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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Vážení spoluobčané,
do rukou se vám dostává dvojčíslo prázdnino-

vých Přeštických novin. 
V úvodu bych vás chtěl upozornit na infor-

mace, týkající se rekonstrukce budovy v Sed-
láčkově ulici č. p. 553, o kterých se zmiňuji 
v následujícím článku. V době letních prázdnin 
budou ve městě pokračovat již započaté inves-
tiční akce. Jedná se především o rekonstrukci 
komunikace a vodovodu na Tř. 1. máje, úpra-
vu chodníku v Rybově ulici k ulici Třebízského 
a v neposlední řadě i započetí stavby dlouho 
avízovaného nového parku na Severním před-
městí. 

Město Přeštice také přistoupilo k druhé fázi 
opravy významné vycházkové trasy mezi Přeš-
ticemi a Příchovicemi. Úpravou povrchu chod-
níčku by se měly zlepšit podmínky pro vycház-
ky nejen pro chodce, ale i pro matky s dětmi. 
V době úpravy bude chodníček částečně uza-
vřen. Žádáme vás proto o shovívavost. 

Další investiční akcí, která probíhá v našem 
městě a je zainvestována soukromým investo-
rem, je výstavba benzinové stanice v prostoru 
obchodní zóny. 

Dne 11. června 2009 proběhlo zasedání 
Zastupitelstva města Přeštice, kde se mimo jiné 
projednávalo  i prodloužení smlouvy o výstavbě 
víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou. 
Po velice bouřlivé diskuzi bylo prodloužení 
termínu realizace, který byl v souladu s dotač-
ním titulem do roku 2011, zamítnuto zastupiteli 
města v poměru 8 proti (zastupitelé za ČSSD, 
Nezávislí, KSČM), 5 pro (zastupitelé za ODS) 
a 1 se zdržel hlasování (zastupitel za KSČM). 
Tímto zůstává v platnosti stávající smlouva, jejíž 
termín ukončení je 31. 12. 2009. V současné době 
nejsem schopen říci, zda je reálné prodloužení či 
úpravy stávající smlouvy a bohužel musím kon-
statovat, že nepochopením podstaty prodloužení 
smlouvy některými zastupiteli se vzdálila vidina 
výstavby víceúčelové sportovní haly s ledovou 
plochou a sportovními zařízeními.  

Ani během letních prázdnin nebudou občané 
ochuzeni o kulturní akce. Dne 22. srpna 2009 se 
uskuteční na Masarykově náměstí akce „10 let 
Rádia Blaník“, kde v kulturním programu vystou-
pí Petr Muk, Jaroslav Uhlíř, Josef Vágner, Petr 
Rezek, skupina K2. Celý program bude začínat 
v 17 hodin a bude zakončen ohňostrojem. Na tuto 
akci vás srdečně zveme. 

V závěru mi dovolte, abych vám všem popřál 
příjemné prožití dovolených, a především pod-
statně lepší počasí během letních měsíců, než 
kterým nás počastoval červen. Slunce nejen nad 
hlavou, ale i v duši, vám srdečně přeje 

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Problémy města ověřeny anketou
Na  veřejném fóru „Zdravé město Přeštice“ 

dne 14. dubna 2009 byly 70 účastníky nafor-
mulovány nejpalčivější problémy v jednotli-
vých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají 
občané.

Tyto problémy byly následně ověřeny anke-
tou, která probíhala ve městě od  20. do 29. 
května 2009. Na osmi místech ve městě bylo 
odevzdáno celkem 128 anketních lístků. Anketa 
byla také podpořena diskusí na webovém dis-
kusním fóru, do které se zapojilo 37 občanů. 

Za největší problémy občané považují chy-
bějící obchvat města, chybějící plavecký bazén, 
nedostatek bezbariérových tras, nedostatečné 
protipovodňové úpravy a nedostatek sociálních 
bytů. Pořadí všech problémů včetně bodového 

hodnocení je zveřejněno na webu města. Větši-
na z nich není pro vedení města novinkou, jsou 
již obsaženy buď ve strategickém plánu rozvoje 
nebo v komunitních plánech. 

Rada města schválila k  těmto problémům 
důvodovou zprávu s určením zodpovědných 
osob a termínů řešení. Bohužel největší pro-
blém, tj. obchvat města, který vede pořadí s vel-
mi výrazným náskokem před druhým v pořadí, 
může město ovlivnit jen minimálně. 

Zprávu, kterou si rovněž můžete přečíst na 
www.prestice-mesto.cz, vzalo na svém jedná-
ní dne 11. června na vědomí i zastupitelstvo 
města. 

Eva Česáková
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice

Dohady a spekulace 
ohledně pozemků

V poslední době dochází k různým dohadům 
ohledně pozemků v průmyslové zóně, ve smě-
ru na Skočice, které jsou ve vlastnictví sou-
kromých osob. Dohady a spekulace vycházejí 
především ze skutečnosti, že jednotliví vlastníci 
jsou obcházeni soukromou osobou, zastupující 
nejmenovanou společnost a nuceni k podepsání 
smluv o zprostředkování budoucí kupní smlou-
vy. K tomu jsou podávány informace, že Město 
Přeštice chce změnit určení těchto pozemků, 
a tím možnosti jejich znehodnocení. 

Město Přeštice vypsalo soutěž na prodej 
pozemků ve vlastnictví města v této lokalitě. 
Po obdržení nabídek postupně odstupovaly 
jednotlivé formy, a tím snižovaly uměle nabí-
zenou cenu. Na základě toho byla soutěž zru-
šena. Následně byla zadána Změna č. 8 ÚPN 
SÚ, která v uvedené lokalitě upravuje Změnu 
č. 2 územního plánu, jenž přesně specifikuje 
umístění komunikací v plánované průmyslové 
zóně. Výstavbou areálu IACG (bývalý Lear) je 
umístění komunikací dle Změny č. 2 územního 
plánu neaktuální. Další úpravou v zadání č. 8 je 
regulace výstavby fotovoltaických elektráren. 
V žádném případě nedojde ke změně určení 
plochy v dané lokalitě. I nadále po změně č. 8 
budou pozemky určeny pro průmyslovou výro-
bu, bude pouze z územního plánu odstraněno 
přesné umístění komunikací v této lokalitě. 

Chtěl bych upozornit všechny vlastníky, kte-
ří mají v dané lokalitě pozemky, aby byli veli-
ce obezřetní při jednání o prodeji pozemků se 
zástupci některých společností, či případnými 
spekulanty s pozemky, kteří nabízejí „výhodné 
podmínky odkupu“. 

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Výzva občanům Přeštic 
a okolí

Město Přeštice ve spolupráci s Domem his-
torie Přešticka připravuje na podzim letošní-
ho roku výstavu fotografií a dokumentů pod 
názvem „Proměny Přeštic za 20 let“. Výstava 
se bude týkat změn v Přešticích za období 1989 
až 2009 a má připomenout občanům změny 
města v tomto období.

Tímto bych chtěl požádat občany o případ-
né zapůjčení fotografií či dokumentů, které 
zachycují město a jeho proměny v posledních 
20 letech.

Materiály, které zapůjčíte městu, Vám budou 
vráceny po skončení výstavy. V případě, že 
byste měli zájem zapůjčit Vámi vlastněné foto-
grafie či jiné dokumenty, obraťte se prosím na 
Dům historie Přešticka, paní Valentovou.

I Vaší zásluhou se výstava stane opravdovým 
obrazem vývoje města za posledních 20 let.

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Budova „bývalé pohotovosti“ projde rekonstrukcí
V rámci připravované rekonstrukce budovy 

v Sedláčkově ulici č. p. 553 (bývalá pohoto-
vost), kde jsou umístěny ordinace odborných 
lékařů chirurgie, ortopedie, diabetologie, 
neurologie, rentgenu a Dopravní záchranné 
služby Přeštice, budou přemístěny ordinace 
lékařů, mimo rentgenu a DZSP, do budovy 
na Masarykově náměstí 311, KKC (býva-
lá knihovna). Po celou dobu rekonstrukce 
nebude v provozu rentgen.

Rekonstrukce budovy bude započata dne 
1. srpna 2009 s předpokládaným ukončením 
v září 2009. 

Podrobnější informace o ordinačních hodi-
nách v době rekonstrukce získáte u svých 
odborných lékařů. 

Předem se omlouváme za dočasně vznik-
lou situaci a věříme, že kompletní rekon-
strukcí budovy se zlepší podmínky jak pro 
lékaře, tak i pro pacienty. 

Případné dotazy je možné zodpovědět 
u Mgr. Petra Fornouze, starosty města, na 
tel.: 377 332 400, 724 165 237.

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Město Přeštice vyhlašuje 
diskusní téma pro měsíc 
červenec

Považujete za rozumné, aby byl ve městě 
stanoven vyhláškou tzv. „nedělní klid“?

Vyjádřit svůj názor k tématu můžete 
v diskusním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz. 

V květnu se uskutečnil již druhý ročník Přeštického koláčování. V průběhu soutěže panovala 
příjemná nálada. Na snímku zleva starosta města Přeštice Petr Fornouz, paní Helena Konopí-
ková, hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová, poslanec Jiří Papež a zástupce Českého 
rozhlasu Pavel Bouda. Více informací o soutěži přinášíme na straně 3.           Foto Josef Kubát

Mažoretky uspěly v Přešticích i přes nepřízeň počasí
Ve dnech 6. a 7. 6. 2009 proběhlo na přeštic-

kém náměstí Semifinále ČR v mažoretkovém 
sportu 2009 s náčiním POM-POM (třásně). Do 
Přeštic přijelo 21 mažoretkových skupin z celé 
ČR, aby se utkalo v bojích o medaile a postup 
do finále České republiky, které se konalo ve 
Vyškově 21. 6. 2009.

V každé ze tří kategorií mělo naše město 
zastoupení. V sobotu se po slavnostním zahá-

jení za účasti Spolku motopřátel Plzeň-jih sou-
těžilo v pochodovém defilé na trase dlouhé 
100 m. Skupiny mažoretek bohužel doprovázel 
i vydatný déšť. Přesto soutěž probíhala dle pra-
videl a mažoretky se nenechaly ničím odradit.

Sobotní večer patřil vystoupení přeštických 
mažoretek v sóloformacích a hlavně vystoupení 
skupiny Těžkej Pokondr.

V neděli soutěž pokračovala v pódiových 
choreografiích. 

A jak to celé dopadlo? Kadetky Bohemia III.  
(4. místo), Juniorky Bohemia II.  (4. místo), 
Seniorky Bohemia I. (2. místo).

Na celostátním finále se mažoretky umístily 
takto: Bohemia III. (11. místo), Bohemia II. (9. 
místo), Bohemia I. (4. místo) – toto místo není 
postupové, ale mažoretky získaly vysoké bodo-
vé hodnocení, a tak se jedná o jejich účasti na 
Mistrovství Evropy mažoretek. Blahopřejeme.

Ivana Demeterová, ZUŠ Přeštice (foto na str. 6) 

DĚTI Z MŠ VYBOJOVALY
3. MÍSTO                     str. 5
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VE FOTOGRAFIÍCH    str. 6
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PŘEŠTICE USPĚLI      str. 9
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str. 11
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností Městské policie za měsíc duben 2009Vážení občané, 

Městský úřad Přeštice, obor správní a doprav-
ní, Vás touto cestou v dostatečném časovém 
předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 
jsou držitelé řidičských průkazů vydaných 
v době od 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 komunikacích vyměnit.  Dále pak  
jsou  držitelé řidičských 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

Na Městskou policii Přeštice bylo oznámeno 
občany nebo zjištěno strážníky  celkem  61 udá-
lostí.

