
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Měsíčník pro Přeštice a okolí   l   Vydává Město Přeštice

Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Roèník XVI.                                           ČERVENEC 2010                            Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červenec
Byli jste spokojeni s programem Slav-

ností města?

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

Vážení spoluobčané,
začíná období letních prázdnin, na které 

se těší především děti a mnozí z nás, kteří si 
vyberou jistě zaslouženou dovolenou. V těchto 
měsících naopak budou pokračovat připravova-
né či započaté akce na rekonstrukcích či opra-
vách v majetku města. První velkou akcí, která 
bude probíhat během letních prázdnin, je kom-
pletní zateplení a výměna oken včetně topení 
v Mateřské škole Gagarinova ulice. Při rekon-
strukci bude omezen provoz a děti, navštěvující 
během prázdnin tuto školku, budou přesunuty 
do Mateřské školy v Dukelské ulici. Cílem této 
rekonstrukce je snížení energetické náročnosti 
objektu v MŠ.

Dalším projektem, který bude realizován 
během letních prázdnin, je osazení fotovoltaic-
kých panelů na objekty ZŠ v Rebcově ulici 
a v ulici Na Jordáně. Dalším krokem ke snížení 
nákladů na energie a vytápění bude připojení 
ZŠ Na Jordáně na kogenerační jednotku, využí-
vající odpadní bioplyn. 

Po dohodách s jednotlivými dodavateli na 
investiční akci výstavby parku na Severním 
předměstí byly zkráceny dodací lhůty na jednot-
livé prvky tak, aby víceúčelové hřiště, které je 
součástí parku, mohlo být využíváno již v druhé 
polovině prázdnin. Kompletní dokončení par-
ku i po dokončení vegetačních úprav se počítá 
v říjnu letošního roku. 

Mnozí z Vás, kteří navštěvují utkání či turna-
je na hřišti národní házené v Přešticích, si jistě 
všimli, že před dokončením jsou šatny a soci-
ální zázemí. Členové oddílu národní házené si 
to jistě zaslouží, neboť pravidelnými úspěchy 
jednotlivých družstev v jednotlivých soutěžích 
propagují dobré jméno přeštického sportu 
a Města Přeštice. 

V závěru měsíce května proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny ČR. Účast i výsledky 
voleb kopírovaly celostátní průměr. Na druhou 
stranu bych chtěl poděkovat všem občanům, 
kteří se voleb zúčastnili a s radostí konstatovat, 
že v Parlamentu České republiky bude zasedat 
ing. Jiří Papež, přeštický občan.  Pro Město 
Přeštice je to jistě nemalým přínosem.

Bohužel ne všechny projekty mohou být rea-
lizovány tak, jak byly naplánovány. Jak jsem se 
již zmiňoval v předchozím čísle PN, přehodno-
cení výsledků 5. a 6. výzvy ROP NUTS II. Jiho-
západ bude ukončeno nejdéle do 30. září 2010. 
Jelikož Město Přeštice má v této výzvě podá-
ny projekty na rekonstrukci ul. Na Pajzovně 
ve Skočicích, rekonstrukci Komenského ulice 
a výstavbu komunikace K4, nemůže s realizací 
těchto akcí započít do ukončení přehodnocová-
ní projektů.

Přeji Vám všem příjemnou dovolenou, více 
slunečných dnů než doposud, šťastný návrat 
z cest a v září Vás jistě potěší nová tvář přeštic-
kého náměstí. 

Mgr. Petr Fornouz, starosta

V červnu se v Přešticích uskutečnilo semifinále mistrovství České republiky v mažoretkovém 
sportu. Přeštické mažoretky dosáhly skvělých výsledků. Více informací o akci naleznete v člán-
ku pana starosty. Gratulace ke sportovním úspěchům a fotografie přinášíme na straně 7.

Text KKC a foto Iveta Kubátová 

Gratulace ke sportovním úspěchům
Během měsíce června se v Přešticích konaly 

dvě významné sportovní akce. Jednou z těchto 
akcí bylo semifinále mistrovství České republi-
ky v mažoretkovém sportu, kterého se zúčast-
nily všechny mažoretkové skupiny při ZUŠ 
Přeštice. V soubojích s ostatními 40 skupinami 
z celé České republiky dosáhly výrazných úspě-
chů. S náčiním Baton se v kategorii „Kadetky“ 
umístily na 3. místě mažoretky Bohemia III, 
v kategorii „Juniorky“ obsadily Bohemia II 3. 
místo a 1. místo si právem zasloužily mažoretky 
v kategorii „Seniorky“ Bohemia I. Obdobným 
způsobem obsadily mažoretky vrcholná místa 
i v kategorii Pom-pom. V „Kadetkách“ se Bohe-
mia III umístily na 3. místě, v „Juniorkách“ 
obsadily Bohemia II. 3. místo a v „Seniorkách“ 
Bohemia I. 2. místo. 

Vrcholným číslem celého mistrovství 
a postup do republikového finále si vybojovala 
skupina matek a otců se svou sestavou „Kome-
dianti jedou“ ve free show. 

Na nejvyšší stupeň vítězů a získání titulu Mistra 
České republiky v kategorii „Dorostenci“ dosáhli 
dorostenci družstva národní házené na Mistrov-
ství ČR, které se konalo od 18. do 20. června 
2010 na hřišti národní házené v Přešticích.

Chtěl bych poděkovat všem aktérům obou 
mistrovství za podané výkony a výbornou 
propagaci Města Přeštice v obou sportovních 
odvětvích. Dík nepatří pouze hráčům či vystu-
pujícím, ale i trenérům a všem, kteří přispěli 
k těmto významným úspěchům jednotlivých 
družstev.

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Grand Prix Města Přeštice
„O pohár starosty města“

V sedmém díle GIANT LIGY – Grand Prix 
Města Přeštice na perfektně připraveném okruhu 
přímo v centru města triumfoval Josef Soukup. 
Navíc vyšperkovaný vynikající diváckou kulisou 
přímo za účasti starosty pana Petra Fornouze. 

Sportovní odpoledne odstartovala dětská 
McDonald’s TOUR, kterou okořenil svojí účas-
tí vynikající Handbiker Radovan Civiš, jenž 
měl možnost jezdit jako předjezdec v dětských 
závodech. 

