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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červen
Bylo umístění letošní přeštické pouti na 

Havlíčkově náměstí a v okolí problema-
tičtější než na obvyklém místě na Masary-
kově náměstí?

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

Protipovodňová opatření v Přešticích
Po vybudování průlehového protipovodňové-

ho koryta pod silničním mostem na Nepomuk, 
které již 4 roky prokazuje svoji účinnost, město 
Přeštice dokončuje dlouhodobou přípravu dal-
šího ze souboru protipovodňových opatření. 

Tím je vybudování průlehového koryta 
souběžného s vodním tokem Úhlavy, které bude 
sloužit k odlehčení povodňových vod z koryta 
řeky. Koryto s tůněmi povede ve vzdálenosti 
cca 300 m od Úhlavy loukami mezi Přešticemi 
a Příchovicemi. V celém úseku od sladovny po 
KČT a dále až po konec zahrádek je bude pro-
vázet protipovodňová 1200 m dlouhá hrázka. 

Současně s nimi projekt počítá s vybudováním 
ochrany břehů vodního toku v úseku od brodu 
pod jezem skrze zahrádkářskou kolonii a prove-
dení vegetačních úprav pravého břehu vodního 
toku podél zahrádkářské kolonie. 

Plánované stavební akce se dotýkají pade-
sátky pozemků s jejich původně 120 vlastníky 
nebo spoluvlastníky. Právě jim děkuji za spolu-
práci téměř vždy velmi vstřícnou, když prodali, 
směnili nebo darovali jejich pozemky pro mož-
nost vybudování prospěšné stavby.

Mgr. Antonín Kmoch
místostarosta

Dopravní omezení 
o víkendu 12.–13. 6. 2010

Během konání semifinále ČR v mažoret-
kovém sportu a cyklistických závodů seriálu 
Giant ligy 2010 budou určitá dopravní omezení 
a uzavírky v centru města v okolí Masarykova 
náměstí. Masarykovo náměstí bude uzavřeno 
od pátku 11. 6. do neděle 13. 6. 2010.

V sobotu 12. 6. bude uzavřena od 8.00 do 
13.00 Červenkova ulice. Autobusové zastávky 
z Masarykova náměstí budou přemístěny na 
autobusové nádraží u železniční stanice.

Výjezd z a vjezd na parkoviště u Městské-
ho parku (vnitroblok) bude povolen pouze do 
Rybovy ulice na I/27. Horní část komunikace 
na Masarykově náměstí pod radnicí bude uza-
vřena po oba dva dny. 

V neděli 13. 6. od 12 do 17.30 hodin bude 
platit zákaz vjezdu a zákaz zastavení v uli-
cích Červenkova, Komenského a část Huso-
vy ulice od křižovatky Červenkova – Husova 
po křižovatku Komenského – Husova. Objízd-
né trasy povedou ulicemi Dukelská, Vrchlické-
ho a  5. května. Autobusové zastávky budou 
z Masarykova náměstí přemístěny na auto-
busové nádraží u železniční stanice. Parko-
vání pro účastníky cyklistického závodu elite 
bude umožněno na Masarykově náměstí.

Chtěli bychom tímto požádat všechny moto-
risty, aby dbali dopravního značení a přepar-
kovali svá vozidla v uvedené časy do jiných 
prostor. Z důvodu bezpečnosti během cyklis-
tických závodů budou případná vozidla stojící 
v zákazu zastavení odtažena.

Věřím, že pochopíte dočasná dopravní ome-
zení během víkendu 12. a 13. 6. 2010.

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Semifinále mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Grand prix Přeštice – cyklistický závod Giant ligy

Ve dnech 12.-13. 6. 2010 bude město Přeštice 
hostit nejlepší skupiny v mažoretkovém spor-
tu, které se přijedou utkat do Přeštic o postup 
do finále na mistrovství ČR. V letošním roce 
se představí v obou dvou náčiních, tj. v katego-
rii BATON a POM POM. Semifinále mistrov-
ství ČR se bude konat na Masarykově náměstí 
a defilé v Červenkově ulici dne 12. 6. 2010. 
Ve večerním programu vystoupí skupina The 
Shower.

V neděli 13. 6. 2010 naváže na sportovní 
víkend pořádáním cyklistického závodu Grand 
prix Přeštice, který je součástí seriálu Giant ligy 
2010. Trať závodu bude tvořit okruh v okolí 
Masarykova náměstí v ulicích Komenského, 
Husova, Červenkova, Masarykovo náměstí. Do 
závodu cyklistů s licencí bude vložen závod pro 
děti a příchozí. 

Program semifinále mistrovství ČR 
v mažoretkovém sportu Přeštice 2010 
Sobota 12. 6. 2010 – Masarykovo náměstí 
9.30 slavnostní zahájení

9.40-12.00 defilé BAT a POM – Červenkova 
ulice
14.00-17.30 pódiové sestavy BAT, POM, 
SHOW  
19.00 hudební skupina The Shower

Program Grand prix Přeštice – Giant liga 
2010
Neděle 13. 6. 2010 – Masarykovo náměstí
13.00 možnost přihlášení do jednotlivých kate-
gorií cyklistických závodů
14.00 start McDonald´s dětské Tour – 6-14 let 
15.15 start Kritérium – hladký závod – závod 
elite (závodníci s licencí)
16.30 start vloženého závodu pro příchozí (bez 
licence)

Přihlášení do závodu a výdej čísel je ukon-
čen 30 minut před vlastním startem závodu. Pro 
všechny účastníky je povinná ochranná přilba.

Obě akce se konají za každého počasí.
Všechny Vás srdečně zveme na sportovní 

víkend v Přešticích na Masarykovo náměstí.
Mgr. Petr Fornouz, starosta

Vážení spoluobčané,
květnové deštivé a poměrně chladné počasí 

připomínalo spíše duben, ale vidina blížících se 
teplých letních dní je velice povzbuzující. Chtěl 
bych se ještě okrajově vrátit ke kauze májka. 
Možná, že „hrdinové“, kteří podřízli májku 
na náměstí, které nebylo pro ně vyklizeno, ale 
připraveno na následující den pro konání akce. 
Někdo může namítnout, že se jedná o lidový 
zvyk. Ano, to je pravda, jen s malým rozdílem. 
Májka na přeštickém náměstí je spíše symbol, 
který k májům patří. Není střežená, jako bývá 
zvykem na vesnicích. Městská policie nebyla 
zřízena na hlídání májky, ale k plnění jiných 
úkolů. Jen by mě zajímalo, jestli „hrdinové“ 
byli úspěšní i tam, kde byla májka hlídaná, 
a zda vůbec měli odvahu, se pokusit ji podříz-
nout. Osobně o tom dost pochybuji.

Velice ostře sledovanými událostmi bylo 
řešení nastalého problému v rozdělování dotací 
z ROP NUTS II Jihozápad. Jak jsem se zmiňoval 
v předchozích článcích, město podalo několik 
žádostí o dotaci a ve svých žádostech skonči-
lo „pod čarou“. Vzhledem k tomu, že se 5. i 6. 
výzva budou znovu přehodnocovat z důvodu 
neprůhledného hodnocení projektů a trestním stí-
háním některých členů hodnotících komisí, má 
město šanci získat finanční prostředky na projek-
ty, které se týkají především komunikací.

S předchozí informací souvisí i další, a to 
je prodloužení termínu podání žádosti do 11. 
výzvy na realizaci výstavby bazénu. Původní 
termín 14. 5. byl posunut na 24. 8. Jestli je to 
termín poslední, je těžké předvídat, neboť to 
souvisí především s dořešením výsledků před-
chozí 5. a 6. výzvy.

Po dlouhých jednáních ohledně dodatku ke 
smlouvě o výstavbě zimního stadionu, jejichž 
výsledkem, který předložila komise na jednání 
zastupitelstva, je návrh, který bude předložen na 
zastupitelstvu města 3. června 2010. 

Červen bude také měsícem velkých sportov-
ních a kulturních akcí. Ve dnech 12. 6.–13. 6. 
se uskuteční semifinále MČR v mažoretkovém 
sportu a v neděli Giant liga, 26. 6.  Slavnosti 
města Přeštice a mnoho jiných akcí, o kterých 
se zmiňujeme v článcích v tomto vydání PN.

V závěru května proběhly volby do Poslanec-
ké sněmovny. Každý z nás měl možnost zvolit 
zástupce do Poslanecké sněmovny. Výsledky 
voleb do uzavírky PN nebyly známy. Sestavo-
vání vlády jistě nebude jednoduché a především 
směr, jaký určí další vývoj našeho státu, bude 
podstatný.

Všechny školáky čeká poslední měsíc školní 
docházky před prázdninami, vysvědčení a pak 
dvouměsíční bezstarostnost. Mnozí z nás odjíž-
dí na zaslouženou dovolenou. Přeji vám všem 
krásnou dovolenou, pohodu, nejenom slunce 
v duši, ale i na obloze. Věřím, že návraty zpět 
budou jen šťastné a s mnohými z vás se uvidíme 
na prázdninových akcích, které pořádá město 
nebo KKC.            Mgr. Petr Fornouz, starosta

Výsledky ankety „10P“
Dne 20. dubna 2010 byly účastníky veřejného 

fóra „Zdravého město Přeštice“ naformulovány 
nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města tak, jak je vnímají občané. 

Následná anketa k jejich ověření probíhala ve 
městě od 3. do 14. května. Anketní lístky byly 
k dispozici celkem na sedmi místech ve městě, 
bylo možné také anketní lístek vyplnit na webu 
města. Celkem bylo odevzdáno 356 anketních 
lístků. Účastníci ankety mohli také doplnit dal-
ší problém, který nebyl definován veřejným 
fórem. Některé z nich počtem hlasů odsunu-
ly problémy z veřejného fóra „pod čáru“, což 
neznamená, že se těm s číslem 11 a vyšším 
nebude vedení města věnovat.

Za největší problémy občané považují chybě-
jící obchvat města, zařízení pro seniory a pla-
vecký bazén. Rádi by viděli rozšíření provozu 
sběrného dvora zdarma nebo zlepšení úklidu po 
psech. Pořadí všech problémů, které se v anke-
tě objevily, je uvedeno na webu města. Problé-
my jsou většinou vedení města známy, návrhy 
na řešení jsou obsaženy ve strategickém plánu 
rozvoje nebo v komunitních plánech. Přesto se 
objevily „novinky“, jejichž řešení bude nutno 
teprve hledat, protože nejsou vedením města 
přímo ovlivnitelné. Příkladem takového problé-
mu je znečišťování ovzduší provozem kotelny 
v areálu ZD na Pohořku.

Výsledky ankety byly v závěru května před-
loženy radě města formou důvodové zprávy 
s určením zodpovědných osob a termínů řešení. 
Zastupitelstvo bude s výsledky ankety sezná-
meno na zasedání dne 3. června 2010.

Za největší problém občané stále považu-
jí chybějící obchvat města, který vede pořadí 
s téměř dvojnásobným počtem hlasů před dru-
hým v pořadí. Jeho řešení však závisí především 
na finančních možnostech státu. Jaké priority 
bude stát financovat v nejbližších létech, měli 
možnost ovlivnit všichni občané starší 18 let 
ve volbách do Poslanecké sněmovny v závěru 
května.                                         Eva Česáková
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice

(pokračování na str. 2)

V rámci oslav 65. výročí osvobození Města Přeštice se 1. května zaplnilo Masarykovo náměs-
tí vojenskou technikou. Od 10 hodin uspořádal Junák v Městském parku májové hry pro děti, 
které hudebně doprovázela skupina Sešlost wjekem. OD 13.30 hodin hrála na Masarykově 
náměstí skupina Klatovští Dragouni. Ve 14.15 hodin přijel do Přeštic konvoj historických mili-
tary vozidel Klubu třetí armády Plzeň. Více fotografií z oslav přinášíme na straně 6.  

 Text a foto KKC Přeštice
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Informace Městského úřadu

Vážení občané, 

Městský úřad Přeštice, odbor 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 
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 komu-
nikacích 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 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 fotografii 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

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc duben 2010
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 80 událostí.
Celkem bylo zjištěno 155 přestupků:
• řešeno blokově – 114
• oznámeno správnímu orgánu – 6
• řešeno domluvou – 35
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 13  
• 1x zjištěn zábor veřejného prostranství (staveb-
ní suť) – vyřízeno na místě a dále založení nepo-
volené skládky na volně přístupném pozemku 
u nádraží ČD v ul. K Cihelně – věc předána na 
MěÚ a dále vyrozuměn majitel pozemku
•  x zjištěno na území města poškozená nebo 
přemístěná svislá, přenosná dopravní značka – 
předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ
• zjištěny chybějící poklopy kanálů v Přešticích 
v ul. Příkrá, na místo přivoláni pracovníci hos-
podářského odboru MěÚ, kteří otvory provizor-
ně zajistili a označili, aby nedošlo ke zranění 
osob či poškození majetku
• byly provedeny 4 výjezdy na potulující se 
psy, 3 psi odchyceni a umístěni do útulku města 
nebo předáni majitelům
• na žádost státních orgánů byla doručena 
písemnost – 1x doručenka 
• 2x výjezd na  pachatele drobné krádeže 
zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc 
na místě vyřešena blokovou pokutou
• dne 5. 4. zajištění veřejného pořádku při pouti 
ve Vícově
• dne 14. 4. usměrňování dopravy při opravě 
veřejné elektrické sítě v ul. Hlávkova, kde byla  
odkloněna doprava přes ul. 5. května
• dne 23. a 24. 4. zajištění BESIPU při úklidu 
města prováděné MěÚ – hosp. odbor (odtaženo 
10 vozidel)
• dne 24. 4. v nočních hodinách prováděla hlíd-
ka MP na žádost Policie ČR zajištění místa činu 
vloupání do pizzerie v ul. Veleslavínova a dne 
30. 4. byla přítomna jako nezúčastněná oso-
ba při prověrce výpovědi zjištěného pachatele 
trestných činů spáchaných na teritoriu města 
Přeštice 
• v měsíci dubnu byly provedeny besedy pro 
seniory v domě s pečovatelskou službou na 
téma: “Jak se nenechat okrást“ a pro děti v ZŠ 
Rebcova na téma: “Bezpečný chodec, bezpečný 
cyklista“
• 4x výjezd na narušení veřejného pořádku dět-
mi: dne 2. 4. v 17.10 h – skupinka děti přeléza-
la bez svolení majitele přes plot na cizí poze-
mek v ul. Karlova, dne 9. 4. ve 16.35 h – jízda 
dětí na malém motocyklu v parku 5. května po 
městské zeleni, dne  14. 4. v 17.45 h – pod-
palovali chlapci starý papír u sklepa bytovky 
v ul. Smetanova, vše vyřešeno na místě, dne 
23. 4. v 19.05 h výjezd na hřiště v městského 
parku, provedena kontrola skupinky mladíků, 
kteří zde popíjeli alkoholické nápoje – mladí-

kům bylo již 18 let, proto byli pouze vykázáni 
z hřiště
• 3x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, 
narušení veřejného pořádku: dne 17. 4. ve 4.20 
h – rušení nočního klidu hlasitou hudbou vychá-
zející z letní zahrady klubu Přeštická stodola, 
dne 18. 4. v 1.14 h – narušení veřejného pořád-
ku křikem a porážením přenosného dopravní-
ho značení v ul. Husova, dne 25. 4. ve 3.00 h 
– zjištěn před klubem Přeštickou stodolou muž 
s baseballovou pálkou, zjištěna jeho totožnost 
a zvýšen dohled veřejného pořádku, vše vyří-
zeno na místě.
Z další činnosti uvádím:
• Dne 9. 4. ve 14.30 h bylo zjištěno v ul. Slo-
venská odstavené neuzamčené vozidlo zn. 
Peugeot. Hlídkou provedena lustrace vozidla, 
zjištěn provozovatel a provedeno jeho vyrozu-
mění. Vozidlo jím následně odstraněno. Téhož 
dne v 15.33 h bylo při hlídkové činnosti v ul. 
Smetanova spatřeno vozidlo zn. Opel, jehož 
řidička nacouvala do odstaveného vozidla zn. 
Škoda. Naštěstí pouze do jeho předního kola, 
takže škoda na cizím vozidle nevznikla. Věc 
vyřešena na místě. 
• Dne 17. 4. ve 21.12 h byl proveden společný 
výjezd s Policií ČR na nádraží ČD na dvojici 
cizinců narušujících veřejný pořádek ve vlaku 
jedoucího od Klatov. Na místě provedena lus-
trace osob a věc předána Policii ČR.
• Dne 26. 4. – 12.05 h vyjela hlídka MP na na-
rušení občanského soužití křikem v rodinném 
domku v ul. Revoluční. Na místě zjištěno, že 
došlo k hádce mezi snachou a tchyní. Provede-
na lustrace osob a věc na místě vyřešena domlu-
vou. K narušování občanského soužití již nedo-
cházelo. V 16.00 h byl spatřen v ul. Mlýnská 
řidič mopedu, který neměl na hlavě ochrannou 
přilbu a zrak si nechránil vhodným způsobem. 
Tento odbočil na parkoviště v  ul. Hlávkova  
a dále pokračoval po chodníku. Hlídkou byl 
zastaven v ul. K Brance, kde bylo provedenou 
kontrolou dále zjištěno, že řidič nemá u sebe 
žádné doklady totožnosti. Provedena lustra-
ce osoby i mopedu a věc oznámena na MěÚ 
odbor správní a dopravní. Ve 23.40 h spatřila 
hlídka v ul. Průmyslová vyjíždět od sběrného 
dvora vozidlo Škoda, které mělo nečitelnou 
přední RZ a za ním cyklistu bez předepsaného 
osvětlení. Vozidlo bylo zastaveno v ul. Gaga-
rinova. Obhlídkou vozidla zjištěno, že v tomto 
je převáženo větší množství použité elektroni-
ky a ve vozidle je pach omamných látek. Dále 
bylo zjištěno, že vozidlo má neplatnou technic-
kou kontrolu a emise a přední RZ je vyrobena 
z papíru. Na místo byla přivolána hlídka Policie 
ČR, které se řidič podrobil na vyšetření z požití 
návykových látek s kladným výsledkem a celá 
věc jí byla na místě předána.