V dopravě bylo zjištěno 192 přestupků:
• řešeno blokově – 99
• oznámeno správnímu orgánu – 13
• řešeno napomenutím – 61
• dosud v řízení – 19 + 4 (z měsíce dubna)  
• oznámení bodovaného přestupku – 2
Ostatní činnost:
• odchyceni 2 psi (první byl předán majiteli, 

druhý do útulku) 
• na území města zjištěny 2 zábory veřejného 

prostranství (písek, lešení) a zjištěno poškození 
5 ks svislých dopravních značek – vše předáno 
k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ

• na území města byla nalezena v ul. Dukelská 
registrační značka od vozidla, která byla pře-
dána na odbor správní a dopravní MěÚ a dále 
bylo hlídkou v ul. Tř. 1. máje nalezeno dámské 
jízdní kolo zelené barvy, které bylo předáno na 
hospodářský odbor MěÚ, kde si jej může jeho 
majitel vyzvednout

• dne 11. 5. byl proveden MP dohled nad zna-
lostí pravidel silničního provozu, jízdy zručnos-
ti a jízdy podle předpisů na dopravním hřišti na 
soutěži mladých cyklistů při ZŠ v Blovicích

• dne 28. 5. byla provedena ukázka činnosti 
MP na soutěži ZŠ „Mladý záchranář“ v Přeš-
ticích

• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích pořádaných městem: dne 16. 5. – Jarní 
slavnosti, dne 30.-31. 5. – Přeštická pouť a dále 
předvolební setkání polit. strany ČSSD s obča-
ny města ze dne 26. 5. (jedno z mála setkání, kde 
nebyl narušen veřejný pořádek házením vajec) 

Z další činnosti uvádím:
• Dne 2. 5. ve 22.45 h a ve 3.20 h bylo ozná-

meno občany narušení veřejného pořádku 
v nonstop herně NIKI v Rybově ul. Na místo 
se dostavily hlídka MP a PČR, které na mís-
tě zjednaly pořádek. Došlo zde k vzájemnému 
fyzickému napadání hostů, a poté i  samotné-
ho provozovatele herny. Jeden z hostů byl po 
ošetření převezen RZS Přeštice do nemocnice 
v Plzni a věc narušení občanského soužití byla 
dle věcné příslušnosti předána na místě Policii 
ČR. Též dne 22. 5. ve 23.20 h prováděla hlíd-

ka MP asistenci hlídce Policie ČR při převozu 
agresivní osoby.

• Dne 6. 5. zajistila hlídka u manipulační plo-
chy nádraží ČD použité injekční stříkačky, kte-
ré byly zlikvidovány dle zákona o odpadech.

• Dne 8. 5. ve 2.16 h byla hlídka přivolána 
k rodinnému domu v ul. Na Chmelnicích, kde 
se na jeho zahradě pohyboval neznámý muž, 
který chtěl vpustit do domu. Provedeným šet-
řením bylo zjištěno, že si muž v „alkoholickém 
opojení“ spletl zahrady rodinných domů. Věc 
hlídkou MP vyřešena na místě.

• Dne 8. 5. ve 23.20 h spatřila hlídka MP 
u baru ve Veleslavínově ul. 2 mladíky, kteří se 
vzájemně napadali. Po provedeném šetření bylo 
zjištěno, že se jedná o mladíky ve věku 14 a 17 
let, kteří měli být již dávno doma, proto byli 
předáni svým rodičům. Jelikož mladší z nich 
ještě navštěvuje nepravidelně základní školu, 
byla věc oznámena dle věcné příslušnosti na 
odbor  sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ.

• Dne 10. 5. ve 2.10 h spatřila hlídka v ul. Tř. 
1. máje podnapilého mladíka, který tropil výtrž-
nosti tím, že porážel popelnice. Jakmile spatřil 
přijíždějící hlídku MP, vrátil vše do původní-
ho stavu, za což byl „odměněn.“ Netrvalo ani 
20 min. a hlídka MP prováděla asistenci hlídce 
PČR při vzájemném napadání osob v Krátké 
ulici. Na místo přivolána RZS, která ošetřila 
2 mladíky a jednoho odvezla do nemocnice 
v Plzni. Věc si na místě převzala dle věcné pří-
slušnosti Policie ČR.

• Dne 15. 5. v odpoledních hodinách byl 
kontrolován řidič vozidla tov. zn. Opel, který 
zastavil svým vozidlem na Masarykově nám. 
v zákazu zastavení. Řidič nejen s dopravním 
přestupkem nesouhlasil, ale při odjezdu ještě 
křičel na hlídku nevybíravé výrazy. Oba pře-
stupky  byly dle věcné příslušnosti předány na 
odbor správní a dopravní MěÚ k vyřízení.

• Dne 18. 5. byl v ul. Kotkova kontrolován 
řidič malého motocyklu, který neměl na moto-
cyklu připevněnou registrační značku. Další 
kontrolou bylo zjištěno, že řidič nemá u sebe 
žádné doklady, motocykl nemá převeden v evi-
denci vozidel na svou osobu, nemá provede-
nou technickou kontrolu ani uzavřené pojištění 
o odpovědnosti z provozu vozidla (motocyklu). 

Věc byla předána dle věcné příslušnosti na 
odbor správní a dopravní MěÚ k vyřízení.

• Dne 22. 5. byly hlídkou MP zjištěny v ul. 
Červenkově – vnitroblok a ul. Husova odsta-
veny na pozemní komunikaci 2 vozidla,  která 
měla podhuštěné pneumatiky, neplatnou tech-
nickou a emisní kontrolu a dle sdělení místních 
občanů jsou zde vozidla odstavena, aniž by je 
někdo používal, min. 3-4 měsíce. Jelikož zde 
bylo podezření, že vozidla nemají uzavřené 
pojištění o odpovědnosti z provozu vozidel, 
byla věc předána dle věcné příslušnosti na odbor 
správní a dopravní MěÚ k vyřízení. Podezření 
se potvrdila.

Stává se veřejným nešvarem, že majitelé 
starších vozidel, která delší dobu nepoužívají, 
odstavují na pozemní komunikace města. Tato 
vozidla jsou převážně v horším technickém sta-
vu, jsou osazena registračními značkami (SPZ), 
ale mají neplatné technické a emisní kontroly. 
Jedná se o vozidla, která nelze označit za vra-
ky, ale provozovat je může  pouze ten, jehož 
odpovědnost za škodu způsobenou provozem 
těchto vozidel je pojištěn podle zákona  o pojiš-
tění odpovědnosti z provozu vozidel. Povinnost 
pojištění odpovědnosti musí být splněna i v pří-
padě ponechání vozidla na pozemní komunika-
ci. Pokud nejsou samostatnými místními komu-
nikacemi, jsou součástmi místních komunikací 
též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubí-
mi, veřejná parkoviště a obratiště, podchody 
a zařízení pro zajištění a zabezpečení přecho-
dů pro chodce. Samotné veřejné parkoviště je 
stavebně a provozně vymezená plocha místní 
nebo účelové komunikace anebo samostatná 
místní nebo účelová komunikace určená ke 
stání silničního motorového vozidla. Za tento 
přestupek může správní orgán  uložit pokutu od 
5000 Kč do 40 000 Kč. Tímto žádám všechny 
provozovatele těchto vozidel, aby si „plechové 
miláčky“ odstranili na své soukromé pozemky, 
nebo nebudou-li je již používat, nechali je eko-
logicky zlikvidovat. Ušetří tím nejen své úspo-
ry, ale i uvolní místa těm, kteří jej každodenně 
využívají. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

U S N E S E N Í
z 18. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 11. 6. 2009 v KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311

Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí 

návrhovou komisi ve složení: 
MUDr. Otakar Kučera, Ing. Jan  Kovářík, 
Mgr. Antonín Kmoch.

B/ schvaluje
1. zadání Změny č. 8 ÚPN SÚ Přeštice.
2.1. prodej souvislé řady 6 parcel v Přešticích - 

v lokalitě Na Chmelnicích určených pro výstav-
bu rodinných domů situovaných na pozemcích 
dle PK p. č. 237/1, p. č. 240/2 a p. č. 430 v k. ú. 
a obci Přeštice o souhrnné výměře cca 5200 m2 
za cenu 1100 Kč/1 m2. 

2.2. prodej části pozemku p. č. 1427/1 v k. ú. 
a obci Přeštice o výměře do 4 m2 společnosti  Cric-
ket group s.r.o., Březí 38, za cenu 800 Kč/ 1 m2 
a úhradu nákladů spojených s prodejem.

2.3. směnu pozemku stp. č. 39 v k. ú. Žerovi-
ce o výměře 50 m2 ve vlastnictví paní Václavy 
Vrzalové, Sportovců 911, Dobřany a paní Marie 
Bělové, Husova 1046, Přeštice za část přihraze-
ného sousedního městského pozemku p. č. 1489 
o obdobné výměře s vyrovnáním rozdílu směňo-
vaných výměr pozemků v ceně 100 Kč/1 m2.

3. doplnění usnesení Zastupitelstva města 
Přeštice č. B/1.1. ze dne 18. 3. 2009 týkající 
se převodu vlastnického práva k jednotlivým 
pozemkům dotčeným budoucí protipovodňovou 
stavbou „Inundační průlehové koryto v lukách 
u Příchovic a úpravy koryta Úhlavy ve městě 
Přeštice“ o formu převodu vlastnického práva 
směnou pozemků.  

4.1. prodej bytových jednotek v č. p. 184 
a pozemku stp. č. 129 v k. ú. Přeštice, Tř. 1. 
máje, včetně pozemků, příslušenství a studny. 
4.2 prodej bytových jednotek v č. p. 814, 815 
v ul. Tyršova a stp. č. 817, 818 v k. ú. Přeštice.

4.3 prodej bytových jednotek v č. p. 789, 790 
v ul. Tyršova a stp.č. 820, 821 v k. ú. Přeštice.

4.4. prodej bytových jednotek v č. p. 787 
v ul. Smetanova a stp.č. 822 v k. ú. Přeštice.

4.5. prodej bytových jednotek v č. p. 791,  

792 v ul. Slovenská a stp. č. 823, 824 v k. ú. 
Přeštice.

5. záměr vybudování technologického a vzdě-
lávacího centra projektu eGovernment ORP 
Přeštice ve spolupráci s Plzeňským krajem.

6. závěrečný účet města Přeštice za rok 2008. 
7. dodatky č. 1 ke smlouvám o vytvoření 

společného školského obvodu spádové školy 
Základní školy Přeštice s obcemi Horní Luka-
vice, Horšice, Oplot, Radkovice, Řenče a Vlčí, 
dodatky č. 2  ke smlouvám o vytvoření společ-
ného školského obvodu spádové školy Základní 
školy Přeštice s obcemi Dolce, Dolní Lukavice, 
Lužany a Příchovice, dodatky č. 2 ke smlouvám 
o vytvoření společného školského obvodu spá-
dové školy Základní školy Přeštice a Základní 
a mateřské školy Skočice s obcemi Roupov 
a Soběkury.

8. OZV č. 4/2009 o změně OZV č. 6/2008, 
kterou se zřizuje Městská policie v Přešticích.

9. návrh na pořízení Územního plánu Přeš-
tice.

