvání příz-
nivci Sokola, aby přispěli libovolnými zápůjčka-
mi na stavbu. Občané tuto výzvu vyslyšeli a při-
spěli částkou 126 tisíc Kč. Počátkem června byla 
stavební firmou Siegl stavba zahájena a do konce 
roku 1927 provedena. Dokončovací řemeslnické 
a stavební práce byly provedeny v letech 1928 
a 1929 většinou místními firmami, jejichž majitelé 
byli členy jednoty.

9. 6. 1929 bylo provedeno slavnostní otevření 
sokolovny okrskovým sletem, při kterém bylo 
vybráno 31 443 Kč. Otevření se zúčastnil za ČOS 
náčelník bratr Jindřich Vaníček. K 31. 12. 1929 
bylo prostavěno 699 tisíc Kč na budově sokolov-
ny a 28 500 Kč na venkovním hřišti. Dluh činil 
671 tisíc Kč. V roce 1930 byl celý dluh uhrazen. 
Celkové náklady na stavbu sokolovny, hřiště, tělo-
cvičné nářadí a vybavení činily 817 259 Kč. Pro 
srovnání s dneškem: podle dosud platného znalec-
kého posudku z roku 2000 činí celková pořizova-
cí hodnota areálu 27 593 518 Kč, z toho budova 
sokolovny 16 246 991 Kč.

Pro srovnání s dnešní dobou – ceny nápojů a jí-
del z roku 1929 v našem bufetu:
1/4 l bílého vína                        5,- Kč
1/4 l červeného vína                 4,50 Kč
2 párky s hořčicí a rohlíkem     3,50 Kč
káva                                          1,- Kč
káva s rumem                           2,- Kč
čaj s citronem                           1,50 Kč

Závěrem sděluji, že 80. výročí otevření sokolovny 
oslavíme 6. 6. 2009 veřejným soutěžním dopoled-
nem pro mládež našeho města.

Podle kroniky Sokola Přeštice sepsal Jiří Siegl, 
kronikář a čestný starosta.

1. května se uskutečnilo společné vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Přeštice a nejmlad-
ších mažoretek na Masarykovo náměstí.

Dne 2. května přijel do Přeštic konvoj vojenských historických vozidel Klubu 3. armády z Plz-
ně oslavit konec II. světové války. Po šedesátičtyřech letech se přeštické náměstí opět zaplnilo 
vojenskou technikou. 

Více fotografií z Oslav osvobození přineseme v červencovém čísle PN.    

6x foto ing. Jiří Běl

V rámci letošních oslav konce II. světové války vypravil IRON MONUMENT CLUB Plzeň 
parní lokomotivu 475.111. Snímek zachycuje lokomotivu na přeštickém nádraží dne 8. května 
2009. 
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l 2. 6. Dětské  zábavné dopoledne 
Místo konání: fotbalový stadion TJ Přeštice
9.00–12.00 hodin – dopoledne spojené s různý-
mi soutěžemi, ukázkou práce IZS.
15.00–16.00 hodin – reprodukovaná hudba, 
nápoje, dárky od Mc´Donalds
16.00–18.00 hodin – Sněhulákovská show 
úsměvů
Interaktivní zábava pro děti, mládež, rodiče, pra-
rodiče-vystoupení showmana a zpěváka Fešáka 
Pína, moderátorské scénky, improvizační show, 
soutěže pro děti a mládež, dětské disko, konfe-
tové efekty, hledání sněhulákovského pokladu.
Pořadatel: KKC Přeštice, Město Přeštice, TJ 
Přeštice. Vstup – dospělí: 40 Kč
l  4. 6. Rozjezdy pro dětské hvězdy /finálový 
večer/
Místo konání: Velký sál KKC 
Čas konání: 18.00 hodin
Finálový večer ve třech oborech – zpěv, tanec, 
recitace. Soutěžit budou ti, kteří se probojovali 
ze základního kola dne 18. 2. 2009 /výsledková 
listina na www.kzprestice.cz/
Hostem večera bude dívčí skupina 5 Angels, 
která potěší zpěvem a tancem v rytmu disca 
a R´n´ B.
Vstupné: 150 Kč (předprodej vstupenek zahájen 
od 5.5. 2009 v KKC Přeštice a IC p. Úlovce)
l  12. 6. Dostaveníčko s dechovkou III – Pod-
horanka
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Vstupné: v předprodeji 130 Kč (150 Kč na místě)
Jihočeská dechová kapela Podhoranka z Trho-
vých Svinů přijede zahrát a zazpívat všem 
milovníkům dobré dechovky. 
Všechny vstupenky budou opět slosovatelné 
o zajímavé ceny a vstupenky na další pořady 
KKC. 
l  17. 6. V dešti i na suchu
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
Komediální monodrama s písničkami o čekání 
na schůzku, která ač se neuskuteční, bude mít 
pro hrdinku zásadní význam. Účinkují Kateři-
na Macháčková a Vesna Cáceres.
Vstupné: v předprodeji 100 Kč (120 Kč na místě)
l  19. 6. Zpívaná s kytarou
„Láska je věc kouzelná“ s Carminou a Ja-
nem Vančurou.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
V programu zazní písničky z repertoáru skupiny 
Rangers a další známé melodie v podání Carminy.
Vstupné: 80 Kč. 
Občerstvení a tombola zajištěna.