Chtěl bych se ještě vrátit k deseti největším 
problémům města stanovených účastníky fóra 
2010 a to k problému č. 6 – psi – úklid. Pořídit si 
pejska je jistě pro každého, zvláště ty nejmenší 
nebo osamělé z nás, radostná událost. Mnohdy 
si ale budoucí páníček není schopen uvědomit 
a následně osvojit veškeré povinnosti, kte-
ré plynou z vlastnictví psího miláčka. Jednou 
z nich je úklid exkrementů po našich pejscích. 
Cesta z odpolední procházky nemusí vždycky 
končit příjemně. Přestože našlápnout do „čeho-
si“ podle lidového rčení značí zaručené štěstí, 
vaše čichové buňky nemusí reagovat stejným 
nadšením, jako radost z očekávaného období. 
Obvinit psa se nabízí, ale za každého psa odpo-
vídá jeho držitel, takže vinu nese jen on sám. 
Povinnost neznečišťovat, stejně jako nezane-
dbávat úklid veřejného prostranství, je dána 
Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a Zákonem 
o přestupcích č. 200/1990 Sb. Jakékoliv místo, 
kde venčíte psa, je považováno za veřejné pro-
stranství. Povinnost uklízet po svém psovi máte 
i na místech, kde je povolen volný pohyb psů. 
Takže prakticky kdekoliv můžete být osloveni 
strážci pořádku. Většinou ale bude neukázně-
ný pejskař vyzván v případě, kdy bez jediného 
ohlédnutí odchází z místa, kde se jeho pejsek 
v podřepu na delší dobu zastavil. Hlídky měst-
ské policie mají pravomoc v takovém případě 
zasáhnout. Majitel, který po svém psu neuklidí, 
může dostat na místě pokutu až do výše 1000 
Kč. V komplikovanějších a závažnějších pří-
padech s ním může být vedeno správní řízení. 
Spoluobčané by měli sami neukázněného pejs-
kaře upozornit, nenechávat vše jen na strážní-
cích městské policie.Takže pokud jste si ještě 
nezvykli uklízet po svém psovi, máte nejvyšší 
čas to změnit. Jestliže ne, riskujete pokutu nebo 
naplnění přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá – tedy kdo sám psí exkrementy neu-
klízí, může snadno do jiného šlápnout. Stačí se 
nad sebou trochu zamyslet a vaši povinnost od 
příštího venčení přijmout. Psí výkaly bezesporu 
hyzdí naše veřejné prostranství, ale mohou být 
příčinou řady chorob, především parazitárních. 
Zákony a jejich dodržování je věc všeobecně 
známá, ale pak je tady i otázka individuálního 
přístupu. Jsou skutečně i lidé, kteří pravidelně 
venčí své pejsky s igelitovým sáčkem nebo 
jinými obaly, které po použití odloží do kontej-
neru na směsný odpad. Ke svému konání nepo-
třebují žádné zákony a vyhlášky. Jednoduše jim 
přijde správné zanechat veřejné prostranství 
čisté a bez újmy. Do budoucna by se měli tito 
lidé stát příkladem. V opačném případě budou 
totiž strážci zákona a pořádku ve městě nekom-
promisní a pejskaři budou přísně a častěji poku-
továni. Děkuji.                           Pavel Hošťálek

vedoucí strážník Městské policie Přeštice

U S N E S E N Í
z 25. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 13. 5. 2010

v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311
Zastupitelstvo Města Přeštice:
A/ volí 
1. návrhovou komisi ve složení: 
paní ing. Marta Papežová, pan ing. Jan Ková-

řík, Mgr. Antonín Kmoch.
2. paní Pavlínu Lucákovou, Husova 967, 

Přeštice, do funkce přísedící Okresního soudu 
Plzeň-jih.

B/ schvaluje
1.1. prodej nově odděleného pozemku p. č. 

1645/2 o výměře 271 m2 v k. ú. a obci Přeštice 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem 9832 
korun a úhradu nákladů s převodem spojených 
panu ing. Janu Wiesnerovi, bytem Hlávkova 
1255, Přeštice.

1.2. prodej části městského pozemku p. č. 
1452/1 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Přeštice za 
cenu 800 Kč/1 m2 a úhradu nákladů s převodem 
spojených panu Janu Janouškovi, bytem Huso-
va 982, Přeštice a paní Pavlíně Partynglové, 
bytem Poděbradova 395, Přeštice.

2. čerpání fondu investic v r. 2010 na pro-
jekt osazení fotovoltaických panelů na budovy 
základní školy Na Jordáně 1146 a Rebcova 386 
v celkové částce 5 170 080 Kč.

3. rozpočtové opatření č. 11/2010.
4. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Kulturní a komunitní centrum Přeštice.

5. zapojení města Přeštice do projektu Plzeň-
ského kraje nazvaného Plzeňský kraj –  bezpeč-
ný kraj.

6. poskytnutí dotací neziskovým organiza-
cím takto: Chovatelé poštovních holubů – 3000 
korun; OSZP Přešticko – 11 000 Kč; Spolek pro 
záchranu historických památek – 0 Kč; Český 
svaz chovatelů Přeštice – 0 Kč; SDH Skočice – 
22 000 Kč; Český svaz včelařů Přešticko – 3000 
korun; Farní sbor ČCE Přešticko – 19 000 Kč; 
Sdružení občanů Žerovice – 22 500 Kč; Český 
červený kříž Skočice – 12 000 Kč; Myslivecké 
sdružení Skočice – 3000 Kč; Sdružení obyvatel 
Zastávky – 0 Kč; Oblastní spolek ČCK PJ a PS 
– 1000 Kč; KČT PK značkaři – 1000 Kč.

7. zúžení záměru vybudování technologické-
ho centra ORP Přeštice a podání žádosti o dota-
ci jen do části I. výzvy 06 IOP.

8. zajištění financování projektu „Cyklotrasa 
Mnichov – Praha: Úseky Patersdorf – Přešti-
ce“ z rozpočtu města v případě jeho podpoření 
z Operačního programu  INTERREG IV – Cíl 
3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2007-2013 v rozpočtovém roce 2010 do výše 
260 000 Kč.

C/ zamítá  
1. směnu městského pozemku PK p. č. 741/2 

v k. ú. Přeštice o výměře 5079 m2 za pozemek 

PK p. č. 708 v k. ú. Přeštice o výměře 5755 m2 
ve vlastnictví pana Jaroslava Volfa, bytem Zik-
munda Wintra 26, 320 00 Plzeň a úhradu nákla-
dů se směnou spojených.

D/ stanoví  
1. na volební období 2010 – 2014 počet 15 

členů Zastupitelstva města Přeštice.

E/ bere na vědomí
1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
2. podání žádosti města Přeštice o příspěvek 

na výstavbu lávky cyklistické stezky v Přešti-
cích ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
pro r. 2010.

F/ ruší
1. usnesení zastupitelstva města č. B/1.1. a C 

ze dne 17. 9. 2009 týkající se projektu „Cyk-
lotrasa Mnichov – Praha: Úseky Viechtach 
– Přeštice“.

G/ souhlasí
1. s realizací projektu „Cyklotrasa Mnichov 

– Praha: Úseky Patersdorf – Přeštice“ a s jeho 
předložením do Operačního programu  INTER-
REG IV – Cíl 3 – Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2007-2013. 

Mgr. Petr Fornouz, starosta
Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta

Zdravé 
město
Přeštice

Výsledky ankety „10 P“
Hlasování o pořadí 10 největších 
problémů města
Anketa proběhla ve dnech 3.-14. května 2010, 
odevzdáno 356 anketních lístků.

Popis problému hlasů celkem

  1. Chybějící obchvat města  
  2. Vybudování domu klidného stáří
  3. Omezení počtu heren
  4. Rozšíření provozu
      sběrného dvora zdarma
  5. Zřízení stacionáře pro seniory 
      a zdravotně postižené
  6. Zlepšení úklidu po psech
  7. Vybudování plaveckého bazénu
  8. Oprava MK okolo bytovky 
      v ul. 5. května a průchodu
  9. Rozšíření cyklotras
10. Znečišťování ovzduší kotelnou
      ZD na Pohořku

224
116
98

84

83
38
27

21
16

12

Oznámení
Bližší informace o nalezených pejscích poskyt-

ne MěÚ Přeštice, hospodářský odbor. Pejsci jsou 
umístěni v městské záchytné stanici.

Kříženec německého ovčáka – pes, barvy 
hnědočerné, stáří asi 7 let, odchycen v listopadu 
2009 v Žerovicích.

Jagteriér – pes, černohnědé barvy, stáří asi 2 
roky, odchycen v květnu 2010 v Přešticích.
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80 let 
Miloslava FORNOUZOVÁ

Vladimír ŠVIHLA
Miloslava BAJEROVÁ

František FIALA
Zdenka HOROVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

85 let 
Jaroslava STAŇKOVÁ

Dalšími jubilanty jsou:
Libuše Kubátová – Zastávka (83), Marie 
Duchová (82), Marie Skálová – Žerovice (81), 
František Jaroš (82), Josef Balák (87), Věra 
Strejcová (84), Věra Motejzíková (81), Kateři-
na Kuželíková (87), Karel Voráček – Žerovice 
(84), Miloslava Klečková (82), Květoslav Mer-
tl (81), Milena Hájková  (82),  Petruška Lang-
majerová (89), Václav Jelínek – Žerovice (81), 
Ivo Olšbaur (83).

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

ÚMRTÍ
Jaroslav ŠVIHLA   
Karel BALOUN    
Zdeňka ŠKORVAGOVÁ                      

(1910)
(1944)
(1934)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

90 let 
Blažena KRIEGELSTEINOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Druhé číslo „Pod Zelenou Horou“ 
na pultech

Společně s novými Přeštickými novinami 
přichází do distribuční sítě i druhé letošní číslo 
vlastivědného sborníku „Pod Zelenou Horou“. 
Galerie pozapomenutých osobností je tentokrát 
věnována malíři Nepomucka Viktoru Peško-
vi (110. výročí narození), kterému Nepomuk 
otevírá v červnu velkou výstavu. Majetkové 
poměry říšských hrabat ze Schönbornu, kteří si 
často žili nad  poměry, jen aby zachovali svůj 
společenský standard, mapuje Jaromír Patoč-
ka. Petr Šatra spolu s Karlem Smolou uctili 
památku dnešického rodáka, statečného letce 
RAF Václava Jíchy, knihou „Nikdo nebude 
zapomenut“, přičemž první z autorů přibližu-
je čtenářům okolnosti jejího vzniku. Generál 
Benátské republiky Adam Jindřich ze Steinau 

a jeho dcera Marie hraběnka z Wrtby zanecha-
li v našem kraji nesmazatelné stopy. Pro nás 
však – ve stejnojmenném článku –  zůstáva-
jí jen „postavami bez tváře“. Oceněný seriál 
o české krajině pokračuje kapitolou „Staré 
a památné stromy na Blovicku“, v kategorii 
památek se představuje kostel sv. Prokopa 
v Nezdicích. K jeho záchraně přispěla dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR, uplatněná 
přes MAS Aktivios. Ukázka lidové pověsti 
ze Skašovska v původním nářečí provází gra-
tulaci panu Josefu Brandovi, který celý život 
mistrně zachycoval poklady lidové mluvy. 
A ti, kterým nedala spát číselná šifra na staré 
pohlednici, se dočkají jejího rozluštění.

Věra Kokošková

Divadelní spolek Úhlavan opět 
nezklamal

Divadelní spolek Úhlavan z Přeštic opět 
nezklamal a důstojně reprezentoval město Přeš-
tice na dvou významných regionálních přehlíd-
kách, kterých se zúčastnil v neděli 16. května 
2010.

V 10 hodin dopoledne odehrál Úhlavan „Ves-
nickou pohádku“ na XVII. ročníku Západočes-
ké oblastní přehlídky činoherních divadelních 
souborů hrajících pro děti „Radnický dráček“ 
v Radnicích u Rokycan. Na této přehlídce, kte-
rá byla postupová na národní přehlídku, vystu-
poval náš soubor před odbornou porotou ve 
složení: Vlastimil Ondráček – herec a režisér, 
Máša Clatová – dramaturgyně Divadla J. K. 
Tyla v Plzni a František Hromada – divadelní 
režisér z Chebu. Výkon souboru byl hodnocen 
sice kladně, přesto na postup do vyšší soutěže 
nestačil. Úhlavan byl porotou chválen za kuli-
sy, návrh scény i pojetí některých scén. Místo 
kritiky se spíše radilo, jak by náš mladý začí-
nající soubor mohl své vystoupení ještě více 
zdokonalit. Za své vystoupení se určitě nemusí-
me stydět, jelikož porota letos neudělila žádnou 

hlavní cenu a na národní přehlídku žádný ze 
zkušených a ostřílených souborů ani nováčků 
soutěže z Plzeňského a Karlovarského kraje 
nenominovala. Doporučení získaly pouze sou-
bory M+M z Hranic a Divadlo Propadlo z Plz-
ně. Této přehlídky se zúčastnilo celkem sedm 
souborů – Žumbera Plzeň, Osada Horní Bříza, 
M+M Hranice, Jezírko Plzeň, Úhlavan Přeštice, 
Podividlo ažažAš a Propadlo Plzeň. Přesto jsme 
domů nepřijeli s prázdnou. Cenu dětského divá-
ka si z Radnic odvezla za roli vodníka ve Ves-
nické pohádce naše členka Lucie Snopková.

Odpoledne v 16 hodin pak náš divadelní spo-
lek Úhlavan hrál o sedmdesát kilometrů dál, a to 
v kinosále kulturního zařízení v Horšovském 
Týně. Zde jsme vystupovali na nesoutěžní pře-
hlídce regionálních ochotnických divadel „Diva-
delní máj Horšovský Týn“.  Zde naše představení 
zhlédla necelá stovka spokojených diváků. Této 
přehlídky se zúčastnily soubory z Horšovského 
Týna, Stříbra, Přeštic a Poběžovic.

Markéta Fikrlová, 
DS Úhlavan Přeštice

Farní charita Přeštice oznamuje 
humanitární sbírku

Sbírka se bude konat ve dnech 9., 11., 12., 
16. a 18. června 2010, vždy od 15.30 do 17.00 
hodin v Poděbradově ulici č. 760 (v průjezdu 
budovy lékařského domu nad ordinací ORL 
lékaře). Bližší informace na telefonním čís-
le: 731 433 146. Jaké věci je možné darovat: 
veškeré oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclo-
ny, látky (minimálně 1 m2; prosíme nedávej-
te odřezky a zbytky látek), domácí potřeby  
(nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoško-

zené), peří, péřové a vatové přikrývky, polštá-

ře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou.

Dle pokynů Diakonie Broumov, která bude 

sbírku odvážet, nemůžeme vzít: ledničky, tele-

vize, počítače a jinou elektroniku, matrace 

a koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil.