10.1. zajišťování financování projektu „Vý-
stavba komunikace K4 v Přešticích, Severní  
předměstí“ z rozpočtu města v případě jeho pod-
poření z ROP NUTS II Jihozápad takto:

a) v rozpočtovém roce 2010 do výše 29 500 000 
korun českých

b) v rozpočtovém roce 2011 do výše 15 300 000 
korun českých

10.2. zajišťování financování projektu „Kry-
tý bazén vč. odpočinkových ploch v Přešticích“ 
z rozpočtu města v případě jeho podpoření 
z ROP NUTS II Jihozápad takto:

a) v rozpočtovém roce 2010 do výše 75 000 000 
korun českých

b) v rozpočtovém roce 2011 do výše 135 000 000 
korun českých

c) v rozpočtovém roce 2012 do výše 20 000 000  
korun českých

10.3. zajišťování financování projektu 
„Výstavba parkoviště Na Chmelnicích – Přeš-
tice“ z rozpočtu města v případě jeho podpoření 

z ROP NUTS II Jihozápad takto:
a) v rozpočtovém roce 2010 do výše 6 600 000 

korun českých
b) v rozpočtovém roce 2011 do výše 4 300 000 

korun českých
10.4. zajišťování financování projektu „Revi-

talizace části náměstí s barokní kašnou v Přešti-
cích“ z rozpočtu města v případě jeho podpoření 
z ROP NUTS II Jihozápad takto:

a) v rozpočtovém roce 2010 do výše 2 300 000 
korun českých

b) v rozpočtovém roce 2011 do výše 4 200 000 
korun českých

10.5. zajišťování financování projektu „Rekon-
strukce ul. Na Pajzovně – Skočice“ z rozpočtu 
města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II 
Jihozápad takto:

a) v rozpočtovém roce 2010 do výše 4 700 000 
korun českých

b) v rozpočtovém roce 2011 do výše 2 400 000 
korun českých

10.6. zajišťování financování projektu „Rekon-
strukce ul. Komenského – Přeštice“ z rozpočtu 
města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II 
Jihozápad takto:

v rozpočtovém roce 2010 do výše 9 000 000 
korun českých

10.7. zajišťování financování projektu 
„Zateplení objektu MŠ Gagarinova – Přešti-
ce“ z rozpočtu města v případě jeho podpoření 
z ROP NUTS II Jihozápad takto:

v rozpočtovém roce 2010 do výše 10 000 000 
korun českých

C/ souhlasí 
1. s realizací projektu „Výstavba komunikace 

K4 v Přešticích, Severní předměstí“ a jeho před-
ložení do ROP NUTS II Jihozápad.

2. s realizací projektu „Krytý bazén vč. odpo-
činkových ploch v Přešticích“ a jeho předložení 
do ROP NUTS II Jihozápad.

3. s realizací projektu „Výstavba parkoviště 
Na Chmelnicích – Přeštice“ a jeho předložení 
do ROP NUTS II Jihozápad.

4. s realizací projektu „Revitalizace části 
náměstí s barokní kašnou v Přešticích“ a jeho 
předložení do ROP NUTS II Jihozápad.

5. s realizací projektu „Rekonstrukce ul. Na 
Pajzovně – Skočice“ a jeho předložení do ROP 
NUTS II Jihozápad.

6. s realizací projektu „Rekonstrukce ul. 
Komenského – Přeštice“ a jeho předložení do 
ROP NUTS II Jihozápad.

7. s realizací projektu „Zateplení objektu MŠ 
Gagarinova – Přeštice“ a jeho předložení do 
ROP NUTS II Jihozápad.

D/ zamítá 
1. OZV č. 5/2009, kterou se mění OZV č. 

3/2008, kterou se stanoví koeficienty daně 
z nemovitostí.

2. Dodatek č. 4 smlouvy mezi Městem Přeš-
tice a firmou Area group s.r.o. ke smlouvě 
z 29. 4. 2005.

E/ pověřuje 
plněním úkolů při řízení obecní policie urče-

ného vedoucího strážníka (úkoly jsou uvedeny 
v příloze tohoto usnesení).

F/ bere na vědomí
1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
2. zprávu místostarosty o aktuálním sta-

vu a předpokládaném vývoji vztahu města 
k pozemkům potřebným k možnosti realizo-
vat stavební akci „Inundační průlehové koryto 
v lukách u Příchovic a úpravy koryta Úhlavy ve 
městě Přeštice“ a o pravidelné kontrole tohoto 
stavu prováděné starostou a radou města.

3. zprávu AK AUDIT o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření města Přeštice za rok 2008. 

4. formulované problémy vzešlé z veřejného 
projednání a ověřené anketou včetně důvodové 
zprávy schválené radou města.

G/ ukládá 
radě města pravidelně informovat zastupitel-

stvo o postupu řešení jednotlivých ověřených 
problémů města uvedených v důvodové zprávě.    

Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta 
Mgr. Petr Fornouz, starosta
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Informace Městského úřadu

E-box usnadní 
třídění drobných 
elektrozařízení

Naše město se ve spolupráci se společností 
ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění 
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý 
občan má nyní možnost zanést starý mobil, kal-
kulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, 
discman nebo MP3 přehrávač na městský úřad 
a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené 
nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v budo-
vě městského úřadu na Masarykově nám. 107,  
v přízemí. Kolektivní systém ASEKOL následně 
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. 

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drob-
ných elektrozařízení je také zvýšení množství 
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou 
končí v komunálním odpadu. Pokud se elektro-
spotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály 
vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, 
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené 
skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hroma-
dění odpadu, který by mohl být znovu využit. 
Naopak, pokud je elektrozařízení odevzdá-
no k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. 
Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. 
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na 
www.elektrosrot.cz.

Jana Křenková
hospodářský odbor, MěÚ Přeštice

Baterie do koše 
nepatří

Použité baterie, nesprávně vyhazované s běž-
ným odpadem, vážně narušují životní prostředí. 
Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, 
které prosakují do půdy a spodních vod. 

Třídění baterií a jejich správná likvidace se 
proto dostávají stále více do popředí ekologic-
kých aktivit.

Každoročně se prodá téměř 100 milionů 
nových baterií. V každé domácnosti v ČR se 
v okamžiku, kdy čtete tyto informace, nachá-
zí průměrně 10 použitých baterií. Znamená to, 
že přes 40 milionů použitých baterií se pova-
luje v různých krabičkách a šuplících v našich 
domovech .

Tyto baterie by mohly být efektivně recyklo-
vány…

Město Přeštice se v průběhu měsíce června 
zapojilo do systému zpětného odběru použitých 
baterií.

V budovách Městského úřadu Přeštice na 
Masarykově nám. 107 a v Husově ul. 465 jsou 
v přízemí u vchodu umístěny zelené boxy, kam 
můžete nosit vybité baterie.

 Jana Křenková
hospodářský odbor, MěÚ Přeštice

Redakce obdržela dopis od návštěvnice DHP, 
přetiskujeme ho v půdvodní podobě.

Dům historie Přešticka
Třebízského 24
334 01 Přeštice

                                                                      
 8. 6. 2009

Vážená paní,
dovoluji si připomenout naši návštěvu v DHP 

ve čtvrtek 4. 6. 2009, kdy jsme s manželem po 
prohlídce exponátů vašeho báječného muzea 
spolu hovořili o účelu naší cesty do Přeštic. 
Ukazovala jsem Vám fotografii kovárny mého 
dědečka Josefa Kusebaucha, který žil v Přešti-
cích v domě č. p. 263 na Havlíčkově náměs-
tí asi od roku 1904 do roku 1918, kdy zemřel 
na následky zranění v 1. svět. válce. Při našem 
pátrání v místě se nám nepodařilo určit objekt 
kovárny a domníváme se, že asi byla zbourána. 
Stodůlka, která zde stojí v přibližně podobné 
pozici jako kovárna na fotografii (prý v majetku 
rodiny Klimerových) je od nájemního domu 
č. p. 263 dál, než byla kovárna, a navíc má sed-
lovou střechu s vikýřky v podobě volských ok, 
což kovárna neměla. Pokud ovšem stála kovár-
na na tomto pozemku, což se mi ale zdá být 
logické. Zajímá mě to všechno z toho důvodu, 
že se zde narodil můj otec Václav Kusebauch 
(21. 5. 1906), byl pokřtěn ve zdejším chrámu, 
chodil tu do školy v letech 1912–1920 a tady mu 
také v roce 1909 zemřela matka, moje babička 
Karolína (ve 26 letech při porodu). Tatínek se 
pak vyučil hodinářem u svého strýce Václava 
Budínského a pracoval v jeho firmě v Praze na 
Žižkově. Z Přeštic se stěhoval se svou nevlastní 
matkou. Můj otec zemřel v roce 1959, kdy mi 
bylo patnáct a nežije už nikdo z jeho bližších 
příbuzných. 

Moje fotografie Vás tehdy zaujala, naske-
novala jste si ji ke zdokumentování místa, kte-
ré prý velmi utrpělo za povodní v roce 2002, 
a také jste hovořila o někom, kdo zná podrob-
něji historii Přeštic a mohl by mít představu, 
jak to v tom místě vypadalo dřív. Posílám Vám 
naskenovaný  tatínkův křestní list  jako doklad 
o místě narození a dobový tovaryšský list, jehož 
zarámovaný originál visí nad mým psacím sto-
lem. Ve srovnání s dnešními úředními doklady 
je to přímo umělecké dílo.

Nedělám si iluze, že bych se mohla po toli-
ka letech ještě něco dozvědět, ale kdyby pře-

ce jenom, byla bych Vám vděčná za každou 
zprávu.

Chtěla jsem se podívat do Přeštic už něko-
likrát, ale nikdy jsem to neuskutečnila až teď. 
Podle toho, co jsem vyčetla ve vaší malé ency-
klopedii pro turisty, a co jsem se dozvěděla 
i od Vás o povodních, jsem nakonec ráda, že 
jsem poznala Přeštice až v současné době. 
I když historické objekty nelze nahradit a chy-
by socialistické výstavby jsou nevratné, město 
působí velice přívětivě svou vkusnou uprave-
ností, barevností a čistotou i úměrnou dostav-
bou náměstí. A jak jsem zjistila z vašich novin 
i z informační brožury, žije i mnohými aktivi-
tami, které obohacují život. Já jsem vyrůstala 
a žila v Praze, až nyní v důchodovém věku žiji 
s manželem v malém městečku u Jindřichova 
Hradce. Znám to tu od šedesátých let a i u nás 
se koná zázrak znovuzrození až po listopadu 
1989.

Závěrem chci ještě zmínit, že o příjemný pobyt 
v Přešticích se zasloužila i vstřícná a přívětivá 
komunikace s lidmi na ulici i v obchodech, kte-
ré jsme navštívili. A to považuji v dnešní době 
za významnou hodnotu.

Děkuji za pěkný zážitek z nápaditého muzea 
a přeji vše nejlepší.

S přátelským pozdravem
Zdenka Maršíková 
 Komenského 450

378 21 Kardašova Řečice 

P. S. Nedávno jsem měla příležitost poznat ve 
výboru básní vydaného P. Hroznatou Františkem 
Janouškem básníka Josefa Berku, narozeného 
r.1909 v Borovech, který má vztah i k Přešticím. 
Jeho básně mě velice upoutaly. Překvapilo mě, 
že jsem u vás na jeho jméno nenarazila.

Kovárna Josefa Kusebaucha na Havlíčkově náměstí.

Výsledky voleb
do EP v Přešticích

Výsledky voleb do Evropského par-
lamentu včetně volební účasti v jed-
notlivých volebních okrscích, městě 
jako celku a ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Přeštice, jsou 
zveřejněny na webu města. Kompletní 
výsledky voleb v celé republice jsou 
k dispozici na www.volby.cz.