Kultura a umění S bagrem na ryby
Místostarosta Tonda Kmoch mne coby host 

členské schůze přeštických rybářů onehdy 
informoval o zajímavém diskuzním příspěvku, 
jehož tam byl spoluadresátem. Spočíval – vol-
ně přeloženo – v kritice, že správce Úhlavy či 
snad já osobně provozuje výdělečné dřevoru-
bectví na břehových porostech namísto čištění 
koryta. Nehodlám pátrat po autorovi ani zkou-
mat hloubku onoho zdrcujícího obvinění. Leč 
využívám této příležitosti, abych zase jednou 
připomněl několik aspektů s naší milou říčkou 
spojených. 

Základní povinností správce toku uloženou 
zákonem je udržovat průchodnost koryta. Před-
stava, že to obnáší permanentní bagrování, je 
však zcela diletantská. V praxi spravování řek 
velikosti a charakteru Úhlavy jde z devadesá-
ti procent o údržbu břehových porostů. Připo-
meňme si jejich neopominutelné funkce. Sta-
bilizují břehy a podtrhují ekologickou kvalitu 
údolní nivy jako mnohdy jediného přírodního 
prvku uprostřed „rozorané planety“. V krajině 
obrovských lánů bez mezí, remízků a přiro-
zených drobných vodotečí jsou též nositelem 
významná funkce estetické. Současně nesmí, 
jak už zmíněno, na jedné straně padat do toku 
a na druhé znemožňovat obdělávání pobřežních 
pozemků. Vše výše uvedené má svůj průmět do 
několika právních norem a je nemožné v jed-
nom odstavci vysvětlit, jak se s tím správce – 
údržbář nekonfliktně vypořádá. Nicméně jsem 
připraven každému kritikovi na místě zdůvod-
nit každý pařez, každou odříznutou větev a tak-
též každou výsadbu. Přežila-li ovšem nájezdy 
motorizovaných vymaštěnců do lůna zbytků 
přírody.

Nyní k mýtu na téma zanesená řeka potažmo 
nažeňme tam bagry. Především: Říční koryto 
resp. jeho dno je výsledkem odtokových poměrů 
v povodí a z toho vyplývající unášecí schopnosti 
toku. Je neefektivní narušovat rovnovážný stav 
odstraňováním sedimentů, neboť po několika 
drobných povodích je nivelita dna vždy obno-
vena. Když jsem takto oponoval všeobecnému 
požadavku prohloubit při rekonstrukci opěrné 
zdi podjezí u Rybárny, popularity se mi rozhod-
ně nedostalo. Za rok po odchodu techniky bylo 

dno s původně metrovými jámami a mohutný-
mi balvany vyrovnáno štěrkem do současného 
stavu. Podobným příkladem jsou tzv. koňské 
jámy, známé z minulosti. Proč byly jakoby 
nevyčerpatelné? Prostě proto, že pomístní těžba 
štěrkopísku, při které vznikaly, nemohla konku-
rovat unášecí schopnosti řeky, která jámy stále 
doplňovala. Stejně neopodstatněné je spojovat 
prohloubení koryta s ochranou proti povodním. 
Ve vztahu k víceletým vodám je i několik deci-
metrů kapkou v moři, což lze snadno spočítat. 
Takže doufám, že jsem alespoň několik zastán-
ců bagrování řek alespoň trochu znejistěl. A to 
nemluvím o stávající právní úpravě, která tuto 
činnost téměř vylučuje z důvodu ochrany říční-
ho ekosystému. 