Věci pro odvoz Diakonie Broumov dejte 

prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo 

krabic, aby se nepoškodily transportem. Děku-

jeme za Vaši pomoc!

Sbírka dioptrických 
a slunečních brýlí

Klub důchodců v Přešticích na výzvu očního 
zdravotního zařízení OFTA Plzeň a za význam-
né podpory Městského úřadu v Přešticích pořá-
dá sbírku dioptrických i slunečních brýlí a brý-
lových obrub všech druhů a velikostí.

Brýle, které vy sami již nemůžete používat, 
poslouží ještě potřebným lidem a dětem v Keni, 
kde pořízení brýlí představuje i několikaměsíč-
ní příjem rodiny.

Schránky na odkládání brýlí jsou umístě-
ny na těchto místech v Přešticích: Masaryko-
vo náměstí (budova MěÚ – přízemí radnice, 
Informační centrum – č. p. 311), v Husově ulici 
(žlutá budova MěÚ – přízemí, poliklinika – I. 
patro), v Palackého ulici (rehabilitační středisko 
– modrý dům – přízemí), v Máchově ulici (Klub 
důchodců – objekt pečovatelské služby). Sbírka 
končí 15. června 2010.

Poradna pro uživatele sociálních 
služeb nabízí své služby

Poradna pro uživatele sociálních služeb 
v Plzni zajišťuje zdarma odborné sociální pora-
denství osobám se zdravotním postižením, seni-
orům a dalším občanům, kteří využívají nebo 
potřebují využít některou ze sociálních služeb. 
Poradna také nabízí podporu rodinným přísluš-
níkům a ostatním osobám pečujícím o osoby se 
zdravotním postižením a seniory.

Můžeme Vám pomoci:
– při řešení nepříznivé sociální situace
při vyřizování dávek státní sociální podpory, 
důchodů 
– při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co 
s ním souvisí
– při hledání vhodné sociální služby v regionu
– s textem smlouvy o poskytování sociální služ-
by  a vyhodnocení textu smlouvy s poskytova-
telem sociální služby
– nabízíme poradenství a pomoc zaměřené na 
osoby se zdravotním postižením a seniory
– při vyřizování dávek a výhod pro osoby se 
zdravotním postižením

– v oblasti poradenství týkající se rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek
– při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytujeme poradenství formou konzultací 
při osobní návštěvě uživatele, dále také formou 
telefonických, písemných i e-mailových dotazů 
a odpovědí. Ve výjimečných případech i v při-
rozeném prostředí uživatelů. Během návštěv-
ních hodin lze do poradny přijít i bez objednání, 
vždy je však lépe se do poradny předem objed-
nat a předejít tak případnému čekání.

Kde nás najdete?
NRZP ČR – Regionální pracoviště pro Plzeňský 
kraj, Poradna pro uživatele sociálních služeb, 
nám. Republiky 28, Plzeň, Pasáž Slávie (Čas), 
vchod A, č. 218a, tel. 377 224 879.
Návštěvní hodiny: po, út, 8.00-17.00 hodin, 
čt 8.00-14.00 hodin, Pá 8.00-12.00 (přestávka 
12.00-13.00 hodin).
www.poradnaprouzivatele.cz
e-mail: plzen@poradnaprouzivatele.cz

O zaniklém příchovickém mlýnu
Kdy vznikl příchovický mlýn, není přesně 

známo. Podle vyprávění pamětníků vlastnili 
poslední majitelé zdejšího panství Schönbor-
nové cihelnu, ovčín a sýrárnu, ale mlýn jim 
nepatřil. Domníváme se tedy, že vznikl již před 
19. stoletím. V době panství Schönbornů, ales-
poň jak se uvádí, patřil mlýn rodině Dlouhých 
z Plzně. Příčinou zániku vodního mlýna byly 
povodně. Velká povodeň přišla dne 16. května 
1889, v den pouti v Příchovicích. Tehdy se nad 
krajem přehnala ničivá bouře s průtrží mračen 
a katastrofálně zasáhla i další obce.  Při tomto 
velkém neštěstí se utopilo 53 lidí, z Příchovic to 
bylo 9 dětí. Druhá podobná povodeň pak násle-
dovala roku 1890. Po těchto neštěstích se při-

stoupilo k regulaci Příchovického potoka, která 
byla ukončena v roce 1903.  

A kde tedy příchovický mlýn stával? Nachá-
zel se na dolejším kraji obce. Náhon na jedno  
mlýnské kolo vedl z řeky Úhlavy přes louku 
a odpadní kanál od mlýna se vléval do Pří-
chovického potoka za obcí, kde se dodnes říká 
„U nádržky“. Regulace potoka však přerušila 
mlýnský náhon a velká vrstva navážky z výkopu 
přítok vody ke mlýnu úplně znemožnila. A tak 
Příchovický  mlýn přestal pracovat a v pozděj-
ších letech byl zbourán. Na jeho místě je dnes 
jen hospodářská usedlost, jíž se říká Ve mlýně. 

Mgr. Eva Klepsová

Do Přeštic přijela
Šlechtična

Když přijela Šlechtična… To vždy bývalo..., 
davy lidí, volání slávy...  Tentokráte počátkem 
května přijela Šlechtična do Přeštic. Ne, není 
to žádná mýlka. A to velké písmeno na začát-
ku je také správně. Tak se totiž nazývá histo-
rická parní lokomotiva řady 475, provozovaná 
Iron Monument Clubem Plzeň, která v rámci 
oslav výročí osvobození přitáhla historický 
vlak. A bylo to jako když… Nádraží se zaplnilo 
davy lidí, nechyběly ovace a protože je hi-tech 
doba, tak množství moderních digi-fotoaparátů 
k zachycení nevšedního zážitku. Ti nejstarší 
přišli nostalgicky zavzpomínat na své mládí, 
kdy je zahoukání této lokomotivy dennodenně 
zdravilo. Střední generace obdivovala fortel 
a um našich dědů a pradědů a ta nejmladší se 
přišla podívat na stroj, který vidí dnes jen na 
internetu.                                                     (šat)

Na zámku Zelená Hora 
bude strašit

Zámek Zele-
ná Hora, akce 
Terazky na Zele-
né Hoře straší 
(26.-27. 6. 2010, 
9.30-18.00 hod.). 
Zřejmě jediná 
možnost k náv-
štěvě zámku 
v letošním roce. 
K o m e n t o v a n é 

prohlídky s divadelními scénkami zaměře-
nými tentokrát na místní pověsti, záhady 
a tajemno. Poprvé v historii zpřístupněna 
okrouhlá věž u brány, kdysi obávané vězení 
„Kozí díra“. U toho prostě nesmíte chybět! 
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč. Více na 
www.zelenahora.cz.

V červenci se můžeme těšit v Informač-
ním centru na Masarykově náměstí na 
novou pohlednici, která je podobná těm 
nejstarším, co Přeštice mají. Bude kresle-
ná a barevná. Pohlednici namaloval pan 
Josef Protiva z Klatov a vydá ji občanské 
sdružení Přátelé české historie.

                                 Text ing. Jiří Běl
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l 2. 6. Socotra, Ostrov dračích stromů 
Interaktivní beseda o zajímavé cestě spojená 
s ukázkou  velkého množství fotografií.
Místo konání: Konferenční sálek KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 9. 6. Partnerské vztahy – přednáška
Řešení vztahových problémů technikou konste-
lací. Proč nemohu najít vhodného partnera? 
Proč je mně partner nevěrný? 
S odpověďmi na tyto a mnoho dalších otázek 
Vám mohou pomoci rodinné konstelace. Na 
přednášce se bude na téma partnerských vztahů 
mluvit a bude malou ochutnávkou toho, co by 
následovalo na celodenním semináři. Zúčastnit 
se takovéhoto semináře znamená především 
otevřít se svým pocitům a emocím, nebát se 
podívat pravdě do očí. Znamená to přijmout 
současnou situaci jako výchozí bod a nechat 
přijít to, co přijít má, i když to může bolet.
Místo konání: Konferenční sálek KKC Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 12. 6. Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: Město Přeštice
l 12. 6. Arteterapeutický kurz – celodenní akce
Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice
Čas konání: 9.00 hodin
Pořadatel: Kulturní a komunitní centrum Přeštice
l 13. 6. Grand prix Přeštice (cyklistický závod)
Místo konání: Masarykovo nám.
Čas konání: 14.00 hodin
Pořadatel: Město Přeštice, soukromý subjekt
l 17. 6. Dostaveníčko s dechovkou – Vrchovanka 
K poslechu zahraje oblíbená dechová kapela 
Vrchovanka z Mrákova, v čele s kapelníkem 
Petrem Němcem.
Sponzorem pořadu Pekařství France Přeštice.
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě
l 19. 6. Setkání rodáků a 100 let výročí školy 
ve Skočicích
l 19. 6. Velká přehlídková módní show
Módní trendy léta a podzimu 2010, žhavé novin-
ky v oblečení, účesech, líčení. Hlavní hvězdou 
oblíbený herec Václav Vydra. Mnohá další pře-
kvapení, bohatá tombola. 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
l 21. 6. Beseda se spisovatelkou M. Korandovou
Beseda nad románem Všerubský doktor se 
vrací. Autorka tohoto románu je známá svými 
knihami, jejichž náměty se vracejí do historie 
svého rodného kraje. Samotný děj románu se 
odehrává v letech 1840-1873 na Všerubsku, 
Domažlicku a Klatovsku. Jeho hlavní postavou 
je doktor a literát Georg Leopold Weisel. Ve 
Všerubech, kde vykonával lékařskou praxi, se 
seznámil s Boženou Němcovou, která zde trávi-
la se svým manželem jeden rok…
Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: zdarma
l 26. 6. Slavnosti města
Místo konání: Masarykovo náměstí
9-11 hodin vystoupení souborů z partnerského 
města Nittenau
13 hodin Chodovarka (dechovka)
15 hodin F.R.C. (country)
17 hodin Chodská vlna („dudáckej bigbít“)
19 hodin Tam Tam Orchestra (žhavé jihoame-
rické taneční rytmy, bubenické show)
20 hodin Zdeněk Izer
21 hodin Tam Tam Orchestra
22 hodin Ohňostroj
Místo konání: městský park (vnitroblok)
15-18 hodin – pro děti – pohádka, žonglérská 
dílna (Komedianti na káře), pro dospělé – ská-
kací chůdy
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice
l 26. 6. Muzejní noc v Domě historie Přešticka
Místo konání: Dům historie Přešticka
Čas konání: 22.00 hodin
Pořadatel: Dům historie Přešticka
l 26. 6. Pouťová zábava 
K tanci i poslechu zahraje jihočeská Podhoran-
ka v čele s kapelníkem Františkem Chuchelem.
Místo konání: koupaliště Horní Lukavice
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: OÚ Horní Lukavice

Kultura a umění

Program na měsíc červen 2010

TIP na výlet 

5. 6. SO: CHRÁST 
U PLZNĚ – TŘEMOŠNÁ
Vlakem z Přeštic v 7.13 
h do Plzně (7.45), z Plz-
ně 8.20 do Chrástu. Zpět 
z Třemošné 16.35 do Plzně 
(16.51), z Plzně v 17.02 h 
® do Přeštic

TRASA: Chrást u Plzně – Dolanský most – Zruč 
– Senec (Tarantík muzeum) – Třemošná                           
Vede M. Pojarová (16 km).

12. 6. SO: Z FURTHU PŘES TŘI ZNAKY 
DO ČESKÉ KUBICE
Vlakem z Přeštic v 6.28 h do Plzně ® (6.56), 
z Plzně 7.05 do Domažlic (8.23), z Domažlic 
8.29 do Furthu (8.52). Zpět z České Kubice 
15.26 do Domažlic (15.39), z Domažlic 16.10 
do Plzně (16.57), z Plzně 17.02 h ® do Přeštic.
TRASA: Furth im Wald – Tři znaky (hraniční pře-
chod) – Bystřice – Nad Folmavou – Česká Kubice
Vede V. Řežábek (17 km).

17. 6. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV-
NĚ HOTELu SPORT v 17.00 hodin

18. 6. PÁ: PŘES ŽINKOVY

Autobusem z Přeštic v 6.35 h do Skašova. Zpět 
z Žinkov 14.00 do Březí, ze Březí 14.10 do 
Skašova, ze Skašova ve 14.13 h do Přeštic.
TRASA: Skašov – Radkovice II – Osobovská 
skála – Osobovy – Čepinec – Vojovice – Žin-
kovy zámek
Vede F. Vokáč (15 km). 

26. 6. SO: ZE STRAHOVA DO TRPIST

Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně 
8.35 do Pňovan, z Pňovan 9.11 do Strahova. 
Zpět z Trpist 16.39 do Pňovan, z Pňovan 16.59 
do Plzně (17.06), z Plzně v 18.10 h do Přeštic.
TRASA: Strahov – Gutštejn (zřícenina) – Dudá-
kovský mlýn – Šipín – Mydlovary –Trpisty              
Vede V. Borovcová (15 km).

Změna programu vyhrazena!

Jak se hledal rodný dům Jakuba Jana Ryby
V prvních dnech června t. r. uplyne 75 let ode 

dne, kdy byl v historickém jádru Přeštic slav-
nostně odhalen památník nejstaršímu ze slav-
ných rodáků města Jakubu Janu Rybovi. 

Okolnosti této události máme poměrně přesně 
popsány díky pečlivosti funkcionářů Zpěvácké-
ho spolku Skála, který tento počin zorganizoval 
a financoval. Nebyl však jeho iniciátorem. Pod-
nět vzešel od rožmitálského spisovatele Rudol-
fa Richarda Hofmeistra (1868-1934), který se 
ve svém díle zabýval pravěkem Čech, cestopis-
nými obrázky, ale také místní vlastivědou. Roz-
hodně mu nemohlo ujít téma nešťastného osudu 
Jakuba Jana Ryby, který ztvárnil v titulu Uštva-
ný génius (1934). Měl i o důvod víc, proč se jím 
zabývat, jeho otec měl pocházet z Přeštic.

V dopise Slovutnému výboru zpěváckého spol-
ku „Skála“ v Přešticích ze dne 13. 10. 1932 Hof-
meister upozorňuje na význam Rybovy osobnosti 
a píše doslova, že „by tento velký muž a národ-
ní buditel zasloužil, aby mu jeho rodné město 
zasadilo pamětní desku na domě, ve kterém se 
dne 26. října 1765 narodil (snad tehdejší škola 
to byla), dal by se lehce v tamní farní matrice 
zjistiti.“  V protokolu schůze správního výboru 
Skály ze dne 22. 4. 1933 je v rubrice Došlé dopi-
sy tento dopis zmíněn a usneseno, „myšlenku 
tuto v příhodné době provésti“, a pisateli v tom-
to smyslu odpovědět. 15. září 1934 další proto-
kol ze schůze Skály již hovoří o oslavě sklada-
tele J. J. Ryby jako o hotové věci: „V roce 1935 
v rámci župního koncertu oslavíme památku 
našeho vynikajícího rodáka vznesením pamět-
ní desky na jeho rodný dům. Ihned uvědomíme 
o tom župu a požádáme ji o spoluúčast...“ Až 
potud se zdálo, že nebude nic jednoduššího, 
nežli osadit desku na Rybův rodný dům. Ale 
ten jakoby se ztratil. Ani sám Ryba, ani žádný 
z pozdějších jeho životopisců se o domě souvi-
sejícím s jeho narozením blíže nezmiňuje, a po 
dvou stoletích nešlo spoléhat už ani na obecné 
povědomí. Jediný, kdo se odvážil „vstoupit na 
tenký led“, byl ředitel měšťanských škol Václav 
Sedláček, který v Kronice města Přeštic popi-
suje Hrnčířskou, později Karlovu ulici v Přeš-
ticích a podotýká: „V těchto končinách narodil 
se v č. 17 (katastr. Josefinský) v domě Karníků 
(děd jeho) věhlasný pedagog a hudební sklada-
tel Jak. Jan Ryba...“ Otázkou zůstává, proč tuto 
svoji dedukci Václav Sedláček neuplatnil, když 
Skála potřebovala nalézt místo odpovídající 
zadání. Hrnčířská ulice přece ještě stála! (Toto 
tvrzení vyvrací historická mapa z r. 1837, tzv. 
Císařské povinné otisky map stabilního katast-
ru, která vychází z méně podrobného a v přípa-

dě Přeštic i blíže nečitelného tzv. josefinského 
mapování. Pozemek s katastrálním číslem 17 je 
na ní umístěn na břehu někdejší mlýnské stoky, 
na tzv. Židovském ostrově).