2. ročník Přeštického koláčování
    Dne 30. 5. se konal již druhý ročník Přeš-

tického koláčování. Tak jako loni, i letos se 
soutěžilo o nejlepší pouťový koláč. Soutěž pro-
běhla pod záštitou Města Přeštice, Cukrárny 
V Háječku, firmy WS International a.s., Koření 
od Antonína a Kudy z nudy. Mediálními partne-
ry byly Plzeňský deník a Český rozhlas Plzeň. 
Celým pořadem provázela Květa Bodollová, 
redaktorka Plzeňského rozhlasu Plzeň a Mirka 
Kuntzmannová, autorka populárních kuchařek. 

Nelehkého úkolu se na výbornou zhostili čle-
nové poroty:  hejtmanka Plzeňského kraje Doc. 
MUDr. Milada Emmerová, CSc., starosta města 
Přeštice Mgr. Petr Fornouz, poslanec Parlamen-
tu ČR ing. Jiří Papež, za ČRo Plzeň ing. Pavel 
Bouda a paní Helena Konopíková, majitelka 
firmy Krchlebské koláče. 

I když se do samotné soutěže přihlásilo jen 
15 odvážlivců a ostatní raději zůstali v anony-
mitě, přesto se v cukrárně V Háječku stoly pod 
koláči prohýbaly a vítězný koláč bylo z čeho 
vybírat.

Je dobře, že soutěž zaujala nejenom přeštické, 
ale i přespolní obyvatele. V soutěži o nejlepší 
pouťový koláč 2. ročníku Přeštického koláčová-
ní získala první cenu paní Jarmila Havránková 
z Horní Lukavice. Vítězný recept je rodinným 
klenotem a dědí se z generace na generaci.

   Všichni soutěžící dostali diplomy a hodnot-
né ceny. Této soutěže se nezúčastnily, jak by se 
na první pohled zdálo, jen ženy, ale také jeden 
muž, pan Alexandr Matějka z Přeštic. Jeho 
koláč okouzlil všechny přítomné a pan Matějka 
získal zvláštní cenu za vtipný a perfektně zpra-
covaný koláč, městský znak města Přeštice.

Všichni přítomní projevili smysl pro humor 
a soutěživost. Během celého klání panovala 
srdečná nálada, o kterou se v neposlední řadě 
zasloužili majitelé cukrárny V Háječku v Přeš-
ticích. Za perfektní průběh celého klání patří 
velký dík Mgr. Daně Hanušové, vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče z MěÚ Přeš-
tice.                                  Mirka Kuntzmannová

Vítězný recept na koláče od paní 
Jarmily Havránkové z Horní Lukavice:
Suroviny:

250 g másla (Zlatá Haná)  
250 g moučkového cukru
5 žloutků
1 kg hladké mouky
100 g droždí
cca 150 ml vlažného mléka
1 kelímek smetany (šlehačky)
trochu rumu
1 vanilkový cukr
špetku soli
sníh z pěti bílků

Postup:
Máslo, cukr a žloutky utřeme do pěny. Potom 

přidáme prosetou mouku, vanilkový cukr, ve 

vlažném mléce nakynuté droždí, sůl, smetanu 
a naposledy sníh z bílků. Těsto zaděláme a na 
teplém místě necháme vykynout.

Mezitím, než těsto nakyne, připravíme mazá-
ní: rozdělaný tvaroh s cukrem, vejci, vanilko-
vým pudinkem a citronovou kůrou, vařený mák 
s cukrem a ochucený skořicí, povidla se skořicí 
a rumem a ořechovou nádivku (mleté ořechy, 
oslazené podle chuti a uvařené ve smetaně).

Vykynuté těsto rozdělíme na dvacet stejných 
dílů, ze kterých tvoříme kulaté koláče. Okraje 
pomažeme rozšlehaným vejcem a ozdobíme 
po celé ploše připravenými náplněmi. Pečeme 
ve vyhřáté troubě. Ještě horké koláče bohatě 
pocukrujeme. 

Jaro ve znamení vítězství pro naši školu
Přišli, viděli, zvítězili ..., tak by se dal popsat 

turnaj v okresním kole ve vybíjené dívek a smí-
šených družstev, který proběhl 24. a 29. dubna 
v Chlumčanech a ve Stodě. Družstva složená 
z dívek a chlapců 4. a 5. tříd přeštické školy 
suverénně zvítězila a postoupila do krajské-
ho kola 12. 5. do Plzně. Zde shodně oba týmy 
v tvrdé konkurenci nejlepších v kraji obsadily 
4. místa.

Další sportovní úspěchy našich dětí při-
šly v prvním červnovém týdnu. Naše škola 
pořádala již 6. ročník Atletického trojboje 
pro 1. stupeň ZŠ. V konkurenci 8 škol naši 
malí sportovci získali několik medailí v jednot-
livcích i v družstvech:
kategorie mladších žáků 2. – 3. třída

Přeštice 1 – 1. místo
Přeštice 2 – 2. místo

kategorie starších žáků 4. – 5. třída 
Přeštice 1 – 3. místo
Přeštice 2 – 7. místo 

K největším úspěchům jarní sezony patří účast 
na dalším sportovním klání – krajském kole atle-
tiky pro malé děti Kinderiáda dne 19. května 
2009 v Domažlicích. Sešlo se tu 24 škol z celé-
ho Plzeňského kraje a naši žáci zde vybojovali 
skvělé 3. místo s postupem do republikového 
finále, které nás čekalo 16. června na Straho-
vě. Patroni celé akce byli desetibojař Tomáš 
Dvořák a běžkyně Lída Formanová. Naši školu 
reprezentovali a do Prahy odjeli: Zuzana Buria-
nová 2. A, Tomáš Regner 2. D, Eva Vacíková 
3. D, Kryštof Krs 3. C, Lucie Nehasilová 4. C, 
Martin Rychnovský 4. C, Tereza Tůmová 5. D, 
Milan Siegel 5. C.

Z celkového počtu 42 zúčastněných škol 
z celé ČR jsme obsadili pěkné 21. místo.

Všem sportovcům děkujeme za výbornou 
reprezentaci přeštické školy a přejeme mnoho 
dalších skvělých umístění.

Foto a text Mgr. Martina Fornouzová
ZŠ Přeštice
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Bezpečně jižním Plzeňskem
Ve dnech 15.-17. 5. 2009 uspořádal AMKI  

Plzeň, s podporou Plzeňského kraje a Besipu, 
již třetí ročník automobilové soutěže „Bez-
pečně Přeštickem“, která se jela jako oblastní 
kolo celostátní soutěže „Bezpečné cesty“. Letos 
však byla soutěž vzhledem k tomu, že záštitu 
nad soutěží převzali starostové pěti měst býva-
lého okresu Plzeň-jih a centra soutěže v Žin-
kovech, přejmenována na „Bezpečně jižním 
Plzeňskem“. Soutěžící posádky po absolvování 
testů z pravidel silničního provozu odstartovaly 
do dvou etap šedesát kilometrů dlouhé orien-
tační soutěže, při níž je čekalo množství kontrol 
včetně tajných, zaměřených na dodržování pra-
videl silničního provozu a dvakrát i radar. Mezi 
etapami je čekala jízda zručnosti na letišti Agro 
Přeštice v Komorně. Po dojezdu do cíle pokra-
čovala soutěž testy a praktickými zkouškami ze 
zdravovědy a techniky. Zatímco se rodiče poti-

li při oživování a ošetřování zranění figuranta, 
všechny děti soutěžily v tělocvičně, kde pořa-
datelé přichystali soutěže s dopravní tematikou. 
Rozhodčí spočítali výsledky a večer proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.

Pak následoval zdařilý večer s hudbou a tancem.
A výsledky? V kategorii zdravotně po- 

stižených motoristů zvítězila posádka Šanto-
ra–Vrba a získala mimo jiné i putovní pohár 
města Přeštice. Ve volné soutěži pro zdravé 
motoristy zvítězila posádka manželů Kozic-
kých. Pohár města Dobřany si odvezla dámská 
posádka Turnerová–Krtková. A mezi dětmi zví-
tězili všichni.

 Pořadatelé by rádi touto cestou poděkovali 
všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli 
a všem sponzorům.

Jaroslav Bednář
ředitel soutěže a místopředseda AMKI Plzeň

Na snímku vidíte posádku Brychca-Brychcová při jízdě zručnosti.            Foto Jaroslav Bednář

Poděkování
Není jednoduché dobře cvičit aerobik. Toto 

ovšem neplatí pro letitou instruktorku Lenku 
Hajžmanovou, která hodiny cvičení vede s lás-
kou a velkým nasazením. V tomto oboru se 
neustále zdokonaluje a vymýšlí nové sestavy. 
Touto cestou jí chci poděkovat a doufám, že se 
jí vyhnou všechny úrazy a nemoci a bude dále 
vést cvičební večery v hale jako dosud v pondě-
lí, ve středu a ve čtvrtek i v novém školním roce 
2009/2010.

Jitka Vašáková, Dolce     

Zámek v Dolní Lukavici opět žije!
Květen a červen vdechl opět život do zdí 

lukavického zámku a přilákal návštěvníky. 
O pořádání akcí se zasloužila skupinka zájemců 
o českou historii, památky a kulturu, podpořil 
Plzeňský kraj a další sponzoři. Dcera majitele 
paní Viktorie Veverková-Duphenieux (pozn.: 
majitel Ferdinand Veverka žije trvale ve Fran-
cii), plánuje do budoucna divadelní předsta-
vení, koncerty i svatby. Potvrzuje, že o zámek 
je velký zájem. Dodává: „Je těžké opravit tak 
velkou budovu najednou, tak bychom získávali 
nějaké finance postupně a pozvolna zámek zre-
novovali.“

V sobotu 30. 5. osvětlený zámek přivítal desít-
ky návštěvníků. V červeném salonu zámku se 
konala přednáška o víně s ochutnávkou a ban-
ketem. Ve 23 hodin představil profesor, mim 
a držitel ceny Thalie Ctibor Turba k výročí 200 
let úmrtí Josepha Haydna svoji videoprojekci 
„Haydn“ a zahájil tak sérii své tvorby nazvanou 

„Večery na vysoké noze“, které budou pokračo-
vat dále. Turba komentuje: „Následovat  budou 
loutky atd.“ V neděli 31. 5. se konal speciální 
den Eurorádia – koncert hudby Josepha Hayd-
na v kapli sv. Jana Nepomuckého  
v podání Petry Matějové (kladívko-
vý klavír) a Ireny Troupové (sop-
rán). Na programu byly převážně 
sonáty pro klavír.  Koncert přená-
šel Český rozhlas Vltava nejen do 
ČR, ostatních evropských zemí 
(Francie, Finsko, Španělsko, Vel-
ká Británie…), ale také do světa 
(Nový Zéland).  O týden později, 
v neděli 7. 6., přednesl v zámecké 
kapli  Dušan Šimko  úryvek z jeho 
románu Esterházyho lokaj (2000) 
za doprovodu skupiny Cordache. 
Současně probíhala výstava ilustra-
cí ke knize (Josef Mžyk). 

Zájemci o další akce ať sledují webové strán-
ky obce Dolní Lukavice (http://www.dolni-
lukavice.cz/)

Mgr. Eva Klepsová

80 let 
Marie SKÁLOVÁ (Žerovice)

Milena ČERMÁKOVÁ
Věra MOTEJZÍKOVÁ

Květoslav MERTL
Václav JESLÍNEK (Žerovice)

Společenská kronika
Blahopřejeme k životním výročím.