Když se pokouším dopídit startovacího 
mechanizmu inkriminovaného diskusního pří-
spěvku, napadá mi jedině v zimě provedená 
probírka od „Káčete“ proti proudu pod „Sladov-
nu“. Jistě, byla poměrně razantní, přesto jsem si 
jist, že výsledek odpovídá rozumným zásadám 
péče o břehové porosty i právním předpisům. 
Údržba se zde dlouhodobě neprováděla, vegeta-
ce se rozbujela mnoho metrů do louky a musela 
být odstraněna. Tím současně došlo k vzácné-
mu objevu. Zarostlý prostor za zády několika 
rybářských „fleků“ sloužil k ukládání odpadků. 
Fotodokumentaci té hromady plastových lahví, 
sáčků, krabiček od nástrah, cigaret a vůbec vše-
ho možného dám ochotně k dispozici. Je vizit-
kou stejného kalibru jako četné radiály kolejí 
vyježděných na pobřežních loukách. Takže si 
dovolím doporučit následující závažný námět 
pro příští diskuzi na schůzi. I v nepříliš vyvi-
nutých civilizacích dávno pochopili, že bagry, 
auta a odpadky nepatří ani do řeky, ani k řece.

Závěrem se musím vypořádat s problémem, 
jak se pod dnešní příspěvek podepsat. Jako 
zastupitel a předseda komise životního prostře-
dí jej nepíši. Jako správce toku též ne, neboť 
k tomu coby prostý poříčný nemám pověření. 
V zapeklité situaci si musím vypomoci akade-
mickým titulem, jenž mi byl podmíněně pro-
půjčen zasvěcenou veřejností, tedy:

Řeře (v latinském originále ředitel řeky) 
Standa Duchek

Vychází další
„ZELENÁ HORA“

V měsíci červnu vychází druhé číslo vlasti-
vědného sborníku jižního Plzeňska „Pod Zele-
nou Horou“, mj. jeho obsah přináší netradiční 
pohledy na některé významné regionální udá-
losti.  Letos totiž shodně uplynulo od tragické 
povodně v Jíně i od založení jednoho z nejstar-
ších a nejdéle působících spolků ochotnické-
ho divadla – přeštického „Úhlavanu“ 120 let. 
Nepomučtí kolegové přispěli do čísla rekapi-
tulací významných nepomuckých osobností 
r. 2009 a po úspěšném seriálu o Pamětnících 
kraje pod Zelenou Horou začíná „Tajemstvím 
dámy z bronzu“ seriál další, neméně atraktiv-
ní - „Záhady osobností Nepomucka.“ A o tom, 
že se od bývalé zelenohorské kněžny Vilemíny 
z Auerspergu dobral autor Pavel Motejzík až 
k britské královské rodině, se čtenáři dočtou 
právě v tomto úvodním dílu. Z pera jihočeského 
heraldika Ing. Milana Daňka pak vzešel stěžejní 
materiál „Komunální, nebo-li obecní a městská 
heraldika“. Bude určitě zajímat všechny obce 
a města, která uvažují o udělení svých nových 
insignií. Obrazový doprovod tvoří 16 znaků 
nově přiznaných obcím či městům Přešticka 
a Nepomucka. 

 Sbornik je v prodeji v Kulturním a komu-
nitním centru Přeštice, v Infocentru p. Úlovce 
a v novinovém stánku na přeštickém nádraží. 
Kromě toho jej nabízejí vybrané prodejny v Plz-
ni a Klatovech, jakož i Západočeské muzeum 
v Plzni. Historií vydávání našeho vlastivědného 
sborníku se také zabývá letní číslo čtvrtletníku 
příznivců Plzeňského kraje „Vítaný host“.

Věra Kokošková

ELEKTROINSTALACE
TOMÁŠ HAVLÍ EK
HUSOVA 1049, P EŠTICE

ELEKTROINSTALACE RODINNÝCH DOM
BYTOVÝCH JADER

ELEKTRICKÉ P ÍPOJKY
HROMOSVODY

PR MYSLOVÉ INSTALACE
P ÍPRAVY PRO TV, PC, TEL, EZS, EPS

ZAJIŠT NÍ REVIZÍ
INTELIGENTNÍ SYSTÉM ELEKTROINSTALACE

ABB

TEL: 604 425 010
e-mail: havlicek.elektro@email.cz

Pomozte občanům
v těžké životní situaci

Farní charita Přeštice spolupořádá Humani-
tární sbírku, vyhlášenou Občanským sdružením 
Diakonie Broumov a Městským úřadem Přešti-
ce. Zájem máme o letní oblečení (dámské, pán-
ské dětské), lůžkovinu, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, látky, domácí potřeby – nádobí 
bílé i černé, skleničky – vše jen funkční, peří, 
péřových dek a vatovaných přikrývek, polštářů 
a dek.