A tak si výbor Zpěváckého spolku musel pora-
dit jinak. Sbormistr Václav Fikrle v souhrnném 
hodnocení roku 1935 na valné hromadě Skály 
výslovně uvádí: „Poněvadž nebylo možno zjis-
titi dům, v němž se Ryba narodil, rozhodnuto 
bylo poříditi a postaviti Rybův pomník před 
kostelem v místech, kde stávala stará přeštická 
škola, v níž učiteloval Rybův otec.“  Z kontextu 
vyplývá, že místo bylo zvoleno spíše symbo-
licky než jako pádný důkaz nejpravděpodob-
nějšího místa Rybova narození (což se tak rádo 
a často používá).  A v tomto smyslu bychom 
s touto informací měli pracovat i nadále!

Od října 1934 probíhala jednání „Ská-
ly“ s pražským sochařem Štěpánem Kořánem, 
který byl požádán o zhotovení pamětní desky. 
Sochař zamítl uvažovaný mramor a doporučil 
použití bronzu,  jako materiálu prakticky věč-
ného a nezničitelného, který stářím ještě získává 
patinou na kráse. Za podstavec navrhl omšelý 
masivní kus neopracovaného kamene z okol-
ních lesů, skály, která by zároveň připomínala 
název spolku. Místo požadovaného náčrtku 
nabídl Kořán k posouzení plastickou skicu desky 
v měřítku 1:4 a celkový sádrový model památní-
ku v měřítku  1:20. Tyto předměty se v archivu 
Skály nedochovaly. Skála patrně nereagovala na 
nadhozenou  myšlenku zhotovení série malých 
odlitků desky ze sádry imitované na bronz, kte-
ré by se prodávaly jako upomínkový předmět. 
S umělcem bylo dohodnuto, že bronzová pamět-
ní deska rozměrů 74 x 60 cm ponese pod relié-
fem idealizované Rybovy podoby nápis: “Jakub  
Jan Ryba, učitel, hudební skladatel a spisovatel  
*26. října 1765 v Přešticích, +8. dubna 1815 
v Rožmitále. Zpěvácký spolek Skála a občan-
stvo města Přeštic 1935.“  K tomu notový řádek 
začátku jeho slavné České mše vánoční. Osazení 
desky v celkové hodnotě 3 200 Kč se autor zavá-
zal provést na své náklady.

Již samotné vztyčení buližníkového kame-
ne přivezeného z romantických lesních partií 
Loupenska na jaře 1935 se stalo pro celé město 
společenskou událostí. Doprovázel je průvod 
občanstva, zachycený na dobových fotografi-
ích. Dá se předpokládat, že v té době byli Přeš-
tičtí již seznámeni se spiskem o J. J. Rybovi, 
zpracovaným Václavem Fikrlem, a zdarma 
rozneseným do všech rodin. Tato akce měla 
totiž předcházet veřejné peněžní sbírce na 
Rybův pomník. Sbírka po městě a mezi členy 

Skály nakonec vynesla 1601,50 Kčs,  mimo 
toho okresní hejtman Maruna daroval 100 Kčs, 
Okresní hospodářská záložna v Přešticích 1500 
a Spořitelna města Přeštic 2500 Kčs. Vyúčto-
vání výdajů a zůstatku však v Knize protokolů 
Zpěváckého spolku Skála chybí. 

O spokojenosti s výsledkem práce autora 
památníku svědčí skutečnost, že hned příští 
rok bylo Štěpánu Kořánovi svěřeno restaurová-
ní sousoší sv. Benedikta se zvířaty a sochy sv. 
Jana Nepomuckého na přeštickém náměstí, což 
bylo po finanční stránce rovněž zajištěno veřej-
nou sbírkou mezi občany.  

Podrobnější popis samotného slavnostní-
ho odhalení památníku spojeného se župním 
sjezdem a sjezdem místních rodáků ve dnech 
1. a 2. června 1935 přinese publikace připra-
vovaná Spolkem pro záchranu historických 
památek Přešticka a Domem historie Přešticka 
k 245. výročí narození  Jakuba Jana Ryby. 

Mimochodem, naše bronzová deska s Rybou 
má letos (stejně jako ten, kterému byla věnová-
na) výročí hned dvojité. Proč? Z kusého zázna-
mu jednatele Skály Josefa Fikrleho v Knize 
protokolů vyplývá, že deska na svém místě 
v souvislosti s politickou situací dlouho nevy-
držela, a že teprve „25. listopadu 1945 se kona-
la vzpomínková slavnost na počest J. J. Ryby, 
spojená s vrácením okupanty sňaté pamětní 
desky na původní místo“.

A ten rodný Rybův dům vlastně hledáme 
dodnes.

Věra Kokošková

K usazování buližníkového podstavce a odha-
lování pamětní desky existuje unikátní fotodo-
kumentace, kterou pořídil učitel Jan Pelikán. 
Parčík na místě staré školy pod kostelem byl 
upraven péčí Spolku pro okrašlování města 
Přeštic. Skálu z Loupenska přivezl na žádost 
stavitele Siegla pan Kriegelstein z Přeštic. Foto 
pochází z archivu Domu historie Přešticka.

Letní kino Makov
provoz obnoven

èerven
PÁ  11. 6. Ženy v pokušení - komedie ČR    začátek 21.30 hod.
PÁ 18. 6. Prokletý ostrov - thriller  USA      začátek 21.30 hod.
SO 19. 6. Extra band - revival                   začátek 21.00 hod.         
PÁ 25. 6. Vlkodlak - horor USA                     začátek 21.30 hod.

Kompletní program na 
www.predslav.cz

Zámek v Lužanech 
se otevře veřejnosti

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech bude v letoš-
ním roce mimořádně zpřístupněn veřejnosti 
v těchto dnech: 3. 7.–6. 7. 2010 (sobota – úterý), 
28. 8.–29. 8. 2010 (sobota – neděle), 11. 9.–12. 9. 
2010 (Dny evropského dědictví). Otevírací doba: 
9.00–16.30 hod. Vstupné: 50 Kč běžné, 30 Kč 
snížené (důchodci + studenti).



Projekt přátelství naší školy se základní ško-
lou Jurija Dalmatina ve slovinském Kršku byl 
letos ve znamení velkých změn. Náš projekt 
dostal jméno „Kaleidoskop přátelství“ a žáci 
obou škol se spolu začali virtuálně „scházet“ 
a vzájemně spolu komunikovat v angličtině 
prostřednictvím portálu eTwinning.

Loni jsme se s našimi slovinskými partnery 
dohodli, že výměnné pobyty začneme oboha-
covat o celoroční aktivity, které vyvrcholí při 
vzájemném setkání. Pro letošní rok byla vybrá-
na témata národní píseň, národní tanec, národní 
jídlo a slovní banka (slovník 70 frází v češtině, 
slovinštině a angličtině). České a slovinské sku-
piny natočily instruktážní videa, která si navzá-
jem vyměnily a podle nich se pak učily. Naše 
pracovní skupiny ještě před odjezdem do Krška 
bravurně ovládaly potřebné dovednosti. Všichni 
se moc těšili na to, až budou moci ve Slovinsku 
společně tančit, zpívat, vařit a povídat si. 

V době mimo hlavní program naši žáci navští-
vili muzeum,  indiánskou vesnici s týpí i pirát-
skou osadu. Báječně se pobavili při společen-
ském večeru a mohli se vyřádit na tobogánech 
a v masážních bazénech blízkého lázeňského 
komplexu.

Vyvrcholením naší návštěvy byly ale aktivi-
ty, které obě strany celý rok připravovaly. Dru-
hý den dopoledne nás čekala řada praktických 
workshopů, společné zkoušky tanečních sku-
pin a pěveckých sborů. Každý workshop byl 
věnován některému z dohodnutých pracovních 
témat. Naši i slovinští žáci pracovali v men-
ších i větších skupinkách společně například 
na výrobě dekorací na odpolední prezentaci, na 
společné dvojjazyčné hymně projektu, na čes-
kých i slovinských kulinářských specialitách. 

Zlatým hřebem byla prezentace projektu pro 
veřejnost se společným vystoupením českých 
a slovinských žáků. Po projekci všech instruk-
tážních videí se představil pěvecký sbor Skal-
ka, kde se jednoznačnou hvězdou vystoupení 
stal jediný muž sboru Honza Šimůnek. Zejmé-

na slovinská děvčata ho v průběhu vystoupení 
několikrát odměnila potleskem na otevřené scé-
ně. Dále vystoupil pěvecký sbor Základní ško-
ly z Krška a tři písně pak zazpívaly oba sbory 
společně. Byla to naše píseň Holka modrooká, 
Eco Hymna školy v Kršku a Hymna projektu 
Kaleidoskop přátelství. Hudbu i text k hymně 
složili naši a slovinští žáci společně. Její zpěv 
byl doprovázen emotivními gesty a řada z nás 
měla slzy v očích. 

Při společném tanci polky a folklorního tance 
„Ples Sotiš“ se představily obě taneční skupi-
ny a odměnou za jejich skvělé taneční výkony 
byl obrovský potlesk. A sladká tečka nakonec: 
ukázky českých a slovinských moučníků a spo-
lečný „Motýl přátelství“ byly k obdivování 
a později i k ochutnání přímo na místě. My jsme 
slovinské obecenstvo obohatili (a možná i tro-
chu šokovali) informacemi o smyslu a způsobu 
využití české velikonoční pomlázky.

Tři dny ve Slovinsku rychle utekly. V Krš-
ku nás provázelo krásné slunečné počasí, kte-
ré umocňovalo naše dojmy ze společné práce 
i zábavy.  Domů se všichni vrátili plni skvělých 
zážitků, nadšení i netrpělivého očekávání dal-
ších kontaktů se slovinskými přáteli. 

Ing. Olga Volfová Naxerová
 Základní škola Přeštice
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Organizace školního roku 2010/2011 v základních 
školách, středních školách, základních uměleckých 
školách  a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyu-
čování bude v prvním pololetí  ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.  června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 
2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

Mgr. Dana Hanušová, vedoucí OŠKPP

Dva jarní výlety z mateřské školy
Základní linkou našeho třídního plánu se kte-

rým jsme už třetí týden v MŠ Gagarinově ul. 
pracovali, bylo téma „Naše město – vesnice“, 
tedy místo, kde žijeme.

Ve školce jsme „probrali“ vše, co se dalo – od 
obrázků a dobových fotografií důležitých budov 
a míst v Přešticích přes anketu „Co se mi u nás 
líbí – nelíbí“, nalepování domů i se zahrádkou, 
pohybových her a mnoho dalšího. Naše město 
i jeho blízké okolí jsme podle možností prošli 
při vycházkách „křížem krážem“. A tak posled-
ním kamínkem v této mozaice byla návštěva 
dětí na radnici u pana starosty Mgr. Petra For-
nouze. On i někteří jeho spolupracovníci jsou 
v naší MŠ u příležitosti vánočních nebo veliko-
nočních svátků častými hosty. Dokonce tvrdí, 
že je vždy příjemně naladíme a pozitivně nabi-
jeme. Ale jak to bude obráceně? Bude mít pan 
starosta na nás ve svém přeplněném programu 
opravdu čas a náladu? Vše dopadlo nad očeká-
vání dobře. Pan starosta se dětem věnoval osob-
ně a jako „důležitou“ návštěvu nás zavedl do 
obřadní síně. Po počátečním ostychu, kdy se ale 
děti dozvěděly něco ze „života“ radnice, už se 
osmělily a pak následovaly otázky jedna za dru-
hou: „Když jste pan starosta, o co se právě teď 
staráte?“ „A kdy tady bude bazén, více obchodů 
se zmrzlinou, nějaký starý hrad nebo zoo…?“ 
Řeč se stočila i na naši MŠ, dětská hřiště ve 
městě, hluk a smog z aut a další a další dotazy. 
Pan starosta byl trpělivý, ochotný a vtipný a my 
jsme poznali, že jsme nepřišli nevhod. A snad to 
ani pro něj nebyl promarněný čas.

Po návratu do MŠ děti se zaujetím vyprávěly 
ostatním kamarádům, kde jsme dnes byli. Věří-
me, že až půjdou příště třeba s rodiči po chodní-
ku okolo, už to pro ně nebude neznámá budova 
neurčitého významu, ale docela konkrétní zná-
mé místo. Děkujeme.

A ten druhý zážitek? Ten je zas z jiného soud-
ku. Sepětí s přírodou, ekologickou výchovu 
nebo poznávání zvířat má ve svém programu 
snad každá MŠ. A také většina z nás učitelek 
volí pro zpestření a motivaci dětí podobné 
osvědčené formy – pohádky o zvířatech, hry 
nebo výtvarné činnosti. Ale takový výlet za 

skutečnými domácími a hospodářskými zvířa-
ty – a právě teď na jaře – ten je nade všechny 
teorie. A protože s rodiči našich dětí máme vel-
mi dobrou spolupráci, jedna z maminek nám 
domluvila návštěvu na rodinné farmě Vacíko-
vých v Roupově.

To, co tam děti během jednoho dubnového 
dopoledne viděly a zažily, předčilo všechna 
naše očekávání a těšení. Na Galloway farmě 
v Roupově bylo asi 70 dětí s učitelkami vítá-
no a všichni, kdo mohli, se nám plně věnovali. 
A tak jsme nevěděli, kam se dřív podít a podívat 
– a to doslova: psi, králíci, holubi, ovce, krávy 
a koně i s mláďaty a děti si je mohly zblízka 
pohladit a „osahat“. No řekněte, kdo viděl na 
vlastní oči třeba drezúru koně, který má snad 
indiánské předky? Nebo stříhání dospělé ovce? 
Děti si pak z ní odnášely na památku jako vzác-
nost kousek vlny. A potom ještě stáje, traktory 
a další zemědělské stroje a k tomu velmi zasvě-
cený a pro děti naprosto srozumitelný výklad 
pana Vacíka mladšího. Není tedy divu, že se 
nám nikomu zpátky na oběd do MŠ ani nechtě-
lo. Trochu pak napomohl déšť, který nás přece 
jenom popohnal do autobusu.

A tak nezbývá než celé rodině Vacíkových 
v Roupově ještě jednou srdečně poděkovat za 
nádherné dopoledne, které jsme na jejich farmě 
prožili.

Děti a učitelky z MŠ Gagarinova ul.

Návštěva Galloway farmy v Roupově.

Mladý Démosthenés – soutěž 
v umění komunikace

Třetí ročník celostátní soutěže zaměřené na 
zdokonalení výuky veřejného projevu má již 
svého vítěze. V I. kategorii vyhrál Jakub Mou-
lis, žák VI. C ZŠ Přeštice. Ze čtrnácti vyrovna-
ných přednesů porota nejvýše ocenila Jakubův 
monolog.

Jak vlastně toto řečnické klání probíhá? Sou-
těž se pořádá ve dvou kategoriích – I. kategorie 
žáci 6. a 7. ročníků, II. kategorie 8. a 9. roč-
ník. Účastník si připraví dvouminutové 
vystoupení na vlastní téma. Porota hod-
notí originalitu tématu, techniku práce 
s hlasem, využití jazykových prostředků, 
neverbální komunikaci a celkový dojem. 
Vítěz školního kola (letos se zúčastnily 
tři tisíce škol) postupuje do regionálního 
kola. Postupující z regionů natáčí svůj 
přednes na DVD. Porota vybírá jedno-
ho zástupce za kraj. Ten po absolvová-
ní výukového soustředění míří již do 
vysněného celostátního kola.

Již v prvním ročníku této soutěže se obje-
vilo jméno naší základní školy díky Pavle 
Černohlávkové, která se svým vystoupe-
ním postoupila do nejvyšší etapy soutěže. 

Přestože termín letošního celostátního kola 
– 13. květen – mohl vzbuzovat různé obavy, 
Jakub svůj úkol splnil na výbornou. Jeho vítěz-
ství naši školu nejen proslavilo, ale zároveň 
přineslo finanční ocenění na podporu a rozvoj 
komunikačních dovednosti. Část této odměny 
je určena charitativní organizaci Dobrý skutek.

Díky, Jakube! Ať tě stejné úspěchy provázejí 
i nadále.                     Učitelé a žáci ZŠ Přeštice

Mladý Démosthenés – Jakub Moulis.

Náš projekt – Kaleidoskop přátelství

Pečení velikonoční pomlázky při pobytu ve 
slovinském Kršku.       Foto archiv ZŠ Přeštice.