Libuše Kubátová (82) – Zastávka, Anna 
Kozlíková (86), Marie Duchková (81), 
Blažena Kriegelsteinová (89), Ladislav 
Langmajer (81), František Jaroš (81), Josef 
Balák (86), Věra Strejcová (83), Kateři-
na Kuželíková (86), Karel Voráček (83) 
– Žerovice, Miloslava Klečková (81), Jaro-
slava Staňková (84), Bohumila Kaslová 
(82), Anna Fialová (87), Milena Hájková 
(81), Petruška Langmajerová (88), Ing. Ivo 
Olšbaur (82).

Všem jubilantům vyslovujeme upřímné 
přání dobrého zdraví a přejeme další dlou-
há léta.

ÚMRTÍ
Karel KUBĚNA                (1930)
Zdeněk ZIMERMAN       (1945)
František KUKAŇ            (1936)  Skočice
Marie HOPSÁKOVÁ       (1921) 
Josef SÝKORA                 (1934)

Miloslava CVAČKOVÁ  (1941)  

VÝROČÍ

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým v rodinách projevujeme 
upřímnou soustrast v jejich zármutku.

Organizace školního roku 2009/2010 
v základních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučo-
vání bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve 
druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 

2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.

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

Termín                    Okresy, obvody hl. města Prahy

  1. 2. -   7. 2. 2010 

8. 2. - 14. 2. 2010 

15. 2. - 21. 2. 2010 

22. 2. - 28. 2. 2010 

  1. 3. -   7. 3. 2010 

 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hra-
dec Králové, Teplice, Nový Jičín

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

8. 3. - 14. 3. 2010 

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části:  Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13,  Praha 
16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-
Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7,  Praha 8,  Praha 9,  Praha 10, Praha 14,  Praha 15,  Praha 17,  Praha 
18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha – Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-
Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klá-
novice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovi-
ce, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Přeštice
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(pokračování článku o návštěvě ze Slovinska 
z červnového vydání PN) 

Den třetí (23. 4. 2009) 

Třetí den výměnného pobytu jsme pro naše 
hosty a jejich české průvodce naplánovali náv-
štěvu plzeňského Science centra v areálu Škody 
Plzeň, kde je v současné době možné navštívit 
stálou expozici s názvem Techmania. Jedná se 
o jakési interaktivní muzeum, jehož cílem je co 
nejvíce popularizovat a přiblížit veřejnosti růz-
né oblasti vědy – biologii, fyziku, mechaniku, 
matematiku, akustiku atd. Všechny exponáty 
umístěné v bývalé tovární hale jsou, jak již bylo 
řečeno, interaktivní, návštěvník má možnost 
si na vlastní kůži ověřit různé pokusy, u všech 
exponátů je stručný popis a návod na provedení 
experimentu a jeho vysvětlení. Snad všechny 
děti tato forma vědy hrou zaujala, bez ohledu na 
věk, pohlaví i národnost si zkoušely zapojit svůj 
elektrický obvod, zkoumaly, jak se láme světlo, 
pozorovaly, co se děje s obrazovkou televize po 
přiblížení magnetu, a další a další..

  

Zlatým hřebem expozice byl obrovský 
a tajemný Van de Graaffův generátor. Měli 
jsme možnost si vyzkoušet, co se stane, když 
k němu umístíme magnetické pásky nebo když 
do jeho elektrostatického pole foukáme mýdlo-
vé bubliny. Když měl přijít vrchol programu 
– jedné figurantce z řad našich žaček měly 

díky působení generátoru vstát vlasy na hlavě 
– nikoli však hrůzou, ale působením kladného 
náboje na jejích vlasech, přístroj bohužel začal 
hlásit závadu a pokus byl u konce. Škoda, tak 
snad někdy příště. 

Cestou zpět do Přeštic se naše výprava zasta-
vila v obchodním centru na Borských polích, 
kde si naši slovinští hosté měli možnost nakou-
pit dárky a suvenýry pro své blízké. Favority 
pro nákup byly zcela neotřesitelně Karlovar-
ské oplatky, plzeňské pivo a becherovka. Žáci 
museli samozřejmě svým učitelům slíbit, že 
všechny tekuté české speciality zůstanou uza-
vřené v lahvích a oni je dovezou domů s nepo-
rušeným uzávěrem!

Po návratu do Přeštic nadešel pro naše žáky 
čas loučení. Slovinské a české děti bok po boku 
prožily téměř tři dny plné společných zážitků 
a legrace, ale i poznání a nových zkušenos-
tí, které si s sebou ponesou do dalšího života. 
Není proto divu, že došlo i na nekonečné objí-
mání a nějaké ty slzičky. Ale nač smutnět, když 
všechno dobře dopadne, nejpozději za rok se 
zase uvidíme!

Naši slovinští hosté se ještě před odjezdem 
posilnili v Restauraci u Baxů, kde si kromě kla-
sických českých vídeňských řízků moc pochut-
nali i na „sladici“, což je slovinský výraz pro 
zákusky. A ty u Baxů, jak všichni víme, sku-
tečně umí. Čas rychle plynul a bylo na čase se 
rozloučit. Zamávat na cestu našim hostům přišli 
kromě vedení a učitelů školy také představitelé 
města Přeštice v čele se starostou panem For-
nouzem, díky kterým naše přátelství vlastně na 
samém počátku vzniklo. 

Přátelé, šťastnou cestu domů a na shledanou 
za rok!

Děkujeme všem rodinám, které ve svých 
domovech ubytovali slovinské děti, paní Miro-
slavě Kuntzmannové, která svým tlumočením 
dokonale bořila jazykovou bariéru, KKC Přeš-
tice a paní Andrlíkové z Příchovic za spoluprá-
ci a našim sponzorům, kterými byly Restaurace 
a cukrárna u Baxů  a  Autoškola CLEA s.r.o.

Za ZŠ Přeštice Olga Volfová Naxerová

Dobrodošli!

Výprava studentů ze Slovinska se na památku 
vyfotila v Přešticích před sochou T. G. Masa-
ryka.

Žáci ZŠ obsadili druhé místo 
v soutěži Rubikon

Ve středu 13. května 2009 jsme se zúčast-
nili krajského kola soutěže Rubikon. Projekt 
Rubikon se věnuje tématu dodržování zákonů 
a problematice přístupu mladistvých do 18 let 
k sázkovým aktivitám. Ráno jsme odjížděli pří-
mo od naší školy směrem na Plzeň. Soutěž se 
konala v Divadle Miroslava Horníčka. Soutěž-
ní družstvo, po počátečních rozpacích organi-
zátorů, obdrželo trička a kšiltovky v přidělené 
zelené barvě. Zdáli jsme se být ze všech sedmi 
družstev nejméně nervózní, a to nám jistě při-
dalo na pohodě a dobré náladě. Naše hosteska 

byla příjemná a pomohla nám se vším, co jsme 
potřebovali. Samotnou soutěž jsme si užívali. Po 
většinu času jsme se drželi v čele, až v poslední 
mezihře nás dohnalo družstvo žlutých z Holý-
šova. Nejvíce jsme se zasmáli o přestávce, kdy 
nás hlídala přísná ochranka, dokonce i na WC. 
Nakonec jsme obsadili druhé místo a dostali 
jsme za své snažení batohy. Soutěž se líbila nám 
(družstvu) i našim úžasným fanouškům a jsme 
rádi za novou zkušenost.

Družstvo zelených
třída 9. E , ZŠ Přeštice

Výlet ke kapličce 
sv. Anny

Podzimního hlasování o Strom roku 2008 
se zúčastnilo i mnoho rodičů z Mateřské ško-
ly v Přešticích, Gagarinovy ulice. Určitě jejich 
hlasy přispěly k tomu, že staletá lípa u kaplič-
ky sv. Anny v Příchovicích skončila na osmém 
místě. Tato soutěž nám vnukla myšlenku zorga-
nizovat pro rodiče a děti z naší mateřské školy 
na jaře 2009 výlet k památnému stromu v Pří-
chovicích. 

Koncem května jsme tuto plánovanou akci 
uskutečnili. Cestou od „branky“ po louce 
všichni plnili úkoly se sportovním zaměřením 
a děti hnány touhou, co je čeká u kapličky za 
překvapení, dorazily k cíli coby dup. Pohádko-
vé vypravování jim přiblížilo události kolem 
vzniku kapličky a zasazení dnes již 266 let staré 
lípy.

Odměnou byly všem medaile se symbolic-
kým obrázkem památného místa a dětem hledá-
ní truhly s pokladem. Škoda jen, že nás po celou 
dobu výletu strašila bouřková mračna, a tak si 
rodiče nemohli vychutnat atmosféru historic-
kého místa, které bylo až doposud pro některé 
z nich neznámé.

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova, Přeštice

Sportovní hry MŠ 2009
Ve středu 10. června se stadion dráhové cyklis-

tiky TJ Dynamo ZČE Plzeň stal dějištěm 3. spor-
tovních her MŠ Plzeňského kraje 2009. Tohoto 
finále se za ORP Přeštice zúčastnilo pět děvčat 
a pět chlapců z naší mateřské školy. 

Zahajovací ceremoniál probíhal v olympij-
ském duchu - nechyběl olympijský oheň, státní 
hymna a zdravice některých českých sportovců 
– např. olympionika ve střelbě Jana Kůrky. 

Ve smyslu fair play děti soutěžily v pěti 
disciplínách: hod do dálky, pětiskok, skoky 
v pytlích, překážková chůze a štafetový běh. 
V konkurenci devíti mateřských škol naše děti 
vybojovaly 3. místo a z rukou bývalého hokejo-
vého reprezentanta Bohuslava Ebrmana převza-
ly vytoužený pohár. 

Příjemná sportovní atmosféra, výborná orga-
nizace a nadšení malých sportovců podávat co 
nejlepší výkony jistě přispěla k bezchybnému 
průběhu sportovních her.

Děkujeme všem dětem za úspěšnou repre-
zentaci naší mateřské školy a přejeme jim 
i v budoucnu mnoho nezapomenutelných spor-
tovních zážitků.

Jitka Erbenová, řed. MŠ Gagarinova, Přeštice

Oslava k tématu Den Země
Naše škola je zapojena do soutěže RECYKLO-

HRANÍ. Každý měsíc plníme nějaký úkol. Na 
měsíc květen jsme dostali úkol uspořádat a zor-
ganizovat oslavu k tématu DEN ZEMĚ. 

Naše družstvo se rozhodlo, že se nejdříve 
rozdělí všechny děti do skupin: Papír, Petky, 
Baterky a Popelnice.

První soutěží byla OPIČÍ DRÁHA, kterou 
všechna družstva proběhla na čas a na konci si 
vylosovala dvě otázky, které se týkaly ochrany 
přírody. Všem se to moc povedlo, ale někdo se 
netrefil do kyblíku, anebo mu spadla kuželka. 
Druhá soutěž byla o tom, že všichni půjdou 
s Kačkou do HŮRKY a budou přemýšlet a hle-
dat, co do lesa nepatří. Já jsem mezitím s Eliš-
kou, Šárkou a Vláďou připravovala třetí soutěž 
a ještě jsme stačili vyhodnotit vyzdobené okno 
každého družstva. Dohodli jsme se, že 4 body 
dostane družstvo Papír, 3 body Baterie, 2 body 
Petky a 1 bod Popelnice. Když se děti vrátily, 
čekala na ně poslední soutěž. Rozdělit věci do 
kontejnerů, kam co patří... sklo, papír, plast 
a kartonové krabice od nápojů. Výsledky: Bate-
rie měli 9 chyb, Popelnice, Papír a Petky 3 nebo 

5 chyb. Poté mělo být vyhlášení vítěze, ale už 
bylo pozdě a paní učitelka řekla, že to vyhlásí-
me zítra ráno.