Hlavní závod kategorie ELITE se jel tento-
krát jako hladký závod a přilákal na start čtyři-

cítku cyklistů, kteří vyrazili za hlasité divácké 
podpory do prvních kilometrů. Závodilo se 
hned od startu na technickém, ale velice rych-
lém okruhu. Ze začátku nebyla nouze o úniky 
a menší pády, které například vyřadily ke kon-
ci závodu i nejaktivnějšího muže seriálu Mar-
tina Vodáka. 

V polovině závodu se pokusil o sólový únik 
přeštický rodák Tomáš Bauer (CK Kramolín), 
jeho snahu však smazal během pěti okruhů 
silný peloton. Na špici pelotonu a udržová-
ní vysokého tempa se velice aktivně podíleli 
jezdci Tomáš Radolf (CK Quentin), Josef Sou-
kup (Duratec – Jambor uhelné sklady) a Radek 
Krummer (Team Cube). 

Pět kol před cílem se podařilo odskočit prá-
vě trojici Soukup, Krummer a Bauer, ale do 
posledního okruhu byli dojeti hlavně díky 
aktivitě Karla Kopra (CK Slavie) a Tomáše 
Radolfa (CK Quentin).    

  Jan Kotal, ředitel Giant Ligy
Foto Josef Kubát

(pokračování článku a fotografie na str. 6)

Dorostenci Přeštic 
se stali mistry 
České republiky 2010

Oddíl národní házené TJ Přeštice byl ve 
dnech 18.–20. 6. 2010 pořadatelem vrcholné 
akce v kategorii dorostenců Mistrovství České 
republiky. Dorostenci Přeštic se vypjali k fan-
tastickým výkonům a celou soutěž vyhráli, 
když ztratili pouze jeden bod. Mistrovství zahá-
jil v pátek starosta Města Přeštic Mgr. Petr For-
nouz. Škoda, že nepřálo počasí, ale přesto našim 
dorostencům přišlo fandit mnoho diváků a vždy 
jim vytvořili pravé domácí prostředí, čímž je 
hnali ke skvělému úspěchu.  Jakých výsledků 
dorostenci docílili: Ostopovice 17:16 (10:9), 
Žatec 29:18 (12:8), Rokytnice 15:13 (7:5), Pod-
lázky 18:8 (8:5), Opatovice 17:17 (11:7).

Sestava mistrů České republiky: brankář 
– Gabriel Kováč; obrana – Matěj Gruszka, Filip 
Albl, Tomáš Bouda, Lukáš Němeček; útok – 
Pavel Kydlíček (52 branek), Marek Brada (21), 
Petr Taišl (18), Lukáš Mácka (3), Jiří Pressl 
(2); trenér – mnh Václav Brada, vedoucí Karel 
Zeman.

Konečná tabulka:
1.  TJ Přeštice                 4  1  0    96:72   9 bodů
2.  TJ Sokol Rokytnice   4  0  1  100:82   8 b.
3.  TJ Sokol Opatovice   3  1  1  102:94   7 b.
4.  TJ Šroubárna Žatec    2  0  3    91:104  4 b.
5.  TJ Sokol Ostopovice  1  0  4    93:101 2 b.
6.  TJ Sokol Podlázky     0  0  5    87:116 0 b.

Přeštice měli zastoupení i při vyhlašování 
nejlepších jednotlivců. Nejlepším  obráncem 
byl vyhlášen  Matěj Gruszka. Druhý nejlepší 
brankář Gabriel Kováč. Druhý nejlepší útoč-
ník Pavel Kydlíček. Třetí nejlepší střelec Pavel 
Kydlíček (52 branek).

Na slavnostním vyhlášení byl přítomen sta-
rosta města Přeštic Mgr. Petr Fornouz, kte-
rý předával medaile a ocenění zúčastněným 
družstvům. Závěrečné slavnostní vyhlášení 
vedl ředitel Mistrovství České republiky Mgr. 
Miroslav Šír a ceny předával společně se staros-
tou hlavní pořadatel p. Jaroslav Otto.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se 
podíleli na této zdárné akci, ať to byly kuchařky, 
které připravovaly jídlo po celé tři dny, děvčata, 
která pomáhala při výdeji jídla a mytí nádobí, 
členům oddílu, kteří zajišťovali provoz bufetu, 
tělovýchovné jednotě, která umožnila ke stra-
vování prostor klubovny Hotelu Sport a všem, 
kteří se sebemenší pomocí podíleli na pořada-
telství celostátní akce. 

Fotografii vítězného týmu naleznete na str. 12.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Město Přeštice v sobotu 26. června slavilo. 
Masarykovo náměstí se rozeznělo žhavými jiho-
americkými rytmy v podání Tam Tam Orchestra 
(na snímku), country, dechovkou či „dudáckým 
bigbítem“. Oslavy „okořenil“ svým vystoupe-
ním bavič Zdeněk Izer a závěr akce patřil ohňo-
stroji.                                        Text a foto KKC
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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 květen 2010
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 88 událostí.
Celkem bylo zjištěno 108 přestupků:
• řešeno blokově – 68
• oznámeno správnímu orgánu – 3
• řešeno domluvou – 27
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 13  
• z toho zjištěny 2 přestupky v bodovém řízení 
(oznámeny příslušným MěÚ–OSD)
•  byl zadržen pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod vlivem návykové 
látky dle § 274 trestního zákoníku a předán dle 
věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR
• 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešti-
cích ke zjištění totožnosti 
• 2x zjištěna na území města vyvrácená svislá 
dopravní značka, 1x odpadkový koš – předáno 
k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ 
• bylo provedeno 6 výjezdů na potulující se psy, 
z toho 2 psi odchyceni a umístěni do útulku 
města nebo předáni majitelům
• na území města nalezeno: 1x jízdní kolo v ul. 
Karlova, 1x obálka se složenkami na Masary-
kově nám. – vše předáno na MěÚ HO Přeštice 
nebo samotným občanům
• na žádost státních orgánů byla doručena 
písemnost – 4x doručenka 
• dne 10. 5. na žádost orgánů městského úřa-
du – odbor sociálních věcí a zdravotnictví byla 
zajišťována bezpečnost úřednic při jednání 
s méně přizpůsoblivými občany 
• 3x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, 
narušení veřejného pořádku: dne 2. 5. v 1.50 h 
– zjištěno poškozené okno u restaurace Peklo, 
dne 4. 5. v ranních hodinách zjištěny střepy skla 
na chodníku a na vozovce ul. Poděbradova, dne 
30. 5. ve 3.25 h – nalezen ve směru na obec 
Dolní Lukavice v příkopě osobní automobil 
Škoda, který byl již bez posádky – vše vyříze-
no na místě nebo předáno na MěU hospodářský 
odbor či Polici ČR
• 2 x výjezd na špatně parkující vozidla: dne 5. 5. 
na žádost HZS Přeštice v Průmyslové ul. při fotba-
lovém utkání a dne 13. 5. – na žádost ZZN Přeštice 
v ul. Rebcova, kdy vždy vozidla bránila při výjez-
du vozidel záchranného systému
• ve dnech 31. 4.–2. 5.zajištění veřejného 
pořádku na území města při konání technoparty  
v obci Příchovice