Do MŠ Dukelská ul. patří poděkování
Dovoluji si poděkovat jménem nás, všech 

dříve narozených, za pozvání do MŠ Dukelská 
ul. k oslavě 40letého výročí jejího založení. 
Především paní ředitelce P. Hřebcové a kolek-
tivu kuchařek s vedoucí D. Ptáčníkovou za při-
pravené vynikající pohoštění. Velice si vážíme 
toho, že nezapomněli, že z nás někteří pracovali 
dlouhé roky pro děti z jeslí, později již jen MŠ. 
Všem nám udělalo radost pozvání k tak význam-
nému jubileu MŠ, které jsme si tímto připomně-
li. Všechny nás potěšilo, co se za 40 let udělalo 

ku prospěchu dětí. Jak se vše zmodernizovalo 
a vše je hezčí a prospěšnější dětem. Odcházeli 
jsem všichni plni dojmů z krásného odpoled-
ne, které se nám tímto zavzpomínáním dostalo. 
Pěkné vystoupení dětí z MŠ bylo milým zakon-
čením pozdního odpoledne.

Ještě jednou vám děkujeme a přejeme všem 
zaměstnancům MŠ hodně úspěchů v další práci 
a celému kolektivu hodně zdravíčka.

Danuše Houbová
Přeštice 954

Jak žáci ve Skočicích pečou dort
Možná tomu nebudete věřit, ale pečení dortu 

může trvat i celý rok. Alespoň ten školní. Tak 
dlouho totiž pečou dort žáci ve Skočicích pro 
svou školu. Ono také mít 100. narozeniny bez 
dortu by bylo trochu divné. A co se do takové 
dobroty dává? Každý měsíc něco jiného. Tu se 
kreslí plánky místností a počítají schody, tam se 
zkoumají jídelníčky a vybírají nejlepší laskomi-
ny. Přidají se vzpomínky rodičů a prarodičů na 
školu, beseduje se s kronikářkou, sčítají se bývalí 
žáci. Zapomenout se nesmí ani na školy v okolí 
(na stých narozeninách té merklínské v prosinci 
jsme byli dokonce i hosty). Každá oslavenkyně 
chce být samozřejmě krásná a upravená, proto 
děti vyrazily i na úklid do okolí. Třešničkou na 
dortu byl „Den ve staré škole“, kdy si všichni 
zkusili, co se prababičky a pradědečkové učili. 
Teď už chybí jen natrénovat tradiční divadelní 
vystoupení. Na společnou ochutnávku toho, 

co jsme upekli, jsou srdečně zváni bývalí žáci, 
učitelé a zaměstnanci v sobotu 19. 6. 2010. Od 
13.00 můžete posedět v lavicích a zavzpomínat, 
od 14.00 hrajeme divadlo. Dobrou chuť!

H. Pechová, učitelka ZŠ a MŠ Skočice

Při projektu „Den ve staré škole“ se i pózovalo.

7.3. - 13.3. 2011

14.3. - 20.3. 2011
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Oslavy 65. výročí osvobození Přeštic
1. 5. Masarykovo náměstí

Jeepy na přeštickém náměstí
Každoročně v prvých májových dnech k nám 

na náměstí přijede několik desítek vojenských 
amerických vozů z druhé světové války. Vět-
šina z nich je skutečně 65 let stará. Poprvé se 
letos objevil i ,,německý“ voják na motorce 
s lodičkou. Všechna vozidla včetně posádek 
jsou fotogenická, byla to hezká hodinka. Před 
příjezdem do Přeštic se tato kolona vozidel  
zastavila ve Dnešicích, kde se uskutečnil křest 
knihy Petra Šatry a Karla Smoly Nikdo nebude 
zapomenut, která pojednává o činnosti a životě 
dnešického rodáka Václava Jíchy (1914-1945), 
pilota RAF ve Velké Británii. V loňském roce 
byla tomuto pilotovi odhalena na rodném domě  
pamětní deska. 

Text a foto ing. Jiří Běl

V rámci 65. výročí osvobození Přeštic přije-
la kolona historických vozidel i na Masarykovo 
náměstí.

Fotografujte a dělejte fotografie
O významu fotografie by se nechaly napsat 

knihy. V současné době, kdy je v každé rodině 
digitální fotoaparát, je fotografie velmi oblíbe-
ná, ale domnívám se, že u mnohých z vás skon-
čí fotografie na obrazovce počítače, nanejvýš na 
CD nebo DVD. Je to škoda, zvláště pro ostat-
ní. Fotografování na kinofilm ustupuje, možná 
někdy i skončí. Vzpomínám si, když jsme zpra-
covávali svoje svitkové černobílé filmy a kino-
filmy, používali vývojku, ustalovač a fotopa-
píry Foma z Hradce Králové a trávili večery 
v koupelně pod zvětšovacím přístrojem Meopty 
Přerov. Byla to tvořivá práce, kdy jsme mohli 
ovlivnit výsledky své práce. Na 
vše jsem si vzpomněl v podveče-
ru s Miroslavem Šrámkem, který 
vyprávěl, jak fotografoval s tatín-
kem v květnu roku 1945 osvobo-
zení Přeštic americkou armádou. 
Nebýt jeho tatínka a ostatních 
– pana Štefla, Kripnera, Šlédra, 
paní Königové a ostatních, tak 
bychom si nyní nemohli prohlížet 
65 let staré fotografie. Letos 
v dubnu se objevilo 15 dosud 
neznámých fotografií z osvobo-
zení Přeštic v roce 1945!

Na jednu se podívejte. Prosím 
vás – nezahazujte staré fotografie 

a nejen je. Všechny dokumenty z historie velmi 
rádi od vás přijmou v Domě historie Přešticka.

Mikroregion Přešticko – svazek obcí vyhlásil 
fotografickou soutěž pro fotoamatéry s námě-
tem  Přešticko ve fotografii. Je to příležitost pro 
vás všechny, nebojte se a pošlete podle vás 
zdařilý snímek ze života kolem nás, uzávěrka 
je 15. září 2010.

Fotografujte přírodu, památky, tradice, prázd-
niny, kamarády, sport, zvířata, poutě, řeky, 
v lese, ve škole a vše zajímavé kolem vás.

Informace na www.mikroregion.net/prestic-
ko/cz.                                              Ing. Jiří Běl

Foto KKC Přeštice a Ivan Strejc

Oslavy výročí osvobození ve Dnešicích
Oslavy výročí osvobození nebyly letos jen 

velkolepé slavnostní přehlídky, patřily k tomu 
i drobné menší akce. Jedna z nich se konala na 
návsi ve Dnešicích. V rámci návštěvy kolony 
historických vojenských vozidel klubu 3. armá-
dy Plzeň se konal křest knížky autorů Petra 
Šatry a Karla Smoly s názvem „Nikdo nebude 
zapomenut“ o místním rodáku, Václavu Jícho-
vi, plk. in memoriam, pilotu RAF, účastníkovi 
Bitvy o Anglii. V téměř dvousetstránkové pub-
likaci autoři předkládají čtenářům lehkou belet-
rickou formou životopisné údaje Václava Jíchy 
od dětství ve Dnešicích přes mládí v Praze až po 
válečná léta ve Francii a Anglii. 

Patronkou křtu byla dcera legendárního pilo-
ta RAF, generála Irvinga, Iveta: „Stačila jsem 
knihu jen prolistovat. Formátem je menší, ale 

významná je svým obsahem. Vyplňuje další 
„bílé místo“ o našich letcích v Anglii. Mnozí po 
sobě zanechali výraznou stopu v dějinách vál-
ky, veřejnosti však nejsou známi. Proto je dob-
ře, že stále tyto publikace vznikají. Že se stále 
najdou nadšenci, kteří ověřováním informací 
naleznou nové prameny a neváhají hodiny pro-
sedět v badatelnách archivů. K tomu další desít-
ky či spíše stovky hodin věnují sepsání a vydání 
nové knihy, aby čtenáře seznámili se životními 
osudy dalšího z hrdinů Bitvy o Anglii.“ Slav-
nostní křest si na starost vzali ti nejpovolanější, 
zástupci Svazu letců, předseda pražské pobočky 
plk. ing. Oldřich Pelčák a předseda plzeňské ing. 
Jiří Neliba. Knihu pokřtili typicky, po plzeňsku, 
pivem a popřáli jí na cestu mezi čtenáře mnoho 
štěstí.    Peggy Kýrová (2x foto autorka článku) 

Na snímku zleva ing. Oldřich Pelčák, Iveta 
Irvingová a ing. Jiří Neliba.

Autoři knihy „Nikdo nebude zapomenut“ – na 
fotografii vlevo Petr Šatra a vpravo Karel Smola.

Vyznání veterána Verne Lewellena
Oslav 65. výročí osvobození naší vlasti se na 

začátku května zúčastnil také válečný veterán 
pan Verne Lewellen (86) z městečka Mitchell 
ležícího nedaleko našeho partnerského města 
Chadron (USA-Nebraska). Strávil zde nejen 
rušný a namáhavý týden oficiálního programu 
připraveného městem Plzeň pro třicítku váleč-
ných veteránů, ale také několikadenní poklidný 
pobyt díky přátelům v jemu blízkých Přešticích. 
Rodiny Kováříkova, Korcova a Roháčova jsou 
již od 90. let tradičně těmi, kteří poskytují Ver-
novi nejen potřebné zabezpečení a program, 
ale především vztah a místo v Evropě, kam se 
rád vrací. Díky Vám za to. I proto po letošním 
návratu domů Verne zaslal e-mail: “Ve středu 
večer pro mě na letiště do Denveru (350 km) 
přijela dcera s vnučkou, a tak jsem nemusel 
řídit po tak dlouhém a únavném výletu. Byly to 
velkolepé oslavy ve všech městech, kde jsem 

se jich zúčastnil, ale samozřejmě, mé oblíbené 
jsou Přeštice se všemi mými přáteli. Děkuji za 
Vaše přátelství a přeji všem hodně štěstí v práci 
pro naše oblíbené město.“

Verne Lewellen a Antonín Kmoch

Válečný veterán Verne Lewellen a Anna 
Kováříková.                         Foto Anna Růžička
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Přeštice v čase – seriál – X.

V desátém pokračování našeho seriálu se zastavíme v přeštickém římskokatolickém chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie na Pohořku. Je to největší chlouba našeho města od 1. července  2008 
je tento chrám národní kulturní památkou. Pod chrámem, v místech, kde je od roku 1935 památ-
ník Jakuba Jana Ryby, stála do roku 1820 stará škola pod původním kostelem z roku 1245. Zde 
se pravděpodobně narodil 26. října 1765  náš slavný rodák  J. J. Ryba a žil zde s rodiči pět let.

Stavbu chrámu zahájil 17. 5. 1750 významný barokní stavitel Kilián Ignác Dientzernhofer, 
bohužel pro stavbu, po roce umírá. Nezachovaly se ani první plány, možná ani nikdy nebyly. 
Stavba trvala 25 let (se sedmiletou přestávkou v době prusko-rakouské války) do roku 1775, 
nebyly dokončeny věže, protože Josef II., syn Marie Terezie, zrušil řád benediktinů v Kladru-
bech. Příčinou úvahy o stavbě nového velkého chrámu byl obraz  Divotvůrkyně Přeštické, který 
byl od roku 1711 uznán jako zázračný. Příští rok to bude 300 let. Stavba chrámu je situována 
tak, že osa východ – západ je přesně v den zimního slunovratu, tj. 21. prosince. Ve stavbě pokra-
čovali stavitelé Preé, Lurago a Haffenecker. Vysvěcení se konalo 17. září 1775, současné věže 
jsou z roku 1995. Délka chrámu je 55,5 m, šířka 28,6 m a výška 52,4 m. V chrámu jsou varhany 
F. Gutha z roku 1839, v severní věži jsou tři zvony a umíráček. Dva z těchto jsou starší více než pět 
set let. Celý chrám byl v létech 1990-1995 opraven, včetně stavby současných věží. Nejdokona-
lejší popis chrámu je v práci Jana Mrkvičky: Popis a architektonický průvodce barokního chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích z roku 2000. V současné době je správcem chrámu vikář 
římskokatolické církve plzeňského biskupství pan ThLic. ICLic. Mgr. Karel Plavec, Th.D.

Jsme potěšeni, že náš seriál čtete. Děkujeme za upozornění na chyby.
Text a foto Jaroslav Brunát a ing. Jiří Běl

Václav DUCHEK, Laura KRÁLOVÁ, David NĚMEČEK, Michal KYDLÍČEK, Jakub MAČL, 
Karolína VAVŘIČKOVÁ

Eliška HAVLÍČKOVÁ, Anna MÉNEROVÁ, Michaela KRÝSMANOVÁ, Zuzana ŠÚŠOVÁ, 
Anna HODANOVÁ, Viktorie HANÁKOVÁ

Jakub ŘEZÁČ, Marek MAREK, Adam MARKOVIČ, Jakub JUROŠKO, Jakub SVĚREK, 
Jakub SATKE, Viktor KRS

Vítání občánků
Není nic krásnějšího než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 24. 4. 2010 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.

V rámci oslav Slavnosti svobody v Plzni přijel 
na přeštické nádraží 8. května t. r. dopoledne 
osobní vlak s parní lokomotivou, ale ne tou, kte-
rá na této trati jezdila do roku 1981. Pamatujete 
na letní „žňové“ hlídky? Přijela „Šlechtična“, 
rychlíková parní lokomotiva, bohužel poslední 
v plzeňském depu, vyrobená v plzeňské Škodov-
ce v roce 1947, typ 475111, výr. č. 1833. Celá 
akce byla pěkně připravena a rodiče s dětmi 
o ni měli velký zájem. To, co bylo dříve běžné, je 
dnes atrakce.                  Text a foto ing. Jiří Běl

Budoucí přeštický Messi?
P o s l e d -

ní dubnové 
o d p o l e d n e  
u s p o ř á d a l 
oddíl kopané 
TJ Přeštice 
na fotbalo-
vém stadionu 
akci Májka 
2010 pro svo-
je žákovská 
družstva. Pěk-
ná, zdařilá 
akce s mno-
ha soutěžemi 
a i odměnou.

Text a foto
 ing. Jiří Běl



V březnu se několika studentům naší poboč-
ky gymnázia dostalo příležitosti navštívit met-
ropoli Belgie, její Evropský parlament a sídlo 
NATO.

Exkurze začala nočním přejezdem SRN 
a dopolední prohlídkou holandského Maast-
richtu, včetně moderního komplexu budov, kde 
byla v roce 1992 podepsána smlouva znamena-
jící vznik EU. Odtud jsme přejeli do Antverp, 
prohlédli si historické centrum města s jeho 
chloubou – náměstím s radnicí ze 16. století 
a se stejně starými cechovními domy,  kašnu 
s bronzovou sochou hrdiny Silvi Braba, sym-
bolu města. Samozřejmě nás uchvátila i sed-
milodní gotická katedrála Panny Marie, v jejíž 
interiéru je 125 nádherných gotických sloupů 
a čtyři Rubensovy obrazy. Navštívili jsme 
i muzeum diamantů, které jsou odedávna spjaty 
s historií města.

Druhý den začal návštěvou a prohlídkou EP, 
setkáním s europoslancem za náš kraj a hostite-
lem naší delegace, panem doktorem Mašťálkou 
a hodinovou besedou s ním. Poté jsme odjeli 
do neobyčejně charismatického Gentu, jenž 
má nejvíc chráněných historických památek ze 
všech belgických měst. Patří sem i proslavené 
věže chrámů sv. Bavona, sv. Mikuláše a Bel-
fort Lakenhalle (tržnice sukna), které vytvářejí 
nenapodobitelnou siluetu města. V chrámu sv. 
Bavona můžeme spatřit impozantní dílo bratří 
van Eyckových, slavný deskový oltář z roku 
1432 – jedno z vrcholných děl středověké 
kultury. Kolorit města je dotvářen množstvím 
zachovalých měšťanských domů spolu se sta-
robylou citadelou a hradem Gravensteen z 12. 
století, netradičně umístěném v centru města. 
V tomto pulsujícím univerzitním městě plném 
mladých lidí se vzdělává cca 50 000 studentů 
z celého světa. Den jsme zakončili večerní pro-
cházkou historickým centrem Bruselu. Prošli 
jsme srdce starého Bruselu – pravoúhlé náměs-
tí Grote Markt s třemi desítkami unikátních 
cechovních domů, jehož kouzlu snad propadne 
každý. Nedaleko od náměstí vás při silnějším 
větru počurá symbol města: močící chlapeček 

Manneken Pis. Po náročném dnu jsme ukojili 
svůj apetit v rybí ( místní jí říkají žrací ) ulici 
Vismarkt, kde se tísní jedna restaurace vedle 
druhé.