Dnes jsme vyhlásili vítěze. První byl Papír, 
druhé Popelnice, třetí Petky a poslední Baterky. 
Ale to vůbec nevadí, neboť NENÍ DŮLEŽITÉ 
VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE! Všichni 
dostali krásné ceny a také se vyfotili. Byl to 
moc krásný den. Všem gratuluji!                                                                        

Kamila Mišterová, 5. r., ZŠ Řenče

Naše družstva: Papír, Petky, Baterky a Popel-
nice.

Děkujeme za zájem a ochotu
Tímto článkem chceme poděkovat rodičům 

dětí, které navštěvují MŠ v Dukelské ulici 
v Přešticích. Život naší školy je velmi pestrý, 
činorodý a výrazně spjatý se životem společ-
nosti. Právě v této oblasti nám rodiče “našich 
dětí“ pomáhají. V letošním roce se děti zúčast-
nily mnoha besed a exkurzí. Děti zaujala beseda 
se zdravotní sestrou paní Kunešovou, návštěva 
u MUDr. Hassana, ukázka drátkování velikonoč-
ních vajíček paní Kladívkovou, ukázka techniky 
“pediku“, beseda o rybářství s panem Štěrbou, 
návštěva obchodu paní Polívkové s rybářskými 
potřebami. Zajímavá byla návštěva rybárny za 
řekou, kam děti pozval pan Hnojský. Pan Han-
zlíček zajistil setkání s dobrovolnými hasiči. 
Děti byly pozvány na zahrádku paní Kladívko-
vé, Steinerové a  Frkové. Dále měly možnost 
navštívit firmu Lasselsberger v Chlumčanech, 
kam cestovaly vlakem. Děkujeme též za ocho-
tu a vstřícnost paní Volfové. Podařilo se nám 
navázat spolupráci s francouzskou pekárnou, 
která by se měla slibně rozvíjet. Pan Janoušek 
nás pohostil ve své jídelně U Labužníka. Za paní 

Dědičovou jsme zašli na návštěvu do kadeřnic-
tví JAVO a čeká nás prohlídka zubní ordinace 
MUDr. Perglerové. Velký dík patří paní Hou-
bové za drobné dárky dětem, které jim každo-
ročně věnuje. Pro úpravu vzhledu zahrady nám 
poskytl pan Vlček drobné bílé kamínky. Před-
školáci navštíví paní Sedláčkovou z Příchovic, 
která děti seznámí se životem včel. Při zmínce 
o Příchovicích se nám vybaví vydařený výlet 
k památné lípě, která soutěžila o titul „Strom 
roku.“  Na místo nás bezplatně přepravilo míst-
ní ČSAD. Zdařilá byla podvečerní akce s rodiči 
v areálu MŠ nazvaná „Světélkování“, kde měly 
děti možnost prokázat svoji statečnost a odva-
hu. Výrazné poděkování patří všem rodičům, 
kteří přispěli na zakoupení interaktivní tabule 
neuvěřitelnou částkou 16 150 Kč. Zastoupení 
rodičů máme i v ZUŠ a DDM, které věnují svůj 
volný čas pro rozvoj a obohacení života dětí.

Za výbornou spolupráci a drobné dárky všem 
rodičům a firmám touto cestou patří velký dík.

Marie Radová
učitelka MŠ Dukelská, Přeštice

Poděkování žákům
Děkujeme všem žákům devátých tříd, kteří se 

podíleli na přípravě a organizaci první atletic-
ké olympiády pro prvňáčky. Všichni soutěžící 
bojovali s velkým nasazením a také pro ostatní 
děti byly připraveny sportovní hry. S úžasem 
jsme sledovaly, jak obětavě a pečlivě se starali 

velcí žáci o malé. Doufáme, že tato vydařená 
akce se bude opakovat i v dalších letech. Děku-
jeme též paní zástupkyni Vlastě Šafratové, kte-
rá s námi strávila na hřišti celé dopoledne.

učitelky 1. tříd
ZŠ Přeštice

Na snímku jsou zachyceni prvňáčkové společně s „deváťáky“, kteří si 12. 6. 2009 pro ně 
připravili zajímavé dopoledne plné soutěží a her, nazvané Olympiáda pro 1. třídy. Dle slov 
ředitele turnaje Zdeňka Paška mají všichni společné přání, aby se z akce vytvořila tradice.

   Foto Pavel Volf
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Oslavy 
osvobození
v Přešticích

Na této stránce vám přinášíme více slibova-
ných fotografií z květnových oslav osvoboze-
ní. V rámci oslav osvobození konce 2. světo-
vé války přijel do Přeštic konvoj vojenských 
historických vozidel Klubu 3. armády z Plzně. 
Masarykovo náměstí se zaplnilo vojenskou 
technikou, kterou si diváci mohli i vyzkoušet. 
Konvoj přijel ze směru od Dobřan, Dnešic 
a Žerovic. Výstavu vojenských vozidel zpestři-
la svým vystoupením dechová kapela Solovač-
ka. V odpoledních hodinách konvoj pokračoval 
v jízdě do Letin.

4x foto ing. Jiří Běl, 1x foto archiv  
ing. Jiří Běl, 6x foto KKC Přeštice   

Přeštice – květen 1945 Přeštice – květen 2009

Semifinále 
Mistrovství 
ČR mažoretek 
POM – POM

6.-7. 6. 2009
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Program na měsíc červenec 2009

TIP na výlet 

4. 7.  SO: FERDINAN-
DOVÝM ÚDOLÍM NA 
SCHWELLHAUSL
Vlakem z Přeštic 7.28 do 
Železné Rudy – (centr. 
9.11). Zpět z EISENSTEIN 
15.24 do Přeštic ( 17.14)

TRASA: Železná Ruda (centr. ČD) – Debrník 
– st. hranice – Schwellhausl – Eisenstein ČD
Vede p. Brkl (12 km)
12. 7.  NE: PO HŘEBENU RADČE
Odjezd vlakem z Přeštic ® 6.28 do Plzně, z Plz-
ně 7.20 do Chrástu, z Chrástu 7.35 do Bezděko-
va u Radnic (8.01). Zpět z Holoubkova 15.04 
do Plzně, z Plzně 16.10 hodin.
TRASA: Bezděkov – Skelná Huť – Brno – Těš-
kov – Holoubkov
Vede J. Hošek (15 km)
19. 7.  NE: PŘES NALŽOVSKÉ HORY NA 
LES PRAŠIVEC
Vlakem z Přeštic 5.55 do Klatov (6.27). Busem 

z Klatov 7.30 do Nalžov – rozcestí (8.26). Zpět 
vlakem z Kolince 16.00 do Klatov (16.40), 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Nalžovské rozcestí – les Prašivec 
– Nalžovské hory – Letovy – Ústaleč – les 
Vidhošť (kamenný medvídek) – Kolinec
Vede F. Vokáč (14 km)
25. 7.  SO: MILAVČE – HORŠOVSKÝ TÝN 
(pouť u sv. Anny)
Vlakem z Přeštic v 7.03 do Plzně (7.34), z Plz-
ně 8.08 do Milavče (9.23). Zpět z Horšovského 
Týna v 16.38 do Staňkova (16.56), ze Staňkova 
17.03 do Plzně (17.55), z Plzně 18.10 do Přeš-
tic.
TRASA: Milavče – Kopaniny (mohyly) – Třeb-
nice – Němčice – Valdorf – Podhájí – Sv. Anna 
– Horšovský Týn
Vede V. Řežábek (12 km)
16. 7.  ČT:  PROGRAMOVKA VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ HOTEL SPORT v 17.00 hod.

Mariánský sloup se restauruje
Obyvatelé Přeštic se dotazovali, co se děje 

s Mariánským sloupem, který je umístěný v par-
ku na Masarykově náměstí. Oslovili jsme proto 
restaurátora ak. sochaře MgA. Václava Štochla, 
který nám k prováděnému úkonu poskytl bližší 
informace. „Předmětem restaurování je Mari-
ánský sloup se sochou Panny Marie, zdobený 
sochami sv. Vojtěcha a sv. Václava. Z mého 
restaurátorského průzkumu vyplývá, že sloup 
nechal postavit roku 1676 Adalbert Schramm 
z Přeštic a sochu lze označit za raně barokní 
dílo. Vlastní restaurátorský zákrok je prováděn 
v exteriéru na architektuře a soše Panny Marie 
a v ateliéru restaurátora, kde probíhá restauro-
vání sochy sv. Vojtěcha,“ doplnil ak. sochař 
Václav Štochl.

Dosud bylo provedeno čištění architektury 
se sochou Panny Marie. Čištění je prováděno 
za účelem odstranění povrchových nečistot, 
jako například prachu, biologického napadení 

a krust. V procesu čištění jsou dále kontrolová-
ny tmely a doplňky, v případě jejich nefunkč-
nosti jsou odstraněny. 

Očištěný kámen byl konsolidován. Plastická 
retuš neboli doplnění chybějících částí je prová-
děno tmely, které jsou svojí strukturou a barev-
ností co nejblíže autentickému materiálu.

Stav schodišťových stupňů neumožňoval 
jeho restaurování na místě, proto bylo prove-
deno jejich rozebrání a úprava základu. V sou-
časnosti byla provedena celková barevná retuš 
architektury. 

V ateliéru restaurátora budou dále pokračovat 
práce na provedení kopií soch sv. Václava a sv. 
Vojtěcha. Pro provedení kopie sochy sv. Vác-
lava bude nejprve vytvořen model ve velikosti 
1:1 dle dochované fotodokumentace z archivu 
Památkového ústavu v Plzni. Originál sochy sv. 
Vojtěcha bude po restaurování umístěn v lapi-
dáriu.                             Mgr. Martina Míšková

Velký snímek zachycuje Mariánský sloup před započetím restaurátorských prací, na malé foto-
grafii je vidět průběh jeho oprav.                                                                        2x foto ing. Jiří Běl

Změna programu vyhrazena!

Červenec, srpen 2009
l 1. 8. Dechparáda
Místo konání: Masarykovo náměstí
Čas konání: 13.00 hodin
K tanci i poslechu zavítají na přeštické náměstí 
Plzeňští heligónkáři (13.00–15.00 hodin),
poté se představí Horalka ze Kdyně
(15.00–17.00 hodin). 
Vstup zdarma. Bohatá tombola. 
Občerstvení zajištěno.

l 22. 8. Slavnosti Rádia Blaník
Místo konání: Masarykovo náměstí
Čas konání: 17.00 hodin
Program:  17.00 h zahájení, dětské hry, soutěže, 
17.15 h K2, 18.00 h Josef Vágner, 18.30 h Petr 
Rezek, 19.30 h ohňová show, 20.00 h Jaroslav 
Uhlíř, 21.00 h Petr Muk, 21.45 h ohňostroj

l 29. 8. Ahoj léto, ahoj prázdniny
Místo konání: Městský park
Čas konání: 14.00 hodin
Soutěžně-zábavné odpoledne pro všechny 
věkové generace, kde si zahrajete, zasportujete, 
zazpíváte, zkrátka si ten den „užijete“.
Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. 