Věci, které nám, prosím, nedávejte: elektro-
spotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počí-
tače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky – ty se 
transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční v Přešticích ve dnech od 
8. června do 12 června 2009, v čase od 14.30 
hod do 18.00 hod, v garáži v Poděbradově ulici 
nad ordinacemi plicního a ORL lékaře.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.  

Děkujeme za vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 

224 317 203.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární 

organizace, která poskytuje materiální pomoc 
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří 
jsou těžko umístitelní na trhu práce. 

Více na www.diakoniebroumov.org.

Poděkování
Během posledních dvou let jsem s CK Bus-

tour Přeštice pana Karla Úlovce navštívil tři-
krát oblast Dunaje v Rakousku.Pokaždé na 
kole. Podvakrát Dunajskou stezku od Melku do 
Kremsu a naposledy letos, tzv. Enžskou stezku. 
Necelá čtyřicítka cykloturistů odstartovala 

z města Steyru, kde právě ten den probíhalo 
celorakouské setkání motorkářů. Pokračovali 
jsme směrem k dalšímu městu Enns, abychom 
nakonec ukončili etapu v Linci, které se stalo 
pro letošní rok  městem evropské kultury. Domů 
jsme se vraceli spokojeni a všichni jsme si slíbi-
li, že se do této oblasti Rakouska brzo vrátíme. 
Velké poděkování patří panu Karlu Úlovcovi, 
který vždy připraví skvělou trasu, která vede 
překrásnou přírodou a množstvím historických 
památek.

Za všechny účastníky - Rudolf Hrdlička ze Stoda.

Slet čarodějnic v Řenčích
Ve čtvrtek 30. dubna se ve školní družině 

základní školy konal velký slet čarodějnic. 
Děti si vyzkoušely svoji fantazii při vymýšle-
ní a malování kouzelných lektvarů, předvedly 
svoje čarodějnické umění s koštětem a při tanci, 
zdobily svoji májku. Slet končil velkým rejdě-
ním a skotačením, až se škola třásla základech. 
Nakonec ale vše dobře dopadlo a čarodějnice 

všechny odlétly!!! Nejkrásnější čarodějkou se 
stala Kvilda /Štěpánka Forejtová/, nejsympa-
tičtější čarodějkou byla Čimčamčou /Karolínka 
Kaslová/, nej…čarodějkou-tanečnicí Ropu-
ša /Kamilka Mišterová/ a zvláštní cenu dostal 
čaroděj Stydlín /Adam Hajžman/ jako jediný 
zástupce čarodějů.                Jindřiška Červená

ředitelka Základní školy v Řenčích

Návštěva dopravní policie na 1. stupni ZŠ Přeštice
Ve čtvrtek 16. 4. navštívili zástupci doprav-

ní policie 1. stupeň ZŠ Přeštice. Svůj program 
zaměřili na 4. ročník. Nejdříve nás rozdělili 
na kluky a holky. Kluci si šli povídat s jedním 
policistou o zásadách dopravní výchovy. Holky 
šly psát dopravní testy a prohlížely si policejní 
auto. Po chvíli jsme se vyměnili. Nejdřív jsme 
se šli podívat na policejní auto. Policisté nám 
ukázali obušek, vysílačku, zapnuli maják, moh-

li jsme si dýchnout do dýchacího přístroje na 
měření alkoholu, vyzkoušeli jsme si policejní 
čepice. Potom jsme šli psát testy. Za ně jsme 
dostali věcné odměny. Policisté uspořádali sou-
těž mezi děvčaty a chlapci. Šlo o to, kdo udělá 
lépe dopravní testy. Skončilo to remízou, takže 
byli všichni spokojeni. Vše se nám dopoledne 
moc líbilo a těšíme se na příští návštěvu.          