• dne 4. 5. a 25. 5. – zajištění veřejného pořádku 
při předvolebních mítincích politických stran 
a ve dnech 28. –29. 5. při volbách do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR 
• dne 7. 5. byl proveden MP dohled nad znalos-
tí pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti 
a jízdy podle předpisů na dopravním hřišti na 
soutěži mladých cyklistů při ZŠ v Blovicích
• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích pořádaných městem: dne 1. 5. – Májové 
oslavy na Masarykově náměstí, včetně příjez-
du konvoje s military vozidly a májové hry pro 
děti, dne 8. 5. Květnové oslavy na Masarykově 
náměstí, dne 21.–23. 5. – Přeštická pouť, dne 
30. 5. – Skočická pouť a dětský den v Městském 
parku
• v měsíci květnu byly provedeny besedy u dětí 
v mateřské škole Gagarinova a Dukelská na 
téma: “Bezpečnost v dopravě“

Z další činnosti uvádím:

• Dne 1. 5. v 15.15 h byla hlídka přivolána na 
soukromou louku za Přešticemi ve směru na 
obec Lužany, kde se neoprávněně pohybovaly 
osoby v osobním automobilu mířící na tech-
noparty do Příchovic. Osoby byly i s vozidlem 
vykázány směrem na obec Příchovice, kde se 
budou moci „kulturně vyžít.“ 
• Dne 18. 5. byl hlídkou MP opět zjištěn na  
parkovišti v Přešticích v ul. Husova odstavený 
osobní automobil VW, který měl podhuštěné 
pneumatiky, neplatnou technickou a emisní 
kontrolu a byl zde odstaven, aniž by jej někdo 
používal min. 2 měsíce. Jelikož zde bylo pode-
zření, že provozovatel vozidla nemá uzavřené 
pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla, byla 
věc oznámena dle věcné příslušnosti na přísluš-
ný správní a dopravní odbor MěÚ  k vyřízení. 
Podezření se potvrdilo.
• Dne 21. 5. ve 22.15 h byli zjištěni u zdi fot-
balového hřiště v Přešticích dva místní mladíci, 
kteří chtěli pomalovat černou barvou reklamní 
billboard. Na místě provedena lustrace osob 
a vyrozuměna Policie ČR.
• Dne 23. 5. v 11.00 h zjištěn v ul. Třída 1. máje 
únik benzinu z odstaveného osobního automo-
bilu Škoda. Na místě byl zjištěn provozovatel 
vozidla, který začal závadu na voze odstraňovat 
a dále byl přivolán HZS Přeštice, který prove-

dl odstranění skvrny a zároveň si věc dle věcné 
příslušnosti na místě převzal.
• Dne 26. 5. v odpoledních hodinách bylo hlíd-
kou MP zastaveno v Přešticích ve směru na 
obec Skočice vozidlo Škoda, na kterém nebyla 
namontována přední RZ. Další kontrolou bylo 
zjištěno, že přívěsný vozík, který byl zapojen 
za vozidlem, nemá platnou technickou kontrolu 
a je zde podezření, že je provozován bez zákon-
ného pojištění. Vše  oznámeno dle věcné pří-
slušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení. 

Děti a bezpečnost o prázdninách

Teplé počasí, prázdniny a dovolená každoročně 
vylákají ven nejenom cyklisty, ale především 
chodce – ve větší míře děti. Proto jako řidiči 
věnujte jízdě skutečně maximální pozornost. 
Rodiče by měli dětem před odjezdem na prázd-
niny i v jejich průběhu zopakovat zásady bez-
pečného chování v silničním provozu, včetně 
správného přecházení vozovky a jízdy na kole. 
Připomenout, že kolečkové brusle a skateboar-
dy patří na hřiště či prostranství k tomuto sportu 
určená a ne na zdánlivě klidné ulice, že nemají 
nikdy chodit samotné blízko k řece či rybní-
kům, zvláště pak, pokud neumějí plavat. Veď-
te děti k tomu, aby používaly pestré oblečení, 
zkontrolujte technický stav jejich jízdních kol 
a nikdy nezapomeňte na cyklistickou přilbu. 
Připomeňte svým dětem, aby nikdy nemluvily 
s cizími lidmi a zdůrazněte jim, že s nimi nes-
mí chodit do cizích bytů za lákavou nabídkou, 
např. podívat se na koťátka, zhlédnout pohádku 
nebo pro sladkosti. Děti by také měly vědět, že 
mohou požádat dospělé o pomoc, pokud jim 
ubližuje silnější vrstevník nebo skupina jedin-
ců. Vysvětlete jim, že autostop není bezpečným 
způsobem dopravy, neboť nevědí, komu sedají 
do auta. Též městská policie se snažila připo-
mínat  při besedách ve školách a školkách, jak 
by se děti měly o  prázdninách chovat a čemu 
se vyhýbat, ale též záleží na nás, dospělých, 
abychom trpělivě vysvětlovali, co je nebezpeč-
né a jak si mohou děti ublížit a kde všude na 
ně číhá nebezpečí. Využijte přitom každé pří-
ležitosti a každého příkladu, abyste své rady 
zopakovali. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Soutěž „Informační centrum 2010“ 
s Deníkem začala v červnu

U S N E S E N Í
z 27. zasedání Zastupitelstva města Přeštice 

konaného dne 24. 6. 2010
v Kulturním a komunitním centru Přeštice, 

Masarykovo náměstí 311
Zastupitelstvo města Přeštice:

A/ volí 

1. návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Josef Benedikt, pan Miroslav Vacek, 

Mgr. Antonín Kmoch.