Třetí den byl nejoficiálnější, zúčastnili jsme 
se veřejného slyšení v EP na téma „Etnické 
problémy a EU“. Zde vystoupil i pan Mgr. J. 
Šimána se svým příspěvkem a poděkováním za 
pozvání. Odpoledne jsme pokračovali návště-
vou centrály NATO, kde nás přijalo 5 českých 
zastupitelů a ochotně vysvětlili hlavní poslání 
a současné problémy této instituce a zodpově-
děli řadu dotazů přítomných studentů. Odpo-
ledne pokračovalo návštěvou 102 metrů vyso-
kého „symbolu jaderného věku“, majestátného 
Atomia a Parku Mini Europe.

Při návratu domů jsme se stavěli v Lova-
ni, v univerzitním městě s překrásnou radnicí 
a navštívili bývalou metropoli SRN Bonn, kde 
jsme si prohlédli jak historické centrum, tak 
i část vládních residencí a sídel německých pre-
zidentů a kancléřů.

Chtěla bych poděkovat panu Šimánovi 
z Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, 
který exkurzi organizoval nejen pro žáky naší 
pobočky v Přešticích, ale i pro studenty Církev-
ního a blovického gymnázia.

Mgr. Ilona Malátová
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23

pobočka Přeštice
Ve čtvrtek 6. května 2010 navštívil Základní 

školu Přeštice pan Philip Twelves z Velké Bri-
tánie, který pracuje v současné době v Plzni pro 
společnost Airbus. Velice ochotně vyhověl naší 
prosbě a přišel si popovídat se žáky.

V každé třídě, kterou navštívil, se krátce 
představil a zbývající čas byl věnován dota-
zům. Phil ochotně reagoval na všechny otázky 
a přítomné si okamžitě získal svým humorem. 
Pro nejpozornějšího žáka měl vždy připravený 
malý dárek. Kromě několika českých slovíček 
probíhala veškerá komunikace výhradně v ang-
ličtině. 

Hodnocení setkání jsme nechali na dětech:
Děti mají rády zpestření hodin a určitě jsme se 

něco dozvěděli. Bylo těžké se dorozumět, ale mys-
lím, že jsme to zvládli. Phil se snažil mluvit i česky 
a měl problém vyslovit slovo „řízek“. Zjistili jsme 
zajímavosti o jeho životě, práci, rodině, koníč-
cích apod. Bavili jsme se a zároveň se i učili. 
(Monika Weinfurtová, 7. E)

Poznal jsem anglický humor. Sdělil nám, 
kde žil, jeho oblíbená jídla, pití a sporty. Prostě 
a jednoduše zábavná hodina s novými poznatky. 
(Zdeněk Polívka, 7. D)

Setkání mi přineslo poznání o tom, jak se žije 
v Anglii a nejvíc mě překvapilo, že se Angličan 
také naučil tolik slov česky a jak se dorozumívá 
mezi českými lidmi. Bomba! Připadá mi jako 
milý a chytrý muž a gentleman. Nejtěžší bylo 
pro mě vymýšlet otázky a porozumět odpově-
dím. (Jan Zahradník, 7. E)

Setkání s Philem bylo pro mě přínosem co se 
týče výslovnosti různých anglických slov. Nej-
více se mi líbilo, že měl smysl pro humor a že 
nám hodně pomáhal při vytvoření anglických 
vět, což také bylo pro mě nejtěžší. (Barbora 
Neumayerová, 8. C)

Ve čtvrtek 6. 5. nás na naší škole navštívil 
Philip Twelves. Je to Angličan a do Čech přijel 
kvůli práci. Nejvíce se mi líbila jeho angličtina 
a způsob, kterým s námi komunikoval. Připra-
vili jsme si pro něho spoustu otázek a on na ně 
odpovídal. Jsem ráda, že jsme mohli někoho 
takového poznat. (Petra Schluková, 7. D)

Poznala jsem, jak mluví opravdový Angli-
čan. Až pojedu se školou do Anglie, budu více 
rozumět. Nejtěžší pro mě bylo zapamatovat si 
informace od Phila. A také se mi líbilo, jak paní 
učitelka uměla anglicky a s Philem se domluvila 
bez problémů. (Eva Šteflíková, 7. E)

Už vím na živo, jak vypadá Angličan a jak 
zní správná angličtina. Líbilo se mi celkově 
všechno a také jsme se dost zasmáli. Nejtěžší 
bylo sebrat odvahu a dát mu nějakou otázku. 
Doufám, že někdy zase přijde a na delší dobu! 
(Zbyněk Zábrš, 7. E).

 Učitelky a žáci ZŠ Přeštice
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Návštěva mladých hudebníků 
z Krška v Přešticích

Slovinské město na řece Sávě je známé svou 
historií (první písemné doklady o jeho existenci 
pocházejí již z roku 895), produkcí kvalitního 
vína a jedinou jadernou elektrárnou ve Slovin-
sku, která stojí v jeho těsné blízkosti. Spoluprá-
ce měst Krško a Přeštice začala v roce 2003, 
kdy tato města následovala příkladu svých sou-
sedů – Brežice, resp. Dobřan. Druhý dubnový 
týden byli v Kršku návštěvou žáci a pedagogo-
vé základní školy Na Jordáně a jen pár dní nato 
jsme přivítali mladé kršské hudebníky v Přeš-
ticích, na půdě základní umělecké školy. Po 
obvyklé uvítací ceremonii se prezentovali mla-
dé hudební naděje školy koncertem, který byl 
korunován vystoupením kvarteta bicích nástro-
jů, jež naši školu tak skvěle reprezentovalo 
v národním kole celostátní soutěže komorních 
souborů. Třídenní pobyt hostů z Krška měl pře-
dem pečlivě připravený program, jehož součástí 
byla např. návštěva plzeňského pivovaru, pro-
hlídka vodního hradu Švihov, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Přešticích, Dům historie 
Přešticka a především společný koncert. Na něm 

se vedle slovinských sólistů, hrajících na u nás 
ne tak často vídané hudební nástroje jako brač 
či bisernica, představilo hned několik orchest-
rálních těles. Dechový orchestr ZUŠ Přeštice 
koncert zahájil několika skladbami tanečními, 
ale zazněly i písničky lidové. Zlidovělou tvorbu 
svojí země předvedl i „Tamburaški orchestr“, 
a tak došlo k zajímavé konfrontaci. Velmi inspi-
rativní pro přeštické obecenstvo, které se sešlo 
v hojném počtu i díky pravidelnému anoncování 
akce místním rozhlasem,  byl slovinský žesťový 
kvartet, jehož hráči tvořili základ orchestru, jenž 
byl hudebním vrcholem večera. V klasickém 
nástrojovém obsazení typickém pro big band 
provedl skladby jazzové i populární. Večer kon-
čil pozdě v noci spontánní hudební produkcí  
narychlo a na místě sestavených kapel… Náv-
štěva slovinských hostů  umožnila výměnu zku-
šeností v pedagogické oblasti, navázání nových 
přátelství a všichni zúčastnění doufají v její 
pokračování. Za bezchybnou organizaci celého 
pobytu slovinské výpravy patří velký dík vedení 
ZUŠ v Přešticích.                 Mgr. Karel Bečvář

My už se anglicky domluvíme!

Základní školu v Přešticích navštívil pan Phi-
lip Twelves z Velké Británie. 

Foto archiv ZŠ Přeštice.

Beseda v knihovně o vzniku knih 
Dne 19. března 2010 jsme navštívili měst-

skou knihovnu. Pan Novotný, zástupce nakla-
datelství Fragment, nám vysvětloval, že vytvořit 
knihu není jednoduché. Někomu to může trvat 
i celý život. Dozvěděli jsme se, jak se dělá kni-
ha. Nakladatel nám popisoval vznik knihy od 
doby, kdy autor dostane nápad, nakladatelství 
knihu vydá a my si ji můžeme přečíst. Viděli 
jsme různé druhy knih a také knihu než jde do 

tisku. Zjistili jsme například, že existuje voňavá 
knížka. Většina z nás to nevěděla. Beseda byla 
poučná a zajímavá a zaujala nás natolik, že dal-
ší z nás se stali čtenáři naší Městské knihovny 
v Přešticích. 

Tímto děkujeme panu Novotnému z naklada-
telství Fragment a dětskému oddělení městské 
knihovny.                         Tereza Balejová, 4. A

 za žáky 4. a 5. ročníků

Studenti gymnázia v Bruselu

Studenti Gymnázia v Přešticích navštívili 
Brusel.

Dolní Lukavice líže smetanu
Reaguji na článek Mgr. Klepsové v Přeš-

tických novinách „Předci slavného astronauta 
pochází z Dolní Lukavice“. Jak to tedy bylo? 
Někdy v předminulém století odjeli za oceán 
Jan Mašek, šafářův syn z dvanácti dětí z Horní 
Lukavice a jeho mladá manželka Anna Tumpa-
chová, dcera truhláře z Dolní Lukavice. A o tom 

trestu za porušení církevních pravidel a násled-
né emigraci? Nevím, ale tenkrát se plulo za 
oceán zkrátka za lepším živobytím. To jen, aby 
nezbyla na Horní Lukavici pouze syrovátka.

Karel Dědič
starosta Horní Lukavice 

V rámci spolupráce ZŠ a MŠ Přeš-
tice navštívili žáci 4. A ZŠ mateřskou 
školu v Dukelské ul. Žáci pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Nadi Květo-
ňové vypracovali projekt Pomáháme 
si vzájemně – učíme mladší... a vytvo-
řili programy na interaktivní tabuli 
Smart Board. Žáci ze ZŠ dětem svoje 
programy z některých výchovných 
oblastí prezentovali. Děti z MŠ si své 
dovednosti mohly vyzkoušet a nadá-
le s programy budou na interaktivní 
tabuli pod vedením svých učitelek 
pracovat. 

Text a foto M. Herýková, 
MŠ Dukelská
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Přemýšlení o knihách a o čtení
Taky jste si všimli, že příspěvky mající urči-

tý vztah ke knize a knižní tematice jsou i zde, 
v tomto periodiku, poměrně časté. V minulých 
číslech Přeštických novin čtenáři mohli najít 
hned několik takových sdělení. Děti v mateřské 
škole se ocitly v pozici knihovníka, žáci základ-
ní školy si zase mj. nechali zdát, co si knížky 
navzájem šeptají a téma knihy bylo určitě 
zastoupeno i upoutávkou nové knihy o jednom 
z nejvýznamnějších přeštických rodáků.

Faktem je, že jsou lidé, kteří během svého 
života nepřečetli žádnou obsahově hodnotnou 
knihu. A klidně si mohou myslet, že o nic nepři-
šli. Na druhé straně jsou lidé, kteří v knihách 
tráví veškerý svůj čas. V obou případech se 
jedná o extrém. Nečíst, nevzdělávat se je stejně 
absurdní jako hltat informace neustále. V tom 
prvním případě totiž člověk nedokáže své 
myšlenky předávat dál, protože jaksi nemá co 
nabídnout, řečeno školskou mluvou - nemůže 
být učitelem. V druhém případě, člověk – kni-
homol, zpravidla zůstává celý život žákem.

Někdo zhltne (přečte) na posezení knihu, 
někdo zase čokoládu. A někdo může obojí záro-
veň. Číst a jíst. Vlastně čtení a jedení mají něco 
společného. Je-li člověk bez zábran, čte vše, 
co mu přijde pod ruku. Životopisy, detektivky, 
filozofické úvahy, sladké příběhy, pohádky aj. 
Otázka je, zda je to tak dobře. Třeba si přeci 
vybírat. Knihy stejně jako jídlo. Ale i tady čas-
to platí, že když se velmi dlouho vybírá, tak se 
obvykle přebere. Pravda, jinak tomu bývá při 
spoléhání se na osvědčenou klasiku. No ale pře-
ci jenom… 

Stojí za to číst i knížky, kterým nerozumíme, 
protože při čtení pouze těch, kterým rozumíme, 
spokojeně pokýváme hlavou, jak moudře to 
autor napsal, ale nic nového se v podstatě nedo-
víme. Určitě bychom ale neměli znejistět, když 
při čtení máme pocit, že právě tu tolik úspěšnou 
knihu zrovna my neumíme ocenit. Je totiž cel-
kem možné, že v mnohých knihách jsou myš-
lenky tak hluboko, že na ně prostě nedohléd-
neme, ale je také celkem možné, že tam vůbec 
žádné nejsou…                   Ing. Jana Štrejnová

Vzpomínka na osvobození
Ve čtvrtek, 6. května, u příležitosti 65. výro-

čí osvobození Přeštic, uspořádaly v prostorách 
komunitního centra Spolek pro záchranu histo-
rických památek Přešticka, Dům historie Přeš-
ticka a Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
besedu s přeštickým rodákem panem Mirosla-
vem Šrámkem. Název besedy „Fotografoval 
jsem osvobození Přeštic“ přesně vystihl téma, 
kterému se věnovala.

Zcela zaplněnému konferenčnímu salonku 
v přízemí promítl pan Šrá-
mek fotografie, které  zčásti 
pořídil sám, když mu bylo 
12 let, zbytek pak byl dílem 
jeho otce. Mnozí přítomní 
zavzpomínali na své dětství, 
ti nejstarší na své mládí, na 
zážitky z doby osvobození 
a těsně po ní. Při této akci 
bylo promítnuto i několik 
fotografií z června 1945. Při 
záběrech z koncertu tehdy 
světově populární hollywo-
odské hvězdy Marlene Diet-
richové, která zpívala americ-
kým vojákům na přeštickém 
náměstí, si jedna z účastnic 
vzpomněla, že M. Dietricho-
vá měla na sobě světlounce 
zelené šaty. Poslední promí-
tané snímky z června 1945 

pocházely z Žinkov, kde prezident Edvard 
Beneš vyznamenával americké a české vojáky. 
Na jedné z nich pan Šrámek zachytil, jak prezi-
dent Edvard Beneš vyznamenává gen. Svobo-
du, který se o několik desetiletí později stal také 
prezidentem.

Nejen pořadatele, ale především pana Šrám-
ka, potěšil velký zájem veřejnosti. Škoda jen, že 
mladší ročníky posluchačů se vyskytovaly jen 
sporadicky.                                      Václav Süss

O knize Jánošíci s těžkou hlavou 
Mýty a realita Slovenska očima českého 

reportéra Ľubomíra Smatany. Nejprodávanější 
kniha v ČR. Během jednoho měsíce vychází již 
2. vydání. Autor je Čecho-Slovák, který se nar-
odil na Slovensku, má české školy a začíná se 
zabydlovat v našem městě.

Kniha je výsledkem čtyřleté reportérské práce, 
při které ¼ubomír Smatana, jako stálý zpravo-
daj Českého rozhlasu Radiožurnálu a ostatních 
rozhlasových stanic, prokázal svou výjimečnou 
schopnost propojit objektivní fakta současného 
života a každodenní zprávy  s osobními zážitky 
„člověka v terénu“ s příběhy lidí z těch nejza-
padlejších koutů Slovenska.

Svým poutavým vyprávěním nás autor 
doslova vtáhne do země, která je nám srdcem 
i zeměpisně nejblíže, ale přesto stále nepo-
znaná.

Každopádně ten, kdo si knihu přečte, si při-
pomene místa, která navštívil, o kterých se učil 
ve škole, udělá si obrázek o současné politické 
situaci, a možná, že se kniha stane motivačním 
cílem dovolené pro ty, kteří na Slovensku ještě 
nebyli.

Knihu jsem četla a mohu říct jen 
„skvělá“.

(MM)

Kalouskova složenka na dluh
V poště jsem dostal složenku, jako asi každý 

z Vás. Složenky jako každý z Vás nemám rád. 
Všechny musím zaplatit, ale tuhle velmi ubohou 
legraci bych rád, aby si pan Kalousek zaplatil 
sám. Vyhrožuje, že máme tak velký dluh, že  na 
každého občana to dělá 121 tis. Kč. Mimocho-
dem pan Nečas říká 250 tis. Kč. Proč Vy dva, 
dlouholetí vysocí politici, říkáte tak rozdílné 
částky? Pánové, tyto dluhy jsme neudělali my, 
obyčejní lidé, které znáte jen před volbami, ale 
Vy. Asi jste své práci ve vysokých funkcích 
do listopadu minulého roku vůbec nerozumě-
li. Pomohla Vám celosvětová krize, můžete se 
na ni vymlouvat, ale je to hloupé. Tento člá-
neček budete všichni číst až po volbách, jestli 
jste vůbec k nim šli. Vážení politici, poslanci 
a senátoři, snažte se alespoň splnit, co před vol-
bami slibujete, což jste za dvacet let naší nové 

demokracie udělali málokdy. Desítky let, již 
před rokem 1989, jsem měl takový nápad, že by 
bylo velmi rozumné, aby každému státu vládli 
odborníci a ne politici. Bohužel, na celém světě 
je to naopak. Panu Kalouskovi vzkazuji, aby si 
vzal příklad z práce našeho přeštického rodáka, 
za I. republiky ředitele Živnobanky (mimocho-
dem již neexistuje, prodali jsme ji), pana Jaro-
slava Preisse. Ten svým finančním umem, tzv. 
nostrifikací, dokázal to, že po rozpadu Rakous-
ka-Uherska jsme byli jedním z nejbohatších 
států v Evropě, což se nelíbilo ani Rakušanům, 
ani Němcům. Takže pane Kalousku, příště nám 
takovéto složenky neposílejte, šetřete naše pení-
ze pro Vaši předvolební kampaň strany TOP 09 
a zkuste nám někdy vysvětlit Vaše finanční pro-
blémy v okolí Bechyně a Příbrami.