Kultura a umění

Výsledky ankety
o nové podobě 
Přeštických novin

Vážení čtenáři,
v dubnu jsme vyhlásili anketu o nové podobě 
Přeštických novin. Celkem se ankety zúčastnilo 
19 občanů. Odpovědi čtenářů přinášíme v tom-
to vydání PN.
1. Jaký byste uvítali formát novin (velký či 
malý?)

a) velký formát 10
b) malý formát 8

2. Uvítali byste v novinách barevné stránky?
a) ano 13
b) ne 6 

3. Zpestřily by vám noviny křížovka či soutěž 
o ceny?

a) ano 12
b) ne 2

4. a 5. Jaké rubriky vám v novinách schází a na 
jakou oblast se máme v novinách více zaměřit 
(např. více kultury, sportu, …?)

Požadavky: 
1. více sportu, něco z historie sportů při TJ
2. více z kultury, spolkové činnosti, z činnosti 
města a úřadu
3. více z historie

pracovní příležitosti
recenze knih (nové i starší)
recepty
horoskopy
statistiky z města (počet cizinců, podniků,…)
více článků o přírodě

Děkuji všem občanům, kteří se ankety zúčastnili 
a vyjádřili svoje názory, připomínky. O koneč-
né podobě PN rozhodne Rada města Přeštice  
v měsíci září.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka Kulturního a komunitního centra              

Hubatá Káča 
se hraje v Týništi

Dne 4. července 2009 zahrají ve sto-
dole v Týništi ochotníci ze Kbelu diva-
delní hru O hubaté Káče. Po skončení 
divadla bude následovat taneční zába-
va. Hrát bude kapela Sekvence – hudba 
všech věkových kategorii.

Čistá Úhlava
V neděli 7. 6. 2009 proběhla v přeštické lodě-

nici ekologická akce „Vyčistěme si Úhlavu, náš 
zdroj pitné vody!“ Hlavním organizátorem byla 
společnost ENVIC, občanské sdružení a KČT 
Úhlava. Finanční podporu poskytl Plzeňský 
kraj.

Celého dne se zúčastnilo 32 aktivních sbě-
račů převážně z DDM – oddíl vodní turistiky, 
KČT Úhlava, zaměstnanci a přátelé společnos-
ti ENVIC, příchovičtí Skauti, žáci ZŠ Přeštice 
i běžní občané. Dobrovolníci obdrželi rukavice, 
pytle a upomínkovou placku. Pro všechny pří-
tomné bylo připraveno po celý den občerstve-
ní. Dále zde byla instalována výstava na téma 
Voda a Odpady a pro děti připraveny soutěže 
z ekologickou tematikou.

Na úseku 10 kilometrů z Lužan do Dolní 
Lukavice byly sesbírány všechny viditelné 
odpadky jak na břehu, tak z vody. Objevilo 
se např. celé dětské kolo, dveře od auta, celé 
kolo i s diskem, starý koberec, pneumatiky od 
traktoru, a samozřejmě nepřeberné množství 
plastových lahví a dalšího odpadu. Nejvíce 
znečištěným místem byl prostor pod lužanským 
jezem a u zahrádkářské kolonie „Za řekou.“ 
Sesbíráno bylo cca 5 m3. Odpady byly částeč-
ně odvezeny do sběrného dvora, částečně jsou 
ještě uskladněny před loděnicí. Celá akce byla 
velmi úspěšná a všechny přítomné překvapilo 
velké množství odpadu, které se na tomto úse-
ku nacházelo. Myslím, že všichni bychom si 
měli uvědomit, že odpadky patří do kontejnerů 
a sběrných dvorů a ne do řeky a jejího okolí. 
Řeka sama o sobě má velké samočisticí schop-
nosti, ale s pneumatikami a plastovými výtvory 
dnešní civilizace jaksi nepočítá. Občané by se 
měli zamyslet nad svým chováním, a pokud 
mají nějaké návrhy k umístění kontejnerů či 
odpadkových košů na místě svých procházek či 
na místě svého aktivního odpočinku, tak by se 
měli obrátit na kompetentní místa a ne „jedno-
duše“ odhodit odpady do přírody.

Tímto bychom rádi poděkovali Městu Přešti-
ce za ochotu a vstřícné jednání úředníků, hlav-
ně za drobné upomínkové předměty do soutěží, 
za posekání prostoru před loděnicí a též za bez-
platné uložení odpadu ve sběrném dvoře.

Dagmar Švihlová a Hana Žambůrková
za KČT Úhlava
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Přeštičtí gymnasté 
vybojovali stříbrnou 
medaili

Úspěšní gymnasté ASPU TJ Přeštice dosud 
obsadili celkově v republikové soutěži ve spor-
tovní gymnastice druhé místo v Doubí u Třebo-
ně 24. 5. 2009. Do republikového kola postoupili 
z krajské soutěže, která se uskutečnila v dubnu 
letošního roku v Plzni. Soutěžící a trenéři mají 
ze získaného stříbrného místa radost.

Radost z vybojovaného poháru. Uprostřed 
Filip Hájek - celkově první místo, vlevo Tomáš 
Kohout, vpravo Jakub Moulis. 

Text a foto Ivana Kohoutová, ASPV Přeštice

Oddíl národní házené TJ Přeštice 
ukončil mistrovské soutěže 2008/9

V národní házené byly zakončeny mistrov-
ské soutěže, ať jsou to prvoligové boje, či utká-
ní v oblastních soutěžích. Prodloužení sezony 
si zajistily celky dorostenek a mladších žáků. 
Dorostenky si za vítězství v oblastním přebo-
ru, kde neztratily ani bod, zajistily postup na 
Mistrovství České republiky, které se konalo 
ve dnech 19.–20. 6. 2009 v Dobrušce. Na celo-
republikovou soutěž Pohár České republiky 
postoupili mladší žáci, kteří obsadili 2. místo 
v oblastním přeboru. Pořadatelem PČR mlad-
ších žáků je Veselí nad Moravou.

A jak dopadla družstva v dlouhodobých sou-
těžích?

Prvoligoví muži se jako nováček udrželi 
v nejvyšší soutěži, a tím splnili cíl, se kterým 
do 1. ligy vstupovali. Umístili se na 10. místě. 
Klíčová vítězství, vedoucí k záchraně, byla na 
hřišti Mistra ČR TJ DIOSS Nýřany a doma nad 
Starou Vsí.   

Ženám v první lize nakonec utekl postup do 
play off, když se jim nepodařilo dohnat podzim-
ní bodové manko a obsadily 6. místo. Na postup 
chyběly 4 body. V každém případě vítězky 
Českého poháru 2009 pokračovaly v dobrých 
výsledcích ze zimní sezony a nasbíraly 14 bodů, 
tedy o čtyři více než na podzim. 

Ženy B měly výbornou výkonnost v oblast-
ním přeboru a obsadily konečné druhé místo, 
což je po delší době pro tento kolektiv vynika-
jící umístění.

Z mládežnických družstev potěšilo umístě-
ní mladého družstva dorostenců, které získa-
lo bronzové medaile v oblastním přeboru. Na 
stejném místě se umístily starší žačky, ale tento 
kolektiv měl vyšší ambice.

Mladší žačky obsadily také 3. místo, ale tento 
kolektiv měl ve svých řadách starší žačky a hrál 
soutěž bez nároku na postup.   

Výsledky družstev národní házené  TJ Přeštice:
1. liga mužů
Plzeň Újezd – Přeštice 20:16 (11:9)
Dobruška – Přeštice 18:18 (12:12)
Příchovice – Přeštice 17:14 (12:6)
Přeštice – 1.NH Brno 17:18 (11:11)
Přeštice – Stará Ves 24:23 (11:11)
Přeštice – Stupno  27:14 (14:9) 
Krčín – Přeštice    19:13 (12:5)
Přeštice – Čakovice 13:16 (7:10)
Nýřany – Přeštice  19:20 (7:13)
Přeštice – Svinov  16:23 (8:11)  

1. liga žen
Spoje Praha – Přeštice 11:14 (2:7)
Dobruška – Přeštice 22:21 (12:10)
Přeštice – Žatec 22:18 (11:8)
Přeštice – Krčín 27:26 (14:10)
Modřany – Přeštice 14:11 (10:9)
Přeštice – Studénka 20:5 (11:2)
Přeštice – Chomutov 20:23 (11:10)
Hlinsko – Přeštice 16:19 (8:9)
Tymákov – Přeštice 16:12 (10:8)
Přeštice – Náchod 25:24 (13:11)
Přeštice – Rokytnice 18:12 (8:5)

Oblastní přebor  žen
Tymákov B – Přeštice B 14:14 (9:7)
Božkov – Přeštice B 10:13 (4:8)
Nezvěstice – Přeštice B 19:19 (9:11)
Chudenice – Přeštice B 7:34 (5:17)
Blovice A – Přeštice B 11:17 (6:6)
Přeštice B – Litice 15:13 (8:4)
Přeštice B – Dobřív 21:12 (12:3)
Přeštice B – SKH Stupno 15:10 (8:3)
Přeštice B – Štěnovice 25:10 (13:8)
Blovice B – Přeštice B 15:11 (9:3)

Oblastní přebor dorostenek
Příchovice – Přeštice 10:11 (6:9)
Přeštice – Tymákov 7:6 (4:2)
Blovice – Přeštice 7:13 (2:5)
Dobřív – Přeštice 7:13 (3:5)
Ejpovice – Přeštice 6:24 (4:12)
Přeštice – Štěnovice 14:3 (7:3)
Přeštice – Nezvěstice 23:13 (11:4)
Přeštice – SKH Stupno 35:6 (16:1)

Oblastní přebor dorostenců
Příchovice – Přeštice 29:22 (18:18)
Ejpovice – Přeštice 16:17 (8:9)
Nýřany – Přeštice 19:24 (7:12) 
Dobřív – Přeštice 14:17 (8:9)
Přeštice – Sokol Stupno 28:13 (13:8)
Přeštice – Tymákov 28:19 (16:11)
Přeštice – Osek 24:12 (12:6)
Kyšice – Přeštice 26:11 (15:5)
Přeštice – Vřeskovice 26:12 (15:5)

Oblastní přebor starších žaček
Přeštice – Plzeň-Újezd 25:6 (11:3)
Přeštice – Příchovice 9:13 (5:7)
Přeštice – Osek 21:6 (10:2)
Přeštice – Štěnovice 27:5 (9:2)
Přeštice – Blovice 27:13 (13:11)
Vřeskovice – Přeštice 3:24 (2:12)
Nezvěstice – Přeštice 6:28 (2:12)
Chudenice – Přeštice 7:24 (5:11)
Tymákov A – Přeštice 5:20 (3:10)
Tymákov B – Přeštice 11:10 (3:2)

Oblastní přebor mladších žaček
Blovice – Přeštice 2:12 (1:6)
Přeštice – Štěnovice 12:5 (3:1)
Přeštice – Tymákov 15:18 (6:11)
Příchovice – Přeštice 6:5 (3:2)
Nezvěstice – Přeštice 1:13 (1:5)
Plzeň-Újezd – Přeštice 8:14 (4:9)
Ejpovice – Přeštice 2:18 (1:9)

Oblastní přebor mladších žáků
Vřeskovice – Přeštice 16:13 (6:3)
Nezvěstice – Přeštice 11:12 (1:6)
Všenice – Přeštice 15:20 (8:10) 
Ejpovice – Přeštice 11:9 (4:1)
Přeštice – Vřeskovice 5:17 (2:10)
Přeštice – Plzeň-Újezd 12:8 (8:6)
Kyšice – Přeštice 11:6 (5:3)
Přeštice – Tymákov 14:8 (8:4)
Plzeň-Újezd – Přeštice 6:14 (3:8)

14. ročník Memoriálu Jaroslava Fořta
Dne 14. 6. 2009 pořádal oddíl národní házené 

TJ Přeštice turnaj mladších žáků. Tento turnaj 
se pořádal na počest zakladatele národní házené 
v Přešticích a byl přípravou mladších žáků na 
Pohár České republiky ve Veselí nad Moravou, 
který se konal ve dnech 19.–21 . 6. 2009.