B/ schvaluje

1. směnu městských pozemků p. č. 1111/1 
o výměře 5812 m2 a části p. č. 1110 o výměře 
cca 1585 m2 za pozemek p. č. 711/1 o výměře 
5191 m2 ve vlastnictví manželů Josefa a Mileny 
Levorových, bytem Nedražice 47, Kostelec.

2. koupi spoluvlastnických podílů pana Lubo-
še Bartíka, bytem Hlavní 77, Stehelčeves, pana 
Radomila Bartíka, bytem Voříškova 225, Kla-
tovy a paní Romany Walterové, bytem Cibul-
kova 216, Klatovy na pozemcích dle PK p. č. 
712 a p.č. 713 v k. ú. a obci Přeštice za celkovou 
cenu 50 000 Kč.

3. zřizovací listiny PO ZŠ Přeštice, ZŠ 
a MŠ Skočice, MŠ Dukelská, MŠ Gagarinova, 
ZUŠ Přeštice, DDM Přeštice a KKC Přeštice 
v novém znění. 

4. Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o výstavbě 
víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou 
a o jejím využití, o výstavbě obchodních objektů 
s parkovacími a obslužnými plochami a zelení, 
o zřízení věcného břemene dočasného využívá-
ní pozemků, o budoucí smlouvě kupní se závě-
rečnými ustanoveními“ uzavřené mezi Městem 
Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 
29. 4. 2005 ve znění pozdějších dodatků. 

C/ vydává  
1. změnu č. 2 regulačního plánu rozvojová 

zóna Přeštice – Severní předměstí  f o r m o u 
opatření obecné povahy. 

D/ ukládá  
1. pořizovateli změny č. 2 regulačního plánu 

rozvojová zóna Přeštice – Severní předměstí, 
odboru výstavby a územního plánování, Masa-
rykovo nám. 107,  Přeštice, zajistit následně čin-
nosti, vyplývající ze správního řádu a stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů.

E/ bere na vědomí
1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
2. že ověřilo změnu č. 2 regulačního plánu 

rozvojová zóna Přeštice – Severní předměstí, na 
základě odůvodnění opatření obecné povahy, že 
není v rozporu s územně plánovací dokumenta-
cí a se stanovisky dotčených orgánů.

 F/ neschvaluje
1. pověření rady města k rozhodování o udě-

lení souhlasu s pokračováním stavebních pra-
cí v souvislosti se zněním čl. IV. Dodatku č. 
5 „Smlouvy o výstavbě víceúčelové sportov-
ní haly s ledovou plochou a o jejím využití, 
o výstavbě obchodních objektů s parkovacími 
a obslužnými plochami a zelení, o zřízení věc-
ného břemene dočasného využívání pozem-
ků, o budoucí smlouvě kupní se závěrečnými 
ustanoveními“ uzavřené mezi Městem Přeštice 
a společností AREA group s.r.o. dne 29. 4. 2005 
ve znění pozdějších dodatků.

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

Asociace turistických informačních center ČR 
připravila ve spolupráci s VLP, a.s., která je vyda-
vatelem regionální sítě Deníku a portálu www.
denik.cz, soutěž o nejlepší turistické informační 
centrum s názvem „Informační centrum 2010“. 

Soutěž odstartovala v pondělí 14. června 2010 
a potrvá do 31. srpna 2010. Turisté, návštěvníci 
a další lidé, kteří využívají služeb informačních 
center, mohou poslat svůj hlas formou sms zprá-
vy svému favoritovi na stránkách www.denik.
cz/infocentra. Na této stránce je vytvořen spe-
ciál, na němž jsou průběžně umisťovány aktuál-
ní informace o letošní turistické sezoně, o čin-
nosti jednotlivých informačních center a další 
zajímavosti z regionů ČR. Informace o soutěži 
získají zájemci také v tištěných regionálních 
titulech Deníku a v infor-
mačních centrech. Nejlepší 
informační centra v každém 
kraji budou oceněna.

Hlasování se děje poslá-
ním kódu, který je uveden 
u příslušného informačního 
centra na webové stránce 
www.denik.cz/infocentra, 
formou SMS na číslo 900 
11 04. SMS má tvar DEN-
mezera INFOmezeraZ -
KRATKAKRAJEmezera-
CISLOCENTRA. 

Z každého telefonního čísla se dá hlasovat 
neomezeně. Po ukončení soutěže bude vybrá-
no 20 telefonních čísel s největším počtem 
odeslaných SMS, které získají CD Povídky 
Šimek&Grossman. Technicky zajišťuje ATS, 
www.premiumservices.cz. Cena 1 SMS činí 4 
Kč včetně DPH.

Zavítejte do nově otevřeného informačního 
centra v Přešticích na Masarykově nám. 311 
a podpořte prosím naše informační centrum 
v soutěži. Tvar sms DEN INFO PLZ 34 odešle-
te na číslo 900 11 04, cena 1 sms je 4 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme pří-
padně za Vaše hlasy.

Kolektiv pracovnic IC Přeštice

Dechparáda – II. ročník
31. 7. 2010V programu se představí od 11.00 do 13.00 hodin malá dechová hudba

Doubravanka z jižních Čech, dále od 13.00 do 15.00 hodin švihovský 
soubor Skalanka, který v závěru pokřtí svoje CD.
Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. Pořad je podpořen z příspěvku Plzeňského kraje.
Místo konání: Masarykovo náměstí  l  Čas konání: 11.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice, Město Přeštice, Přeštická stodola  l  Vstup zdarma. 



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                 ČERVENEC     3

80 let 
Marie SUDOVÁ

Libuše ČERMÁKOVÁ
Marie ŽIŽKOVÁ

Dorota BEČVÁŘOVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

85 let 
Karel LIDINSKÝ – Zastávka

Dalšími jubilanty jsou:
Božena Šiplová (83), Anna Netušilová (83), 
Růžena Přibáňová (81), Ondřej Květoň (89), 
Karolina Nusshartová (86) – Zastávka, Jaroslav 
Kojzar (88), Milada Pěchoučková (88), Anna 
Kurcová (87), Jan Beneš (82), Marie Hájková 
(82), Marie Malátová (88), Vilemína Horníčko-
vá (86), Růžena Brabcová (89).