        Zdeněk Sýkora, žák IV. D

V parku Pod kaštany bylo dne 25. 4. 2009 nově vysázeno 24 kaštanů, jeden dub, jeden buk, 
tři břízy a několik malých jehličnanů.                                                                    Foto ing. Jiří Běl
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Program na měsíc červen 2009

TIP na výlet 

6. 6. SO: MALONICE – JAVOŘÍ
Vlakem z Přeštic 5.55 do Malonic přes Klatovy 
(7.52). Zpět z Běšin 16.22 do Přeštic (17.04).
TRASA: Malonice – Javoří – Makov – Nemil-
kov – Braníčkov – Hamr – Tvrdoslav – Úloh 
– Běšiny.
Vede M. Pojarová (16 km)
13. 6. SO: HOLÝŠOV – CHOTĚŠOV
Odjezd vlakem z Přeštic 7.03, z Plzně 8.08 do 
Holýšova (9.12). Zpět z Chotěšova 17.25 do 
Plzně. Z Plzně  v 18.10 do Přeštic.
TRASA: Holýšov – Hradecká skála – Hradecké 
jezírko (koupání) – Stod – Holýšov
Vede V. Čermák  (15 km) 
18. 6. ČT: PROGRAMOVKA VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ HOTEL SPORT v 17.00 hod. 
19. 6. PÁ: PŘES KOLOVEČ A ZÍCHOV

Autobusem (od ž.st.) v 6.30 do Újezdce.  Zpět  
busem z Chudenic v 15.40 do Klatov, dále 
vlakem z Klatov 16.46 nebo z Chudenic bus 
v 16.10 do Švihova, dále vlakem ze Švihova v 
16.58 hodin.
TRASA: jezdec – Strýčkovice – Koloveč 
– Zíchov – Kaničky – Chudenice – Bolfánek 
– Americká zahrada. Vede F. Vokáč (17 km)
27. 6. SO: BABYLON – MRÁKOV
Vlakem z Přeštic v 6.28 do Plzně, z Plzně 7.05 
do Domažlic (8.23) z Domažlic 8.28 na Baby-
lon 8.37. Zpět Spáňov  15.31 do Klatov  16.20, 
z Klatov v 16.46 do Přeštic 17.14
TRASA: Babylon – Stará Huť – Salka – Šnory – 
Filipova hora – Mlýneček – Mrákov – Spáňov
Vede Řežábek (17,5 km)

Změna programu vyhrazena!

Letos uplyne 200 let od úmrtí slavného velikána
Světově proslulý hudební skladatel Franz 

Joseph Haydn (* 31. 3. 1732 v Rohrau) zemřel 
ve Vídni dne 31. 5. 1809, letos tedy uplyne 
200 let od jeho úmrtí. Skladatel, přezdívaný 
„otec symfonie“ nebo „Papá Haydn“ působil 
v letech 1759–61 na zámku v Dolní Lukavici, 
kam přijel na pozvání hraběcí rodiny Morzinů. 
Zde složil své první symfonie, vokální díla, 
skladby pro klávesové nástroje, menuety atd. 
Nejslavnějším dílem z Lukavice je symfonie 
D-dur (později nazvaná „Lukavická“).  Z histo-
rických záznamů se dozvídáme, že zde Haydn 

plnil funkci kapelníka a byl velmi spokojený. 
Z úsměvných příběhů uvedu dva: Haydn zde 
spadl z koně a vícekrát se o jízdu nepokusil, 
druhý vypráví, že hraběnce při zpěvu vypadl 
náprsní šátek a odhalila tak půvaby, které měly 
zůstat skryty. Haydn hraběnku doprovázel na 
klavír a ohromením přestal hrát. Je všeobecně 
známo, že byl velmi oblíbený hlavně pro svou 
laskavost a optimismus. 

  U této příležitosti budou pořádány různé 
kulturní akce na lukavickém zámku. V sobotu 
30. 5. 2009 od 23 hodin se uskutečnila premi-
éra videodokumentu produkovaného divadlem 
Alfred, o. s.  „Haydn“. V neděli 7. 6. 2009 od 
18.00 h v zámecké kapli sv. Jana Nepomucké-
ho proběhne Autorské čtení z románu Ester-
házyho lokaj. Přednese Dušan Šimko, dopro-
vodí Cordache. Součástí pořadu bude výstava 
ilustrací Josefa Mžyka ke knize Esterházyho 
lokaj.

Mgr. Eva Klepsová

Dobový portrét skladatele Franze Josepha 
Haydna.
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5 otázek pro ... Karla Švarce
Na základě předběžných výsledků ankety, 

která byla otištěna v předchozích měsících na 
stránkách Přeštických novin, kde si čtenáři přejí 
více sportovních aktualit a informací, přinášíme 
rozhovor s novopečeným předsedou TJ Přeštice 
panem Karlem Švarcem, který byl zvolen val-
nou hromadou koncem minulého roku. 

1. Pane předsedo, přibližte našim čtenářům 
uplynulý půlrok, který pro Vás osobně byl bez-
pochyby ve znamení práce pro přeštickou tělo-
výchovnou jednotu?