Ing. Jiří Běl 

Již dvacet let se v Mateřské škole v Přešticích v Dukelské ulici věnuje výuce cizího jazyka paní 
učitelka Marie Radová. Šestnáct let si děti osvojovaly základy němčiny, poslední 4 roky se sezna-
mují s angličtinou z důvodu návaznosti jazyka  v základní škole. V letošním roce „chodí“ po sku-
pinkách na angličtinu 60 dětí. Zařazováním písniček, her a říkanek děti mnohem lépe pronikají do 
tajů jazyka a to se pro ně stává zábavou.

Ve Skočicích se sázely stromky
Členové SDH Skočice již několikrát byli 

popotahováni za to, že umí pouze prořezávat 
křoví, ničit nálety apod. Koneckonců, vlastně 
už za to dostali i pokutu, když se snažili udělat 
něco pro děti, aby mohli v zimním období pro-
vozovat zimní sporty.

Koncem dubna však zasadili členové SDH 
Skočice celkem 220 stromků, z toho 20 boro-
vic a 200 smrčků. Tyto stromky budou zve-
lebovat prostory víceúčelové požární nádrže, 
dětského hřiště a okolí restaurace ve Skočicích. 
Část smrčků bude sloužit jako živý plot v okolí 
restaurace a dětského hřiště.

Co znamená vysázení 220 stromků oproti 
prořezání křoví a náletů, již necháme na posou-
zení druhých.

Tato akce byla první svého druhu v obci 
a bylo jednomyslně schváleno, že se stejná akce 
bude ještě opakovat.

Hasiči neničí, ale zvelebují a starají se mimo 
jiné i o přírodu a svou obec.

Ondřej Živný
SDH Skočice

Již přes půl roku slouží občanům Přeštic 
a okolí opravený Lékařský dům v Sedláčkově 
ulici včetně záchranné služby. Nezapomínejte 
číslo 155!                      Text a foto ing. Jiří Běl

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce
RPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O

k03-138x100_CB.indd   1 26.2.2010   14:51:05

Nová služba předprodeje 
vstupenek

V Informačním centru v Přešticích máte 
nyní nově možnost zakoupení vstupenek 
v rámci Plzeňské vstupenky. Jistě si vybe-
rete z pestré nabídky hudebních žánrů nebo 
sportovních utkání. Naleznete zde akce pořá-
dané městem Plzeň, jako jsou například nej-
různější festivaly a koncerty, dále širokou 
nabídku divadel (Divadlo J. K. Tyla, diva-
dlo Alfa, Dialog, …), fotbalové zápasy FC 
Viktoria Plzeň, kulturní pořady v Měšťanské 
besedě i nabídku hudebních klubů. Rezerva-
ce můžete provádět on-line na www.plzen-
skavstupenka.cz, www.ticketstream.cz nebo 
si přijďte rovnou vybrat k nám.
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Už víme, jak si správně čistit zuby
V pondělí 12. dubna 2010, k nám do třídy přišla 

dentální hygienistka paní Petra Vacková. Přinesla si 
s sebou krásného zeleného dráčka, na kterém nám uká-
zala správný postup při čištění zubů.

Každý si přinesl svůj zubní kartáček. Kartáček nám 
prohlédla a řekla nám, kdo má správný a kdo špatný. 
Správný byl jen jeden.

Na stolečku byly vystavené potraviny, ze kterých 
jsme vybírali, co je zdravé a co škodlivé pro chrup. 
V průběhu besedy jsme soutěžili ve skupinách. Hráli 
jsme o kelímky, letáčky s magnetem, o hru a reklamní 

pastu Elmex junior. Paní hygienistka si s sebou přines-
la také zubní nástroje: sondu, zrcátko, hladítko a kleš-
tě. Prohlédli jsme si také fotomontáž snímků paní se 
zkaženými zuby a se zdravými zuby. Ukázala nám na 
rentgenovém snímku mléčný a smíšený chrup, který 
máme my.

Děkujeme paní Petře Vackové za krásnou a zajíma-
vou besedu o zdravých zubech. Její rady si budeme 
pamatovat. Beseda se nám moc líbila. 

Gabriela Tůmová a ostatní žáci třídy 3. D, 

ZŠ Přeštice

Zdravé zuby
Gabriela Tůmová

Pečuj o svůj chrup,

ať nebolí zub.

Zdravé zuby, zdravé dítě,

pečuj o ně, nebolí tě.

Zdravé zuby musíš mít,

kup si na to zubní nit.

A pořádný kartáček,

nebuď malý lajdáček.

Tři minuty 2x denně

o své zuby pečujeme.

Vypláchni si ústní vodou, 

a ne žádnou limonádou.

Potom čistou pusu máš,

bakteriím sbohem dáš.

Povinná výbava motorových vozidel
Dnem 15. září 2009 nabyla účinnosti hlavní 

části vyhlášky Ministerstva dopravy o schva-
lování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Ta přináší změny v povinné 
výbavě motorových vozidel i vleků.

Hlavní změny v povinné výbavě motorových 
a přípojných vozidel lze shrnout do následují-
cích bodů:

Rezervní pneumatiky (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneu-

matiky, která budou vybavena prostředkem pro 
bezdemontážní opravu pneumatik (například 
sprej umožňující zacelení i nafouknutí děravé 
pneumatiky), nemusí být už nově vybavena 
rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uve-
dených do provozu před 15. zářím 2009 se však 
tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevy-
bavením vozidla rezervou souhlasí výrobce 
vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla 
stejného typu uváděna na trh bez rezervních 
pneumatik.

Pouze u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 
(tj. nákladní vozidla nad 3,5 t a autobusy) je 
možné prostředky pro opravu nahradit patřič-
ným smluvním vztahem, který zajistí opravu 
poškozené pneumatiky na celém území České 
republiky.

Náhradní žárovky u motocyklů (od 15. září 
2009)

Nově nemusí být motocykly registrované 
v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, 
pokud motocykly budou vybaveny minimálně 
jednou náhradní pojistkou.

Nepovinné přepážky pro užitková vozidla (od 
15. září 2009)

U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), kte-
rá vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel 

(tedy existuje konstrukčně shodné osobní vozi-
dlo), není povinnost mít ve vozidlech přepážku 
oddělující prostor pro cestující od prostoru pro 
náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo 
mříží na zadních bočních oknech. Vyjmutí pře-
pážky není nově přestavbou a vozidlo tak nadá-
le zůstává nákladním se shodnou obsaditel-
ností jako nákladní vozidlo. Vyjmutí přepážky 
se nezapisuje do technického průkazu, ani ho 
nikdo nikam nepotvrzuje.

Změny ve vybavení lékárničky (od 1. ledna 
2011)

Nové požadavky platí i pro obsah lékárničky 
ve vozidlech. Jedná se o bližší specifikaci stá-
vajících zdravotnických prostředků (např. roz-
měry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů atd.), 
vypuštění některých prostředků (spínací špend-
lík) a nové prostředky (izotermická fólie, resus-
citační maska s výdechovou chlopní a filtrem).

Do 31. 12. 2010 bude možno používat stáva-
jící lékárničky

Přibyl i informační leták s pokyny o správně 
provedené první pomoci. Se zavedením těchto 
požadavků je spojeno i přechodné ustanove-
ní, a to, že do 31. 12. 2010 je možno používat 
lékárničky stávající. Kdo však bude chtít, může 
s novým typem lékárniček jezdit již od 15. září 
2009.

Reflexní vesty (od 1. ledna 2011)
Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech 

motorových vozidel registrovaných v ČR 
povinně vozit reflexní vestu, resp. jiný oděvní 
doplněk s označením z retroreflexního mate-
riálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat 
i motocyklů.

por. Petr Mašek
komisař dopravního inspektorátu 

FOTOstudio Kubát
Husova 1263, Přeštice

www.foto-kubat.cz

Aktuálně nabízíme
mimo naše stálé služby:

- Fotografujeme v atraktivním stylu “RETRO”
- Digitální minilab - možnost zhotovení fotografií na počkání
 z CD, DVD, karet ..... i z telefonů
- Velký výběr fotodárků (z Vašich fotografií)
- Jedlé fotografie
- Fotografie z filmů v lepší kvalitě
- Zvětšeniny novou technologií ve špičkové kvalitě- Zvětšeniny novou technologií ve špičkové kvalitě

Železniční přejezdy
Železniční přejezd je místo, kde každým 

rokem zbytečně vyhasnou životy nezodpověd-
ných řidičů. Náplní tohoto preventivního článku 
je proto upozornit na nejčastější chyby, kterých 
se řidiči opakovaně dopouští. 

Západočeští policisté za rok 2009 zaevido-
vali celkem 32 dopravních nehod na železnič-
ních přejezdech. Z toho jich 18 bylo v Plzeň-
ském kraji a 14 nehod v Karlovarském kraji. 
Od začátku roku 2010 zaznamenali policisté 
v Plzeňském kraji již 5 nehod na železničních 
přejezdech, což je v porovnáním se stejným 
obdobím v loňském roce o dvě nehody více. 

Nejprve bychom rádi připomněli, že želez-
niční přejezd je místo, kde se na stejné úrovni 
kříží železnice se silnicí a které je označeno pří-
slušnou dopravní značkou. 

Přejezdy můžeme z pohledu řidiče rozdělit na 
• přejezd označen pouze dopravní značkou 
• přejezd se zbudovaným světelným zabezpečo-
vacím zařízením

Podle statistiky došlo k nejvíce dopravním 
nehodám na přejezdech se zbudovaným zabez-
pečovacím zařízením. Nejčastěji bourají ti řidi-
či, kteří nerespektují blikající červená světla na 
zabezpečovacím zařízení, nedodržují nejvyšší 
povolenou rychlost, nezastaví před značkou 
„Stůj, dej přednost v jízdě“, předjíždí na přejez-
du nebo v jeho těsné blízkosti. 

Řidiči nevjíždějte na železniční přejezd 
• slyšíte-li nebo vidíte-li blížící se vlak 
• na světelném zabezpečovacím zařízení blika-
jí přerušovaně červená světla nebo je dávána 
výstraha přerušovaným zvukem houkačky či 
zvonku
• sklápějí, zdvihají se nebo jsou sklopeny závory
• dává-li znamení k zastavení zaměstnanec drá-
hy kroužením červených nebo žlutých praporků 
nebo za snížené viditelnosti kroužením červe-
ným světlem
• nedovoluje-li situace za železničním přejez-
dem jeho plynulé přejetí a pokračování v jízdě.

Řidiči uvědomte si, že
• na železničním přejezdu a v jeho těsné blíz-
kosti nesmíte couvat, otáčet se a předjíždět
• pokud je železniční přejezd označen pouze 
samotnou dopravní značkou, nebo na světel-
ném zabezpečovacím zařízení nesvítí bílé svět-
lo, musíte se vždy jednoznačně přesvědčit, zda-
li můžete přejezdem bezpečně projet

Železniční přejezd a rychlost 
Spousta řidičů dnes zapomíná na uzpůsobe-

ní rychlosti vozidla k blížícímu se přejezdu. 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů  
jednoznačně vymezuje maximální povolenou 
rychlost na přejezdu a 50 metrů před ním.
• Obecné pravidlo říká, že řidič může na přejez-
du a 50 metrů před ním jet maximální rychlostí 
30 km/h.
• Pouze v případě je-li přejezd vybaven svě-
telným zabezpečovacím zařízením, na kterém 
bliká přerušované bílé světlo, může řidič na 
přejezdu a 50 metrů před ním jet maximální 
rychlostí 50 km/h. 

Vozidlo zůstane stát na přejezdu
Každému z nás se může stát, že se porouchá 

auto a zůstaneme stát v kolejišti. V tomto přípa-
dě je důležité zachovat chladnou hlavu a postu-
povat podle následujících pokynů:
• využijeme vlastní prostředky a co nejdříve 
odstraníme vozidlo z prostoru přejezdu
• pokud jsou na přejezdu sklopeny železniční 
závory pamatujte, že lze s nimi manipulovat 
a tak ve výjimečných případech je možné závo-
ry nadzvednout
• pokud okolnosti nedovolují vozidlo z kolejiště 
vyprostit, je nutné, abyste okamžitě upozornili 
složky IZS na telefonní číslo 112
• pro rychlejší lokalizaci nezapomeňte nahlásit 
číslo přejezdu. To najdete na rubové straně svě-
telné skříně nebo dopravní značky
• další vaší povinností je na hrozící nebezpečí 
upozornit blížící se vlak. 

Víte o Haydnovi?
Víte, jak velký byl Haydnův orchestr v Dolní 

Lukavici?
Dle výzkumu Carla Ferdinanda von Pohla se 

dozvídáme o Haydnově orchestru v Dolní Luka-
vici. Orchestr se skládal nanejvýš ze 6 houslí, 1 
violy a kontrabasu. Později ještě možná přibylo 
violoncello (ale jen příležitostně), dva hoboje, 
dva lesní rohy a dva pozouny. Je proto pochopi-
telné, že partitury raných Haydnových symfo-
nií nemají zvláštní part violoncella. Pozounisté 
nejspíš pouze zesilovali bas. Orchestr Hayd-

novských morzinovských symfonií čítal nanej-
výš 12-14 hráčů. 

Víte, odkud přišlo „papá Haydn?“ 
Jistě jste už někde četli, že Haydn měl 

předzdívku „papá Haydn“. Toto oslovení mu 
vymyslel Mozart a už Haydnovi zůstalo. Hayd-
nův vztah k o generaci mladšímu Mozartovi 
byl uctivý: po premiéře Dona Giovanniho byl 
např. vyzván, aby napsal také operu pro Prahu 
– a odmítl s poukazem na velikost a suverenitu 
Mozartovy operní tvorby. 

Mgr. Eva Klepsová

Město Přeštice Vás zve na
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu

12. 6. 2010
Masarykovo náměstí



V pátek 21. 5. 
2010 se uskutečnila 
41. VH TJ Přeštice. 
Bylo přítomno 16 zástupců oddílů z 18, které 
jsou ve svazku TJ Přeštice. Na této valné hro-
madě byl zvolen nový výkonný výbor hlasy tří 
nebo čtyř oddílů proti dvanácti. Nezaujatého 
pozorovatele by překvapilo, jak je to možné.  
Ono totiž stačí, když si to odhlasují dva oddíly, 
fotbal a národní házená. Mandáty jsou přiděle-
ny totiž dle členské základny, která je zvláště 
u oddílu fotbalu slušně řečeno „podivná“. Vůli 
změnit tyto hlasovací podmínky samozřej-
mě tyto dva oddíly nemají. Je to rána pod pás 
demokratickému rozhodování.

Toto je postřeh účastníka této valné hromady.
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NÁZOR
ČTENÁŘE

Národní házenkáři zahájili 
mistrovské soutěže

Prvoligové ženy mají odehráno 5 kol, z toho 
čtyři vítězná a pouze v Tymákově nepoznaly 
vítězství. Po celkově 16. kole jsou zatím na 
čtvrté příčce, která znamená postup do play off. 
Na druhý Chomutov a třetí Tymákov ženy ztrácí 
pouze jeden bod. Do konce základní části zbývá 
sehrát ještě pět kol. Dosavadní jarní výsledky:

TJ Přeštice – TJ Božkov 16:3 (9:1), Sokol 
Tymákov – TJ Přeštice 25:20 (13:9),  TJ Přeš-
tice – HK Hlinsko 22:17 (13:10),  TJ Přeštice 
– TJ Spoje Praha 20:13 (11:6), TJ Šroubárna 
Žatec – TJ Přeštice 12:16 (9:6). 