Všem jubilantům přejeme, aby radostná 
a tichá pohoda vyplnila všechna jejich příští 
léta, aby všechny příští dny a roky prožili ve 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

ÚMRTÍ
Karel BALOUN
Václav KRIEGER            

(1944)
(1937)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

91 let 
Ludmila KOKOŠKOVÁ

Pozůstalým v rodinách projevujeme upřímnou 
soustrast v jejich zármutku.

94 let 
Kateřina TICHÁČKOVÁ

4. červen 2010 byl pro manžele

Martu a Miloslava 
MORGENSTEINOVY 

z Přeštic
dnem slavnostním a mimořádným.
Symbolicky si obnovili manželský slib, a to 

ne snad proto, že to život nezbytně potřebuje, 
ale spíše proto, aby vzájemně jeden druhého 
ujistil, že padesát let žijící rozhodnutí jít po 
společné cestě bylo správné a že naděje, tužby 
a přání, které si při svatebním obřadu slíbili, 
došly svého naplnění.

Manžele Martu a Miloslava Morgensteinovy 
přivítal v obřadní svatební síni starosta Měs-
ta Přeštic pan Petr Fornouz s přáním pevného 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Půl století uplynulo od slavnostní chvíle, kdy manželé

Václav a Anna ČEJKOVI z Přeštic
vykročili na společnou cestu životem. Cesta, která se před Vámi, manželé Čejkovi, dne 4. června 

1960 otevírala, byla jako čistá kniha, do které jste chtěli společně psát jen to nejkrásnější. Chtěli 
jste být spolu šťastní, stát jeden druhému oporou a dělit se o všechny radosti i starosti, vyplývající 
ze společného života a to se Vám, manželé Čejkovi, vyplnilo.

V den této významné události byl manželům Čejkovým osobně blahopřát starosta Města Přeštic 
pan Petr Fornouz s přáním pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a manželské pohody.

Oslavy památky mistra Jana Husa v Přešticích
Podle vzpomínek starousedlíků z Rajčuru 

mělo každoroční pálení hranice 5. července, 
tedy v předvečer výročí upálení mistra Jana 
Husa, svoji  tradici také v Přešticích, a udržova-
lo se – takříkajíc „se vší parádou“ – až do druhé 
světové války. 

Když se trochu zešeřilo, vyšel průvod omla-
diny i dospělých z náměstí a zahnul do Nepo-
mucké ulice k Zámostům. Po celé trase, kudy 
zástup procházel, hořely ve všech oknech svíč-
ky nebo lampy. Ke slavnostní atmosféře přispí-
valy také rozsvícené lampiony, které účastníci 
nesli. Lampionovou výzdobou býval kolem 
dokola ověnčen i balkonek krejčího Kundráta 
v Pobřežní ulici. V průvodu nechyběli hasiči 
a sokolové a samozřejmě i všudypřítomní čle-
nové zpěváckého spolku Skála. V čele hrála 
do kroku hudba Matěje Flachsy. Kolektivně 
se pochodovalo až ke Kaštánkům, které tehdy 

byly  mladé, a tudíž o něco nížší, než si je pama-
tujeme. Na vršíčku nad lomem  byla připravena 
vysoká hranice, u které - po zapálení - byla pro-
nesena procítěná řeč (patrně některým z učitelů 
nebo radním). Zahrálo se a zazpívalo, známou 
píseň „Hranice vzplála, tam na břehu Rýna...“ 
znali všichni.  Skaláci zapěli skladbu těžší, 
umělou. Sbormistr Skály Václav Fikrle zmiňu-
je ve zprávě přednesené na valné hromadě v r. 
1935 ….“ 5. července při pálení hranice v před-
večer mistra Jana Husi, sbor „Chorál Husův“ 
od Rataje.“ Pamětníci ponejvíce vzpomínají na 
úchvatný rozhled po setmělém kraji, kde se po 
jednotlivých návrších rudě rozsvěcovala jedna 
hranice za druhou – na Hradčanech, Zelenské 
Hoře, u Prusín, ale i na druhé straně, pod Stram-
chým. Než hranice dohořela, posedali ti starší 
na lavičky pod kaštany, aby si odpočali před 
zpáteční, již noční cestou. Ani o občerstvení 

nebývala nouze, pan Kadlec z ovčárny prodával 
ze sklepa dobře vychlazenou limonádu a pivo. 

Po roce 1945 tradice podle všeho ještě nějakou 
dobu přetrvávala, snad do počátku padesátých 
let, třebaže průvody absencí hudby a uniforem 
už ztrácely na lesku. Zajímavé je, že o těchto 
lidových slavnostech nenajdeme u jinak peč-
livého kronikáře města Přeštic Václava Sed-
láčka jedinou zmínku. Pro přeštické osadníky, 
a zejména děti, to však býval velký svátek. 

Busta mistra Jana Husa měla být kdysi osa-
zena na prostranství pod lipami na přeštickém 
Čechurově náměstí (Rajčur). Byl tam dokon-
ce již na ni připraven pískovcový podstavec, 
kolem kterého se rády honily děti. Z důvodů, 
které neznáme, však k tomu nikdy nedošlo. 

Věra Kokošková 
P.S. Autorka uvítá jakékoliv doplňující infor-

mace a předem za ně děkuje.