Za  první čtyři měsíce ve funkci předsedy TJ 
jsem se hlavně seznámil s fungováním a činnos-
tí TJ a VV /výkonného výboru/ jak po stránce 
administrativní, jako např. účetnictví, živnos-
tenská činnost, hospodářství,…, tak po stránce 
majetkové, do které patří sportovní hala, KČT, 
hřiště se zázemím národní házené, hřiště a celé 
zázemí fotbalového oddílu a hotel Sport.

2. V minulém roce proběhla na přeštickém 
fotbalovém stadionu investičně náročná akce. 
Můžete čtenářům podrobněji přiblížit změny, 
které jsou i nejsou na první pohled patrné?

Proběhla demolice staré tribuny, vybudování 
nové, u které se kapacita rozšířila o cca 90 míst 
k sezení, postavily se šatny, sociální a technické 
zázemí, garáž, vše je plně využíváno k potřebě 
všech družstev fotbalového oddílu. Došlo k cel-
kovému dokončení areálu po stránce vzhledové. 
Celkové náklady na akci  byly 6 200 000 Kč, 
z této sumy 5 milionů opatřil poslanec PS ČR 
Ing. Jiří Papež ze státní dotace, nazývané „med-
věd“. Patří mu tímto velké poděkování.

3. A představitelé města Vám vyšli vstříc?

Díky starostovi Mgr. Petrovi Fornouzovi, 
jehož návrh podpořili zastupitelé města, věno-
valo Město Přeštice částku 500 000 Kč, zbýva-
jící část ve výši 700 000 Kč šlo z vlastních zdro-
jů TJ. Ani bez této pomoci bychom plánovanou 
akci nemohli dokončit.

4. Stalo se fotbalové hřiště s opraveným 
zázemím i místem, které láká mládež?

Určitě ano, již v roce 2004 vznikl dětský 
koutek, který je hojně využíván dětmi, mamin-
ky s ratolestmi zde nacházejí místo pro aktivní 
odpočinek. Celý fotbalový areál vytváří ideál-
ní podmínky pro sportování,  zejména u dětí  
a mládeže lze sportem vyloučit nebo  alespoň 
zmírnit sociálně – patologické jevy jako je 
kouření, drogy, šikana,…Vybudování koutku 
proběhlo též z dotačních peněz, 580 000 Kč 
poskytl Plzeňský Prazdroj v programu Občan-
ská volba.

5. Jsem pravidelnou návštěvnicí stadionu 
a vím, že to nebyla první finančně náročná rekon-
strukce. Poohlédněme se i trochu do minulosti 
a pochlubte se získanými finančními prostředky, 
které šly do tělovýchovy v Přešticích.

Po povodních v roce 2002 a zejména v roce 
2003 se uskutečnila investice za 2 200 000 Kč,     
2 miliony věnovalo Město Přeštice, 200 000 Kč 
ČMFS. Proběhla kompletní rekonstrukce kanali-
začního řadu, zbudovala se automatická závlaha, 
došlo k rekonstrukci restaurace s terasou a klu-
bovnou. Svépomocí si družstvo staré gardy zbu-
dovalo hřiště na nohejbal a vznikl i nový oddíl 
při TJ – oddíl nohejbalu.

Martina Míšková, ředitelka Kulturního 
a komunitního centra Přeštice

Kompletně dokončená zastřešená tribuna 
včetně technického a sociálního zázemí pro 
družstva na fotbalovém stadionu TJ Přeštice.

Dětský koutek pro návštěvníky s dětmi na 
fotbalovém stadionu TJ Přeštice.

Oddíl národní házené TJ Přeštice 
v mistrovských soutěžích

V národní házené jsou v současné době 
v plném proudu mistrovské soutěže, ať jsou 
to prvoligové boje, či utkání v oblastních sou-
těžích. Zatím se družstvům daří se střídavými 
úspěchy. Nejlépe ze všech družstev jsou na 
tom dorostenky, které vedou oblastní přebor 
bez ztráty bodů a už jim pravděpodobně neu-
nikne účast na Mistrovství České republiky. Na 
celorepublikovou soutěž mají nakročeno mladší 
žáci, kteří zatím obsazují 2. místo a tím by se 
probojovali na Pohár České republiky. O toto 
umístění ještě bojují starší žačky.

V dospělých kategoriích zaznamenaly vzestup 
výkonnosti ženy B v oblastním přeboru. Bojují 
zde o konečné druhé místo, což by bylo po del-
ší době pro tento kolektiv vynikající umístění. 
Ženy B dokázaly jako jediné vzít body suverén-
nímu Božkovu a to ještě na jeho hřišti.