Muži Přeštic, hrající nejvyšší soutěž, mají 
odehráno 7 jarních soutěžních kol. Do konce 
základní části chybí sehrát pouze tři kola a to 
všechna na soupeřových hřištích. Zatím získa-
li 13 bodů a nelze s jistotou říci, že se 1. liga 
v Přešticích bude hrát i v příští sezóně. Důležité 
utkání se hrálo 16. května v Litohlavech. 
Bohužel v chladném počasí muži na soupeře 
nestačili a zápas skončil prohrou našeho týmu 
24:21. 

Jak dopadla jarní utkání:
TJ Plzeň Újezd – TJ Přeštice 22:13 (9:6),  TJ 

Příchovice – TJ Přeštice  14:15 (7:7), TJ Přešti-
ce – TJ Stará Ves  17:14 (8:7), TJ Přeštice – 1. 
NH Brno 12:16 (4:8), TJ DIOSS Nýřany – TJ 
Přeštice 22:16 (11:8),  TJ Přeštice – SSK Vít-
kovice 19:14 (8:7), TJ Přeštice – Sokol Svinov 
26:26 (15:12).

Béčko žen v Oblastním přeboru má odehráno 
sedm utkání a v tabulce je zatím na 3. místě. 
Z toho je 5 vítězných a dvě prohry. Jaké to byly 
výsledky?

TJ Přeštice B – TJ Sokol Štěnovice 21:9 (11:5), 
Sokol Blovice A – TJ Přeštice B 17:16 (8:11),   
TJ Přeštice B – Sokol Blovice B 11:2 (7:1), TJ 
Přeštice B – Sokol Dobřív 21:11 (11:2), Sokol 
Tymákov B – TJ Přeštice B 22:21 (12:9), TJ 
Přeštice B – TJ Příchovice 25:19 (11:7),  Sokol 
Osek – TJ Přeštice B 11:29 (6:19). 

Na prvním „postupovém“ místě se stále drží 
muži B, kteří ale na jaře okusili první porážku 
v soutěži, a tím si zkomplikovali postupové 
naděje. V posledním utkání Oblastní soutěže si 
nesmí dovolit prohrát v Kyšicích. V této sou-
těži, stejně jako u žen, je odehráno 7 kol.  A jak 
si vedl muži B na jaře?

TJ Přeštice B – TJ Všenice B 27:18 (13:9),  
TJ Vřeskovice B – TJ Přeštice B 18:16 (6:4), 
TJ Přeštice B – Sokol Žerovice 20:13 (6:7), TJ 
Přeštice B – Sokol Dobřív 26:15 (15:7),  TJ 

Sokol Kyšice B – TJ Přeštice B 16:20 (10:11), 
TJ Přeštice B – TJ Litohlavy B 22:15 (7:7), 
Sokol Osek B – TJ Přeštice B 17:23 (9:10).

A jak si vede mládež oddílu národní házené 
TJ Přeštice…

Dorostenky, které vedou svoji soutěž a ještě 
neztratily ani bod, mají odehrané pouze jedno kolo:

TJ Přeštice – TJ Sokol Štěnovice 28:10 
(11:6)

Stejně jsou na tom i dorostenci. Ti rovněž 
vedou Oblastní přebor a mají za sebou jedno 
vítězné utkání:

TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany 32:23 
(16:11)

V počtu odehraných utkání jsou na tom lépe 
starší žačky (4), ale v tabulce to znamená zatím 
třetí místo.

Sokol Blovice – TJ Přeštice 10:10 (5:6), TJ 
Přeštice – Sokol Nezvěstice 23:7 (10:3), Sokol 
Tymákov A – TJ Přeštice 8:20 (4:10), Sokol 
Tymákov B – TJ Přeštice 15:7 (7:3).

Družstvo starších žáků, které hraje mimo sou-
těž, z důvodu tří starších hráčů v sestavě, je stá-
le na 1. místě. Dosavadní výsledky:

TJ Přeštice – Sokol Kyšice 21:13 (9:5), TJ 
Příchovice – TJ Přeštice 24:13 (10:6), TJ Přeš-
tice – TJ Spartak Rožmitál 19:9 (9:6).

Mladší žactvo si zatím vede se střídavými 
úspěchy. Mladší žáci podávají na jaře výborné 
výsledky a tím se vyhoupli na druhé místo a do 
konce soutěže budou bojovat o postup na Pohár 
České republiky. To by byl velice pěkný úspěch. 
Mladší žačky mají ve svém středu velice mla-
dé hráčky, které musí získávat v této kategorii 
zkušenosti. Většina může hrát za mladší žačky 
ještě tři roky. A jak si vedli nejmladší členové 
ve svých soutěžích:

Mladší žačky:
Sokol Ejpovice – TJ Přeštice 4:8 (2:5), Sokol 

Štěnovice – TJ Přeštice 22:14 (11:9), TJ Přešti-
ce – Sokol Nezvěstice 7:10 (4:4), Sokol Tymá-
kov – TJ Přeštice 27.8 (16:5), TJ Přeštice – TJ 
Příchovice 10:11 (5:5), TJ Přeštice – TJ Božkov 
23:3 (13:3).

Mladší žáci:
Sokol Dobřív – TJ Přeštice 13:10 (8:5), TJ 

Přeštice – Sokol Dobřív 11:10 (7:6), TJ Přeštice 
– TJ Božkov 19:2 (10:1), TJ Přeštice – Sokol 
Kyšice 16:6 (10:3),  TJ Přeštice – Sokol Nezvěs-
tice 11:5 (4:2).

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Seminář trenérů mládeže národní 
házené v Přešticích

V sobotu, 27. března 2010, uspořádal oddíl 
národní házené TJ Přeštice, z pověření Zápa-
dočeské oblastní soutěžní komise, seminář tre-
nérů mládeže. Jednodenní seminář proběhl ve 
sportovním areálu národní házené TJ Přeštice 
od 8.00 do 18.00 hod. Tato akce byla tematic-
ky zaměřena na pomoc začínajícím, případně 
krátce působícím trenérským kádrům, zejména 
v oblasti mládežnických kategorií.

Semináře se zúčastnilo 21 trenérů z deseti 
oddílů Západočeské oblasti. 

Přednášejícími byli lektoři ms. Petr Tausche 
(TJ DIOSS Nýřany), mnh. Stanislav Zadražil, 
mnh. Jan Adámek a Karel Tušek – vedoucí akce 
(všichni z pořádajícího oddílu TJ Přeštice). 

Program byl zaměřen na základní teoretické 
a praktické poznatky, ze kterých by měli trenéři 
mládeže při své činnosti v oddílech čerpat. Jed-
notliví lektoři předvedli dobrou práci a kvalitou 
svých přednášek určitě splnili předpokládané 

očekávání. Ať se jednalo o členění tréninko-
vé jednotky, vedení tréninku, psychologické 
aspekty, či praktické ukázky nácviku brankář-
ských, obranných a útočných činností.

Závěrem byli zúčastnění seznámeni s vede-
ním trenérského deníku, což neodmyslitelně 
patří k práci každého trenéra.

Poslední částí semináře byla diskuze, při které 
zaznělo z úst frekventantů přání, že takové akce 
jsou velice prospěšné a pro pomoc v trenérské 
i pedagogické práci v oddílech potřebné. Bylo 
by dobré zavést periodické opakování seminá-
řů, na které by se zajistily metodické materiály 
pro potřeby trenérů, ale to už je záležitost orgá-
nů SNH Praha.

Nakonec je třeba poděkovat všem lektorům, 
demonstrátorkám z domácího družstva doroste-
nek a pořadatelům z přeštického oddílu.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Vítězný turnaj přípravek v Přešticích
Oddíl národní házené TJ Přeštice uspořá-

dal turnaj těch nejmladších děvčat, v katego-
rii přípravek. Pro většinu děvčat to bylo první 
herní představení v životě, před zraky rodičů, 
babiček, dědečků a příznivců našeho krásné-
ho sportu. Jejich věk je 6 a 7 let. Je jen ško-
da, že se turnaje zúčastnila pouze tři družstva. 
Na poslední chvíli se odhlásily ze zdravotních 
důvodů Vřeskovice. Ze stejného důvodu přijely 
i Štěnovice jen s jedním celkem. Turnaj se hrál 
trojkovým systémem, kdy tři hráčky v poli brá-
ní i útočí. Hrací doba byla 2x20 min. a všechna 
tři utkání „odřídil“ velice dobře Marek Brada. 
Všechna družstva byla odměněna dorty a ovo-
cem. Domácí oddíl postavil dvě družstva a ta 
nastoupila v těchto sestavách:

TJ Přeštice A:
– brankářka: Hrbáčková Júlie
– v poli nastoupily: Ausbergerová Klára (15 

branek), Schejbalová Adéla (4 br.), Trávová 
Michaela (7 br.) a Havlíčková Martina
– trenérka: Živná Jitka

TJ Přeštice B:
– brankářka: Řezníčková Lucie
– v poli nastoupily: Tušková Kamila (14 bra-
nek),  Tremlová Kamila, Sedláčková Pavlína, 
Mourková Karolina, Dobrá Veronika (7 br.)
– trenér: mnh. Zadražil Stanislav  

Výsledky:
TJ Přeštice A – TJ Přeštice B  14:10 (7:4)
TJ Přeštice B – TJ Sokol Štěnovice 11:11 (4:7)
TJ Přeštice A – TJ Sokol Štěnovice 12:10 (8:1)

Tabulka turnaje:
1. TJ Přeštice A            2  0  1    26:20  4 body
2. TJ Sokol Štěnovice  0  1  1    21:23  1 b.   - 2
3. TJ Přeštice B          0  1  1     21:25  1 b.   - 4

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Poděkování
Děkuji neznámé poctivé nálezkyni, kte-

rá našla můj mobilní telefon a dala ho do 
obchodu Tvořeníčko.                           JJ

Zveme Vás
GRAND PRIX PŘEŠTICE

(cyklistický závod)
13. 6. 2010    14.00 hodin

Masarykovo náměstí

KKC Přeštice pořádá
Dostaveníčko s dechovkou 

– Vrchovanka 
17. 6. 2010 od 18 hodin

K poslechu zahraje oblíbená dechová kapela 
Vrchovanka z Mrákova, 

v čele s kapelníkem Petrem Němcem.
Sponzorem pořadu Pekařství France Přeštice.

Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstupné:

130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.

Velká 
přehlídková 
módní show

19. 6. 2010
Módní trendy léta a podzimu 2010, 

žhavé novinky v oblečení, 
účesech, líčení. 

Hlavní hvězdou oblíbený herec
Václav Vydra. 

Mnohá další překvapení, bohatá tombola. 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice

Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: Kulturní a komunitní 

centrum Přeštice
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 

200 Kč na místě

Úspěch žáků ASPV
ve sportovní gymnastice
na přeboru ČR

Žáci našeho oddí-
lu ASPV se ve dnech 
7.–9. 5. 2010 zúčastnili 
přeboru ČR ve sportov-
ní gymnastice v Doubí 
u Třeboně. Na přebo-
ru dosáhli výborných 
výsledků. Filip Hájek 
vyhrál soutěž starších 
žáků, po loňském prv-
ním místě v kategorii 
mladších žáků, vlastně 
obhájil titul. Krásný 
úspěch vybojoval tře-
tím místem i Petr Kuče-
ra v kategorii mladších 
žáků. Pro chlapce 
i trenéry jsou úspěchy 
odměnou i povzbuze-
ním do další činnosti.

Ivana Kohoutová, 
ASPV TJ Přeštice

Přeštické koláčování
Třetí ročník soutěžního klání v přípravě kolá-

čů s názvem „Přeštické koláčování“ se uskuteč-
nilo v sobotu 22. května v cukrárně u Baxů. Od 
14 hodin probíhala registrace soutěžících a pří-
jem koláčů do soutěže. V 15 hodin začala hlav-
ní soutěž. Do soutěže se přihlásilo 21 uchazečů 
o titul za nejúžasnější koláč. K ochutnání zde 
byly koláče klasické, moravské, frgál z Valaš-
ska a další. Zajímavostí se staly dva, které byly 
vytvořené ze zeleniny s chlebovým podkladem. 
V letošním roce si první místo odnesla paní Jitka 
Jindřichová ze Dnešic, druhé místo vybojovala 

paní Monika Rothová ze Žerovic a třetí příčku 
obsadila paní Marie Houbová ze Švihova.

Sobotního koláčování se také zúčastni-
li manželé Ircingovi z Třemošné. Pan Ircing 
věnoval do koláčování kromě výrobků své 
ženy i recept, který vlastnoručně sepsal. Kolá-
če pojmenoval BESIP, protože v oblasti bez-
pečnosti silničního provozu dlouhá léta pracu-
je a koláče předkládá na různých pracovních 
setkáních.

Nyní mají i přeštičtí muži možnost otestovat své 
cukrářské umění podle návodu svého kolegy. (red)

Celkový pohled na přihlášené koláče. Také 
máte chuť?

Na snímku vidíte vítězku třetího ročníku Kolá-
čování paní Jitku Jindřichovou ze Dnešic spo-
lečně se starostou Petrem Fornouzem a mode-
rátorkou Mirkou Kuntzmannovou.

Receptura na koláče BESIP10. 9.-26. 11.    Kurz tance 
a společenské výchovy

Příjem přihlášek od 1. 6. 2010

Nabízím pronájem
garáže,

vhodné i pro dodávku.Telefon
 603 384 383

Příprava výroby na 10 koláčů
1 kg polohrubé výběrové mouky
18 dkg cukru krystal
2 dkg sádla
3 vaječné žloutky, 1 celé vejce
– vše třít a těsně před dokončením tření přidat trochu 
rumové a citrónové směsi (aroma)
1/4 litru vlažného mléka
6 dkg droždí
– vytvořit kvásek
3 g prášku do pečiva
1 kávová lžička soli
   citrónová kůra (omýt, osušit a jemně nastrouhat)
2 polévkové lžíce rumu

41. valná hromada
TJ Přeštice
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PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice, 
Masarykovo nám. 311, 334 01  Přeštice,
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Slevy 
nekončí !!!

Otázka ke křížovce: Komu patřilo město Přeštice v 18. století? Odpověď naleznete v tajence.

Přeštičtí závodníci se neztratili
Sokolská župa Šumavská uspořádala dne 10. dub-

na 2010 Přebor župy v atletice. Naši svěřenci se v kon-
kurenci neztratili. Přinášíme vám výsledky ze závo-
dů ve sportovní gymnastice a šplhu mladších 
žáků. Sportovní gymnastika 1. místo – Květoň 
Václav, 2. místo – Dobrý Jan, 3. místo – Fiala 
Jindřich. Šplh 1. místo – Fiala Jindřich, 2. mís-
to – Květoň Václav.

V závodech pořádaných dne 25. dubna 2010 
v atletice měla úspěch děvčata. V kategorii star-
ší žákyně obsadila 1. místo – Renata Šledrová; 
mladší žákyně: 2. místo – Veronika Dobrá, 
3. místo – Kateřina Křenková. Všem zúčast-
něným blahopřejeme.

Sestra Radka
TJ Sokol Přeštice

Svěřenci přeštického Sokola v konkurenci uspěli.                          Foto archiv TJ Sokol Přeštice.

Dějiny a současnost barokního
kostela v Přešticích

V pátek 21. května tohoto roku slavnostně pokřtila hejtmanka Plzeňského kraje paní 
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. (na snímku vpravo s autorem knihy), ve velkém 
sále Spolkového domu v Přešticích, mojí novou knihu „Dějiny a současnost barokního 
kostela v Přešticích“. Na křtu nechyběl ani člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti kultu-
ra, památková péče, cestovní ruch a marketing pan Václav Koubík. Křtu byli rovněž pří-
tomni poslanci Parlamentu ČR Ing. Václav Votava a Václav Šlajs. Velice mě těší, že za 
naše město se křtu zúčastnili a za město promluvili člen Rady Města Přeštice pan Milan 
Hájek a člen zastupitelstva Bc. Vladimír Frouz. Knihu bude možné zakoupit v několika 
vybraných provozovnách v Přešticích.     

Rovněž bych chtěl poděkovat panu Mgr. Jiřímu Hlobilovi a jeho doprovodu za poutavé 
moderování celého programu. 

Závěrem rovněž děkuji majiteli Spolkového domu v Přešticích, panu Zd. Kriegelstei-
novi, za perfektně připravené zázemí.

Mgr. Jan Königsmark
©

  6
 X

 s
.r.

o.

sobota
26. 6. 2010

M sto P eštice ve spolupráci s KKC P eštice

Moderuje Petr Handl ( Ro Plze )

Vás zvou na