Kulturní pořad „Co se do knihy Historie Dolní Lukavice 
do roku 1945 nevešlo“ proběhl v květnu

V neděli 30. května od 16 hodin jsem se 
zúčastnil v růžovém salonku  zámku v Dolní 
Lukavici kulturního pořadu „Co se do kni-
hy Historie Dolní Lukavice do roku 1945 
nevešlo“, kterým provedl známý a uznávaný 
plzeňský moderátor Mgr. Jiří Hlobil se svým 
doprovodem.  Program byl  zahájen klavírní 
skladbou od Ludwiga van Beethovena v podá-
ní Evy Voříškové. Po představení autorky 

Mgr. Evy Klepsové se diváci dozvěděli zají-
mavosti o historii růžového salonku. Následo-
valo čtení z představované brožury, proložené 
rozhovory Mgr. Jiřího Hlobila s autorkou. 
Doprovodily je klavírní skladby Ludwiga van 
Beethovena, které věnoval Josephu Haydnovi. 
Pořad jednoznačně zpestřilo  promítání histo-
rických pohlednic a fotografií, které se do výše 
zmíněné knihy nevešly (např. zámek, Sokol, 

lidová architektura atd.), což diváci velmi 
ocenili. Program  byl ukončen občerstvením, 
po kterém následovala ještě prohlídka zámec-
ké kaple sv. Jana Nepomuckého s odborným 
výkladem autorky knihy o Dolní Lukavici 
i nově představené brožury. Tato kulturní akce 
se velice vydařila. Všichni odcházeli plni těch 
nejlepších dojmů.   

Mgr. Jan Königsmark

Dům historie Přešticka Vás žádá
o spolupráci na přípravě výstavy, kterou 

chceme otevřít na podzim letošního roku 
s názvem „Hola, hola, škola volá“ 

(historie školství na Přešticku). Rádi bychom si 
od Vás zapůjčili fotografie a školní

 pomůcky (školní tašky, šešity, pera, vysvědčení, 
cvičební úbory, tenisky, cvičky atd.) 

z 60., 70. a 80. let 20. století.

Oznámení
Bližší informace o nalezeném pejskovi 

poskytne MěÚ Přeštice, hospodářský odbor. 
Pes je umístěn v městské záchytné stanici.

Pes německého ovčáka, barva vlkošedá, stáří 
10 měsíců, nalezen na silnici u Skočic ve směru 
na Horušany.

Přednáška o písmákovi 
V. J. Maškovi

Dům historie Přešticka uspořádal dne 1. června 
2010 přednášku věnovanou 125. výročí narození 
sedláka, rychtáře a písmáka Václava Jana Maška 
z Vodokrt (1795–1847).   

Prof. PhDr. Jiří Štaif z FF UK v Praze nazval 
svoji promluvu „V. J. Mašek a česká písmácká 
tradice doby předbřeznové“. Jiří Štaif, specia-
lista na sociální a hospodářské dějiny 19. stol., 
ve své přednášce zdůraznil především význam 
Maškových prací pro současné poznání života 
v našem regionu v polovině 19. stol. Přednáš-
kou také zahájil výstavu Maškových dochova-
ných prací, nainstalovanou v podkroví Domu 
historie Přešticka. Václav Jan Mašek byl mimo-
řádnou osobností. Vedle správy svého hospo-
dářství o rozloze 22 ha zastupoval jako rychtář 
obec u vrchnosti. Své mimořádné nadání a zví-
davost projevoval v literární i výtvarné tvorbě. 
Psal povídky, básně i písně. Opisoval a maloval 
modlitební knížky, vedl záznamy o hospodaře-
ní, počasí a rodinných událostech. Věnoval se 
také náročné kartografické práci. Nakreslil plán 
obce Vodokrty a mapu panství lukavického, 
kterou věnoval své vrchnosti, hraběti K. Schön-
bornovi. Maškovými pracemi byl zastoupen 
náš region také na Národopisné výstavě v Praze 
v roce 1895. Dnes je jeho pozůstalost uložena 
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.  

K výročí narození Václava Jana Maška 
z Vodokrt vydala obec Řenče pamětní pohled-
nici s autoportrétem významného rodáka. Spolu 
s knihou (reprintem z roku 1948) „Václav Jan 
Mašek, písmák jižního Plzeňska“ od F. J. Urba-
na a pověstmi „Maškojc kříž“, „O krásné Juvar-
ce a Dlouhém Bártovi“ a „O čarodějné knížce 
v Řenčích“ si ji můžete koupit v Domě historie 
Přešticka.
Drahomíra Valentová, Dům historie Přešticka

Snímek zachycuje žákyně z Dívčí měšťanské 
školy. Na schodišti se vyfotila třída JUK ve 
školním roce 1946–47 před mléčnou svačinou 
od UNRRY.         Text a foto archiv ing. Jiří Běl

Celoroční spolupráce mezi DDM a ŠD Přeštice vyvrcholila celodenním výletem do Prahy. Plav-
ba vyhlídkovou lodí po Vltavě a návštěva pražské zoo přinesly nezapomenutelné zážitky. Rozzářené 
oči a šťastné úsměvy na tvářích všech dětí byla největší odměna pro organizátorky. Poděkování 
patří paní Blance Zezulové, ředitelce DDM a Haně Strnadové, vychovatelce DDM. Těšíme se na 
další společné akce.                                                                                      Děti a vychovatelky ŠD
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červenec /srpen 2010
l 4. 7. Žerovická pouť
4. společné setkání rodáků a občanů Žerovic. 
Součástí programu je výstava „Žerovice od 
minulosti až do dnešních dnů“.
l 31. 7. Dechparáda – II. ročník
V programu se představí od 11.00-13.00 hodin 
malá dechová hudba Doubravanka z jižních Čech, 
dále od 13.00 do 15.00 hodin švihovský soubor 
Skalanka, který v závěru pokřtí svoje CD.
Připravena je bohatá tombola. Občerstvení 
zajištěno. Pořad je podpořen z příspěvku Plzeň-
ského kraje.
Místo konání: Masarykovo náměstí
Čas konání: 11.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice, Město Přeštice, Přeš-
tická stodola
Vstup zdarma. 
l 28. 8. Ahoj léto, ahoj prázdniny
Odpoledne plné her, soutěží, skutečné „řádě-
ní“ pro malé i velké s moderátorem a DJ Jirkou 
Trnkou.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Místo konání: Městský park
Čas konání: 15.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice, Město Přeštice, Přeš-
tická stodola
Vstup zdarma.

Kultura a umění

Program na měsíc červenec 2010

TIP na výlet 

3. 7. SO: Z HORAŽĎO-
VIC DO STRAKONIC
Vlakem z Přeštic v 7.13 
h do Plzně (7.45), z Plzně 
8,03  do Horažďovic (8.50). 
Zpět ze Strakonic 16.51 ® 
do Plzně (17.58), z Plzně 
v 18.10 h do Přeštic.