Prvoligoví muži bojují o záchranu a až bude-
me číst tyto řádky, tak už bude jasno, zda se 
jim to podařilo. Muži už budou hrát pouze dva 
víkendy a v těch se rozhodne. Klíčovým zápa-
sem bude souboj se Starou Vsí na domácím hři-

šti, která má v současné době stejně bodů 11.
Ženám v první lize zbývá sehrát ještě 6 utkání 

a ještě se pokusí vystoupat v tabulce o nějaké 
místo, po nevydařeném podzimu. Na dosah 
v tabulce už mají Hlinsko o dva body, které je 
na 6. místě a Tymákov, který je pátý s 19 body.  
Na čtvrtou Rokytnici ztrácí ženy Přeštic 5 bodů. 
Toto umístění by znamenalo postup do play off, 
které letos hrají pouze první čtyři družstva.

Soutěž přípravek – průběžná tabulka silnější 
skupiny (po 6 turnajích)
Turnaje se uskutečnily: Bolevec, Plzeň Újezd 
(venkovní hřiště – podzim 2008)
Tělocvična v Doubravce – zima 2008
Všenice, Chudenice  (venkovní hřiště – jaro 
2009)
1. Plzeň Újezd - kluci   155:82      38 bodů
2. TJ Přeštice A          144:89      35
3. Tymákov - kluci       105:64      26
4. Tymákov - holky      119:104    19 
5. Plzeň Újezd - holky  72:110      10

Stanislav Zadražil
organizační pracovník oddílu

Gymnasti z Přeštic úspěšně bodovali
V neděli 19. 4. proběhla v Plzni krajská sou-

těž ve sportovní gymnastice, kde se z TJ Přeš-
tice odboru Sport pro všechny, zúčastnilo 10 
závodníků. Všichni přivezli medaili. 1. místo 
v kategorii mužů získal Jaroslav Rychnovský. 
V kategorii ml. žáků zvítězil Tomáš Kohout, 
2. místo obsadil Jakub Moulis, 3. místo Filip 
Hájek. Mladší žákyně obsadily ve velké kon-
kurenci 2. místo ve družstvech. Všichni žáci a 
jeden muž postoupili do republikového kola, 
které se uskutečnilo 24. května v Doubí u Tře-
boně, kde mladší žáci vybojovali ve družstvech 
druhé místo a Filip Hájek obdržel v jednotliv-
cích zlatou medaili.

Závodníci a trenéři odboru Sport pro všechny. První zleva ve třetí řadě trenér Jaroslav Kohout, 
Jaroslav Rychnovský závodící za muže, trenérky Petra Tučková, Vladimíra Soukupová, zleva ve 
druhé řadě žáci Jakub Moulis, Tomáš Kohout, Filip Hájek, zleva v první řadě žákyně Iveta Bělová, 
Helena Kriegelsteinová, Tereza Tučková, Michaela Pešková, Magdaléna Soukupová, Tereza Mou-
lisová.                                                                          Text a foto Ivana Kohoutová, ASPV Přeštice

25. dubna 2009 bylo naše přeštické středisko 
pořadatelem okresního kola Svojsíkova závodu. 
Je to závod pro skauty a skautky, tedy děti ve 
věku od 11 do 15 let, nazvaný podle zakladatele 
českého skautingu A. B. Svojsíka. 

Trasu závodu jsme umístili do Obecního lesa, 
start i cíl byl u sv. Trojice. Pro závodníky jsme 
postavili dva velké stany sloužící jako šatna, 
jeden stan byl „hlavní štáb“ a poslední byl bufet 
s občerstvením. Tentokrát se zúčastnily i děti 
z Rokycan a Kralovic, takže se sešlo 13 soutěž-
ních hlídek.

Trasa měřila okolo 7 km a závodní hlídky 
musely plnit po cestě různé úkoly, prověřují-
cí jejich znalosti a dovednosti. Pochopitelně 
nechyběla zdravověda s fingovanými zraněními, 
stanoviště azimutu, překážková dráha s lanovou 
lávkou přes rokli, ale také test všeobecných zna-
lostí formou známé televizní soutěže Milionář, 
řešení hlavolamů a třídění odpadů.

A jak to dopadlo? Naše chlapecká hlídka zís-
kala první místo a postupuje do krajského kola. 
Přeštická dívčí hlídka skončila na čtvrtém místě.