Turnaje se zúčastnila kromě domácích ješ-
tě družstva TJ Vřeskovice, Baníku Most a TJ 
Všenice. 

Konečné pořadí:
1. TJ Vřeskovice 6 bodů, 2. Baník Most 4 b. 

3. TJ Všenice 2 b. 4. TJ Přeštice 0 b.    

Martin Matoušek (na snímku) získal bronzovou medaili na Mistrovství ČR ve vzpírání. Mis-
trovství České republiky juniorů a juniorek ve věkových kategoriích do 16 a 18 roků pořádal 
oddíl vzpírání TJ Bohumín. Přeboru se zúčastnilo více než sedmdesát účastníků z šestnácti 
oddílů. Loňský mistr republiky v žákovské kategorii Martin Matoušek ze Sokola Plzeň 1. získal 
mezi šestnáctiletými juniory bronzovou medaili, a navíc v hodnocení osmnáctiletých obsadil 
páté místo.                                                                                              Foto a text S. Kohoutová

Žáci Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice
slavili úspěch

Žáci oddílu všestrannosti slavili úspěch ve 
stejnojmenné soutěži. Závody sokolské vše-
strannosti zahrnují soutěže ve sportovní gym-
nastice, atletice, šplhu a plavání. V kategorii 
mladších žáků se v župním přeboru Šumavské 
župy probojoval žák naší jednoty Václav Kvě-
toň (8 let) do celostátního přeboru ČOS (Čes-
ká obec sokolská), který se konal 29.–30. 5. 
v Brně. Ani zde se neztratil a ve velmi silné 
a početné konkurenci se celkově umístil na 18. 
místě (6. v plavání, 16. ve sportovní gymnasti-
ce a 17. ve šplhu).

Kategorie starších žáků měla celostátní přebor 
ČOS 13. – 14. 6. v Plzni. Z naší jednoty do toho-
to přeboru postoupili ze župních závodů Václav 
Regner a Dominik Mikulášek. Ve velké konku-
renci obsadil Dominik Mikulášek 15. místo.

V sobotu 6. 6. dopoledne se v areálu soko-
lovny v Přešticích konalo Sportovně – zábavné 
dopoledne pro děti. Přes nepříznivé počasí se 
připravených soutěží zúčastnilo 43 dětí ve věku 
3 – 14 let. Každý ze soutěžících si za svůj výkon 
odnesl sladkou odměnu. O tom, že se  dětem 
soutěžení líbilo, svědčí fakt, že si některé úkoly 
přišly vyzkoušet opakovaně a že se jim po skon-
čení celé akce ani nechtělo domů.

 Anna Kolenová

Žák naší jednoty Václav Květoň se probojoval 
do celostátního přeboru České obce sokolské 
a vybojoval výborné 18. místo.

Foto TJ Sokol Přeštice

Výsledky 
družstev

národní házené

TĚLOVÝCHOVNÁ 
JEDNOTA  NEZDICE 

POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 

4. ČERVENCE 2009 
OD 19.00 HODIN 

NA HŘIŠTI TJ

„C. K. MANÉVRY 
NEZDICE“ 

STAROPRAŽSKÉ ŠLÁGRY

SLAVNÉ VOJENSKÉ

PÍSNIČKY, KUPLETY 

A PÍSNIČKY Z ŠANTÁNŮ, 

KABARETŮ,

Z ČESKÝCH HOSPOD 

I ZE SVĚTOVÝCH BOJIŠŤ 

I. VÁLKY

UVÁDÍ A ZPÍVÁ ZNÁMÝ 

PLZEŇSKÝ HEREC 

PŘEMYSL KUBIŠTA

VSTUPNÉ 
NA VEČERNÍ PROGRAM

DOSPĚLÍ  60 Kč
DĚTI  30 Kč

UŽ OD 11.00 HODIN 
MŮŽETE NA HŘIŠTI 
SLEDOVAT TURNAJ 

V MINIKOPANÉ

„NEZDICE CUP
2009“

ZA ÚČASTI ŠESTI TÝMŮ:

TJ NEZDICE – TJ NEZDICE 
JUNIOR – FC SMĚSICE

 – BLACKGIRLS 
– ROUPOV - MĚČÍN

Zastoupení žen Přeštic v reprezentaci Čech
Dne 28. 6. 2009 se uskutečnilo mezizemské 

utkání Čechy – Morava mužů a žen. Do repre-
zentace Čech dostaly pozvánku členky TJ Přeš-
tice: obránkyně mnh. Lenka Mrnková a útoč-
nice Veronika Voláková. Mezi náhradnice se 
vešla i brankářka Přeštic Helena Klinerová 
a útočník prvoligového družstva mužů Rudolf 
Lang. Trenérem výběru žen Čech je mnh. Jan 
Adámek z Přeštic.

Stanislav Zadražil
organizační pracovník oddílu národní házené
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Ochrana bytu či domu během dovolené
První prázdninový měsíc je již v plném prou-

du a většina z nás se těší na vysněnou  dovole-
nou. Zamknete byt či dům a vyjedete do míst, 
kde hodláte načerpat ztracenou energii. Ale co 
váš majetek, bude v pořádku až se vrátíte? 

Policie České republiky vám radí, na co byste 
před odjezdem neměli zapomenout.

l Moc nešiřte mezi lidmi informaci, že 
opouštíte domov na delší dobu. Poučte o tom 
i své děti.

l Všechny cenné věci předejte do úschovy 
svým známým, nebo do banky.

l Nezatahujte závěsy, rolety či žaluzie. Spí-
še se snažte navodit dojem, že byt stále někdo 
obývá. Dosáhnete toho například pomocí elek-
tronických světel, které se v určitých interva-
lech zapínají a vypínají. 

l Vždy je dobré požádat sousedy nebo přáte-
le, aby Vám chodili kontrolovat byt a zároveň 
vybírali poštovní schránku. Její přeplnění totiž 
upozorňuje všechny potenciální pachatele na 
to, že nejste doma. 

l Nenechávejte v okolí domu žebříky, ani 

další nářadí, které by pachatel mohl využít při 
dobývání vašeho domova.

l Na samotný odjezd si nechte dostatek 
času. Není nic horšího, než když v časové tís-
ni opouštíte dům, nebo byt. Může se Vám totiž 
lehce stát, že zapomenete zavřít okno, nebo 
zamknout dveře.

l Zcela určitě popřemýšlejte o ochraně 
domova elektronickým zabezpečením. Taková 
investice se i do budoucna jistě vyplatí.

Stává se, že někdy i sebelepší preventivní 
opatření selžou. Proto se při návratu domů pře-
svědčte, zda nemáte poškozená okna nebo dve-
ře. Pokud budete mít sebemenší podezření, že 
ve vašem „království“ byl někdo cizí, s ničím 
nemanipulujte a ihned volejte Policii České 
republiky. Pro tyto případy je dobré, ještě před 
odjezdem, si sepsat a nafotit vybavení domác-
nosti. Výrazně tím usnadníte pátrání po zloději 
i po samotných odcizených věcech. 

Věříme, že si zapamatujete naše rady a strávíte 
klidnou a pohodovou dovolenou, po které se vrátí-
te do svého nenarušeného domova.   (Policie ČR) 

Rozjezdy pro dětské hvězdy
Finálový večer soutěže se uskutečnil 4. červ-

na 2009 ve velkém sále Kulturního a komunit-
ního centra v Přešticích. Hlavním hostem veče-
ra byla dívčí skupina 5angels, která rozezpívala 
a roztančila celý sál a dodala odvahu všem sou-
těžícím.

Ti bojovali ve třech oborech – recitace, zpěv 
a tanec.Výkony všech byly opravdu skvělé, 
mnohdy mimořádné, proto porota ve složení 
Mgr. Dana Hanušová, Mgr. Vlasta Šafratová 

a Terezie Jírovcová měla velmi složité rozho-
dování.

A jak celé klání dopadlo?
Recitace – vítězové Petr Vacek, ZŠ Přeštice 
a Sarah Valenzová, ZŠ Merklín
Zpěv – vítěz Jana Hájková, ZŠ Merklín
Tanec – Anna Špelinová, ZŠ Plzeň
Sympatie diváků – Petr Vacek, ZŠ Přeštice
Absolutní vítěz – Jana Hájková, ZŠ Merklín

Dne 4. 6. 2009 se uskutečnil ve velkém sále KKC Přeštice finálový večer soutěže Rozjezdy pro 
dětské hvězdy.                                                                            Foto p. Šafrata, text KKC Přeštice

Dětský zábavný den v Přešticích
Kulturní a komunitní centrum Přeštice ve 

spolupráci s ASPV Přeštice, městem Přešti-
ce a TJ Přeštice uspořádalo Dětský zábavný 
den. Akce se za velkého zájmu uskutečnila na 
fotbalovém stadionu. Dopoledne bylo věno-
váno soutěžím a ukázce práce IZS. Odpoled-
ne proběhla Sněhulákovská show úsměvů. 

Den se nesl v duchu interaktivní zábavy pro 
děti, mládež, rodiče a prarodiče. Dětský den 
zpestřilo vystoupení showmana a zpěváka 
Fešáka Pína, moderátorské scénky, improvi-
zační show, soutěže pro děti a mládež, dět-
ské disko, konfetové efekty, hledání sněhu-
lákovského pokladu.                            (red)
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SDH Skočice oslavil 105 let
od založení

O víkendu od 19. do 21. června se ve Skočicích 
slavilo výročí založení sboru, které se datuje do 
roku 1904. Sbor dobrovolných hasičů připravil 
pestrý program. V pátek se oslavy zahájily val-
nou hromadou a zábavou. V sobotu se pokra-
čovalo, za velkého zájmu široké veřejnosti, 
soutěžemi družstev okrsku v požárním sportu, 
a to během přes překážky a požárním útokem. 
V neděli, kdy se oslavy zakončily, mohli diváci 
zhlédnout např. zásah na hořící objekt či ukázku 

zásahu při vyprošťování osob z havarovaného 
vozidla. Oslav založení sboru se zúčastnili dob-
rovolníci ze Skočic, Přeštic, Příchovic, Zálesí a 
z Lužan. Ženy reprezentovaly týmy z Lužan a 
Příchovic, děti družstvo z Lužan. Soutěž vyhrál 
tým dobrovolníků z Lužan, druzí skončili hasiči 
z Příchovic, třetí zástupci Skočic, následovaní 
týmem z Přeštic a Zálesí. 

Text KKC Přeštice
Foto Marek Krivda

Setkání Land Roverů se uskutečnilo 
již po osmé

Milovníci britských vozů Land Rover si dali 
dne 20. června dostavení na Land Rover Cupu, 
který se pořádal na střelnici KVZ v Přešticích. 
Akce se již rozrostla na mezinárodní úroveň 
a zájem se každým rokem zvyšuje. Soutěžní 
disciplíny se skládají z části věnované „střel-
bě“ a „automobilům“. Letošní ročník se rozšířil 
i o bohatý doprovodný program. (red)

2x foto Josef Falout