TRASA: Horažďovice předměstí – Střelské 
Hoštice – Poříčí – Kněží Hora – Katovice – 
Střela – Draženov – Strakonice. Možno zkrátit 
na 13 km.
Vede paní Hanzlíčková (20 km).
10. 7. SO: AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – POD-
BOŘANSKO
Z Přeštic v 7.30 h od nádraží ČD.
TRASA: Přeštice – Manětín – Chyše – Krásný 
Dvůr – Kryry (rozhledna) – Petrohrad –  Přeštice
15. 7. SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ 
HOTELU SPORT v 17.00 hodin
18. 7. NE: Z TEPLÉ DO BEZDRUŽIC
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně 

8.35 do Pňovan, z Pňovan 9.11 do Bezdružic 
(9.56). Z Bezdružic historickým autobusem 
v 10 hod. do Teplé (10.30). Zpět z Bezdružic 
16.09 do Pňovan, Z Pňovan 16.59 do Plzně 
(17.26),  z Plzně v 18.10 h.
TRASA: Teplá – Nezdice – Zahrádka – Řešín 
– Bezdružice 
Vede paní Borovcová (15 km).
24. 7. SO: PRAHA – DIVOKÁ ŠÁRKA
Vlakem z Přeštic v 6.28 h do Prahy ®. Z nádraží 
Praha-Smíchov  tramvaj č. 20 zastávka Divoká 
Šárka. Délka trasy 7 km.            
Vede paní Šetková (7 km).
31. 7. SO: ZELENÝ POTOK – PRENET
Vlakem z Přeštic v 7.29 h (Sp) do Hamry 
– Hojsova Stráž (8.47).  Zpět ze Zelené Lhoty   
(16.05) do Přeštic (17.14).
TRASA: Hamry – Hojsova Stráž ČD – Zelen-
ský potok – Malý Prenet – Křížový vrch – Zele-
ná Lhota ČD (velké převýšení).
Vede paní Pojarová (12 km).

Změna programu vyhrazena!

Děti ze školní družiny děkují
Poděkování dětí ze školní družiny při ZŠ Přeštice všem partnerům, jejichž zásluhou se podařilo 

zpestřit a obohatit náplň činnosti v 2. pololetí školního roku.

Provozovateli solné jeskyně v Přešticích.

Starostovi Přeštic Mgr. Petru Fornouzovi 
– přijetí v obřadní síni.

Mgr. Martině Míškové, ředitelce KKC 
a Blance Zezulové, ředitelce DDM – Miss hos-
podyňka.

Městské policii Přeštice - strážníkům Danielu 
Novému a Ladislavu Fialovi.

Mgr. Michaele Hrubé – Den dětí v knihovně.

Hasičskému záchrannému sboru Plzeňské-
ho kraje – stanice Přeštice – panu nstr. Josefu 
Němečkovi.

Mgr. Lence Janouškové – Den Země. Panu Pavlu Dobišovi a Haně Benešové ze 
záchranné služby Přeštice.

Lišický dětský den
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 30. květ-

na 2010 od 14.00 h čtvrtý ročník dětského dne 
v Lišicích pod májkou. Dopoledne jsme ani 
nedoufali, že nějaký dětský den uskutečníme, 
ale sluníčko se na nás usmálo a  vydrželo po 
celou tu dobu, kdy se děti mohly dosytosti vyřá-
dit. K nejúspěšnějším atrakcím patřila prolézač-
ka  tunelem a  házení míčků do domečku. Nejví-
ce se však dětem                i divákům líbil vláček,  
který   si udělaly na kolech  a projížděly mezi 
poklicemi. Jako odměnu  každý dostal balíček 
plný dobrot.  Za všechny děti chci poděkovat 
paní Aleně Baxové, Cukrárně    U Baxů, Lékár-
ně Magnolia, Evě Opáleníkové, panu Strejcovi, 
Večerce u Šlédrů a Cílu Servis s.r.o.. Přeji všem 
krásné léto a příští rok se budeme na děti opět 
těšit.                                          Irena Hodanová

hospodářka SDH Lišice

Den otevřených dveří
V sobotu 15. 5. 2010 probíhal na naší škole 

Den otevřených dveří. To znamenalo, že školou  
proudily davy rodičů a ostatních lidí. Všichni si 
mohli prohlížet třídy a dívat se na naše práce.

My žáci 3. D jsme byli ve své třídě. Mohl přijít, 
kdo chtěl. Sešlo se nás čtrnáct. Na chodbě jsme 
vystavovali naše práce z výtvarné a pracovní 
výchovy. I ve třídě toho máme spoustu. Kaž-
dý, kdo navštívil naši třídu, dostal malý dáreček 
v podobě kytičky.

Paní učitelka o nás říká, že jsme tvůrčí a šikov-
né děti.

V sobotu jsme s paní učitelkou vytvářeli 
slavnostní barevné lampionky. Ty si můžeme 
při slavnostních příležitostech zavěsit třeba na 
stromy. Když svítí sluníčko, tak krásně barevně 
svítí. Stejným způsobem jsme si udělali barevné 
vázy. Na sklenice jsme navlékli krepový papír 
a postupně ho nakrčili. Třída nám barevně roz-
kvetla.

Ve druhé časti odpoledního programu jsme 
zpívali. Zpěv máme rádi. Všichni můžeme hrát 
na rytmické nástroje a tancovat. Při zpěvu nikdy 
nesedíme. Zpíváme si každý den i v hodině mate-
matiky. Ve škole se nám líbí a tuto zajímavou 
sobotu jsem si moc užili. Ani se nám nechtělo 
domů. Spolu s námi si to užívali i naši rodiče, 
babičky a mladší sourozenci.

Děkujeme za návštěvu všem, co nás navštívi-
li… Mezi vzácné hosty patřil zahraniční zpravo-
daj Českého rozhlasu Radiožurnál – Praha, pan 
¼ubomír Smatana.