8. 5. 2009 jsme už tradičně pořádali Skaut-
ské hry spolu se Sborem dobrovolných hasi-

čů. Město Přeštice zajistilo hudební doprovod, 
hrála country skupina FRC z Klatov, SDH zase 
občerstvení – opečené klobásky, kávu a pivo.

Naši roveři a rangers zpestřili soutěže pro děti 
tím, že se převlékli do pohádkových kostýmů. 
A tak mohly děti „chytat rybičky“ s vodníkem, 
házet kloboukem na cíl s panem Tau, sbírat 
s Karkulkou „kytičky“ do košíčku, či zavazo-
vat princezně střevíček. Soutěží bylo pochopi-
telně mnohem víc, obzvlášť velký úspěch měla 
hasičská disciplína shazování plechovek prou-
dem vody. Celé dění neuniklo ani zástupci tisku 
a tak jste mohli fotky z této zdařilé akce vidět 
hned následující den v Plzeňském deníku. Děti 
za své snažení dostávaly obrázky a nakonec 
i sladkou odměnu.

13. 5. 2009 proběhl další ročník Květinového 
dne. Skauti a skautky v krojích prodávali žluté 
kvítky měsíčku lékařského v rámci sbírky Ligy 
proti rakovině. Děkujeme všem, kteří přispěli.

A teď už se pomalu připravujeme na tábor. 
Přejeme všem krásné léto a po prázdninách zase 
na shledanou.    

                                         Jájina

Skautské jaro podle zakladatele A. B. Svojsíka

Vyčistěme si Úhlavu, náš zdroj pitné vody!
Zveme všechny zájemce o životní prostředí 

na úklid (sběr odpadu z lodě nebo ze břehu) úse-
ku řeky Úhlavy spojený s doprovodným zábav-
ným programem, během celého dne v loděnici, 
na téma Voda a odpady. Akce se bude konat 
dne 7. 6. 2009 a sraz účastníků bude v loděnici 
v Přešticích v 10.00 hodin. 

Akci pořádá ENVIC, občanské sdružení Plzeň 
a KČT Úhlava oddíl vodních turistů z Přeštic za 
finanční podpory Plzeňského kraje. Vezměte si 
s sebou vhodný oděv, obuv, případně loď a dob-
rou náladu. Rukavice, pytle na odpad a jeho svoz 
zajistíme! Drobné občerstvení také. Více infor-
mací k akci: www.envic-sdruzeni.cz.          (alo)  

Chodník jen pro bílé
V sobotu 2. května jsem se vracel se svou 

tříletou dcerou směrem od řeky v Přešticích 
kolem Vingl Baru, když od venkovního stolu 
před barem jeden ze štamgastů svým kolegům 
sdělil na mou adresu: ,,Ježíš, ten je tmavej 
i když si sundam ty černý brejle! Hele, tudy 
nechoď, tahle strana chodníku není pro černý, 
ta je jen pro bílý.“ Dále jsem si vyslechl ješ-
tě něco o černých a že můžu dostat přes „drž-
ku“.  V podobné situaci jsem se neocitl popr-
vé. Ano, jsem tmavý, můj otec je Ital, matka 
je Češka, můj syn je tmavý a má tříletá dcera 
je také tmavá. Narodil jsem se v Čechách, žiji 
tady, pracuji, mám své zájmy a koníčky, nekra-
du ani nepáchám jinou trestnou činnost, prostě 
návštěvníkovi baru vadila jen barva mé pleti. 
Několika rasistickým narážkám a incidentům 
jsem se v životě nevyhnul. Po jednom inciden-
tu jsem zažil vyšetřování policií – kriminálka, 
svědci, soud – toto jsou následky toho, když se 
člověk brání. Rady policie při pochodech rasis-
tů, aby lidé raději nevycházeli z domů, chránili 
svůj majetek, přeparkovali auta, pokud možno 
nepoužívali hromadnou dopravu apod., je pro 
mne nepřijatelné, toto není svobodná a demo-
kratická země. Aby zde nebyla porušována 
demokracie, soudy povolují rasistické pochody 
s odůvodněním, že pochod byl řádně ohlášen 
a název strany nemá rasismus v názvu atd., pro-
boha, kde to jsme? Problém není v policii ani 
v soudech, politika může pomoci, ale nic zásad-
ního nevyřeší. Rasismus tu je a bude.

Autor si nepřál zveřejnit svoje jméno,
ale redakce má jméno k dispozici.

Servis
po íta

Sledujte www.kzprestice.cz