Hlavně děkujeme naší paní učitelce Evě Kuče-
rové, která nám připravila hezké dopolední vyu-
čování.                               Děti 3. D, ZŠ Přeštice 

Zajímavý den žáků merklínské školy
Na 18. května 2010 jsme přijali pozvání na 

divadelní představení do Přeštic. Herecký sou-
bor žáků a žákyň ze ZŠ Přeštice nám sehrál hru 
,,Ti, kdož přicházejí shůry“. Tak trochu sci-fi 
hra o návštěvě mimozemšťanů zasazena do 
prostředí vodáckého tábora u řeky Úhlavy byla 
doprovázena písničkami a hrou na flétny dětí 
též ze ZŠ Přeštice. Pěknými hereckými výkony 
nás návštěvníky malí herci nejen pobavili, ale 
i  poučili o správném chování mezi kamarády, 
o chování lidí k přírodě a k životnímu prostředí 
kolem nás. Představení se nám líbilo.

Po představení jsme v Přešticích navštívili 
ještě zdejší poštu. Exkurze byla sice krátká, ale 
také poučná. Pracovnice pošty zodpovídaly na 
zvídavé otázky nás nejmenších školáků. Snad 
jen výše financí na poště, na kterou se také 
jeden náš spolužák zeptal, zůstane pro nás zaha-
lena rouškou tajemství.

Z Přeštic jsme se vydali pak autobusem do 
sousedních Příchovic. Tady jsme navštívili vče-
lařskou rodinu Sedláčkových. Po příjezdu jsme 
si u nich nejprve opekli vuřty, dostali limonádu, 

teplý čaj, sladké koláče. Posilněni pohoštěním 
jsme si pak prohlédli včelíny a úly a vyslechli 
od zkušeného včelaře pana Sedláčka zajíma-
vé povídání o včelách. Sedláčkovi mají na své 
zahradě i jeden úl prosklený, takže jsme moh-
li pozorovat včelky přímo při práci v úle. Pak 
následoval nákup medíků, medových bonbónů 
a jiných včelích produktů a loučení se včelím 
královstvím. Obavy z včelího píchnutí, které 
měly před  návštěvou paní učitelky, nebyly na 
místě. Byli jsme ukáznění, a tak jsme se všichni 
v pořádku vrátili do školy v Merklíně.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
hercům a hudebníkům z přeštické školy za 
předvedené výkony, kulturnímu zařízení za 
pozvání na toto divadelní představení. Děku-
jeme i  pracovnicím přeštické pošty za při-
jetí na jejich pracovišti a velké poděkování 
posíláme rodině Sedláčkových z Příchovic za 
milé přijetí a hezké povídání o včelách a vče-
lařství.  

Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ Merklín a jejich tříd-
ní učitelky J. Králová a J. Šedivcová

Roupov uvítal svoje rodáky 
Pět let uteklo jako voda a v sobotu 12. června 

se opět sešli roupovští rodáci. Radost ze shle-
dání, úsměvy, potřásání rukou a k tomu navrch 
výborný koláč od dívčiny v kroji. Dobrá nálada 
vládla všude. Po přivítání a projevu 
starosty J. Rajšpíse byly předány 
dárkové koše nejstarším občanům - 
pí M. Pittrové a p. V. Šaškovi. Pro-
tože nám přálo pěkné počasí, sešlo 
se na koncertě u rybníka na návsi 
kolem tří set občanů. Vyhrával 
dechový soubor mladých ze Šviho-
va. Bylo se i na co dívat, své umě-
ní předvedly mažoretky a několik 
tanečních skupin. Bohatý program 
zajistil a řídil p. J. Babka. Na OÚ 
připravila výstavku fotografií kro-
nikářka obce pí M. Stojanovičová. 
Vydařený den zakončila taneční 
zábava se skupinou Golf v hostinci 

„U Mašků“. Než se všichni nadáli, z krásného 
dne zbyly jen fotografie a vzpomínky. Na shle-
danou za pět let!

H. Pechová, OÚ Roupov

Divadelní představení ,,Ti, kdož přichá-
zejí shůry,“ zahráli 17. května členové 
dramatického kroužku a flétniček Základní 
školy Přeštice. Hru pro děti napsala a scé-
nu připravila paní Anna Sýkorová.

Text a foto ing. Jiří Běl  
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Oslavy Dne dětí v Horní Lukavici
Děti z Horní Lukavice se sešly 30. května 

2010 na místním koupališti, aby oslavily Den 
dětí. Kulturní komise a lukavické ženy pro ně 
připravily různé hry, omalovánky a doplňování 
pohádkových postav.

Za každý splněný úkol byly odměněny 
malým dárkem. Děti byly tak zaujaty hrou, že 
jim nevadila ani nepřízeň počasí a jako obvyk-
le se jich sešlo kolem padesátky. Protože jsou 
akce pro děti vždy úspěšné, plánuje kulturní 
komise na konec prázdnin další. Velkou výho-
dou je krytý parket v areálu koupaliště, protože 
se plánované odpoledne pro děti uskuteční za 
každého počasí.

J. Regnerová
místostarostka obce Horní Lukavice 

Děti slavily svůj svátek v knihovně
Den dětí  oslavili  prvňáčci netradičně v dět-

ském oddělení Městské knihovny v Přešticích.  
Pro děti bylo  připraveno deset stanovišť , u kte-
rých plnily různorodé úkoly ve formě  kvízů, 

křížovek  a doplňovaček. Děti také skládaly  
rybky do rybníčku, doplňovaly názvy pohádek, 
poznávaly ovoce a zeleninu a mnoho dalšího. 
Všech 84  prvňáčků  s nadšením  plnilo  připra-
vené úkoly, za což na závěr dostali  zaslouženou 
odměnu ve formě malých dárečků.

Ve středu 2. června 2010 pak oslavy Dne 
dětí pokračovaly s dětmi z družiny a s našimi 
pravidelnými malými čtenáři,  kteří se dostavili 
v hojném počtu.   Opět na všechny čekalo deset 
různých úkolů, které plnili v limitovaném čase 
a za splněné úkoly sbírali „ motýlky“.  Závěrem 
děti  dostaly sladkou odměnu.

Doufám, že se připravený program všem líbil 
a brzy  se opět  sejdeme při  nějaké další akci 
v knihovně.            

Mgr. Michaela Hrubá
dětské oddělení MěK Přeštice

Charitativní akce Kapka 2010
V pátek 11. června 2010 příchovičtí a přeštič-

tí skauti spojili své síly a uspořádali již 11. roč-
ník charitativní akce s názvem KAPKA, která 
probíhala na čerpacích stanicích po celé České 
republice. Kapka je společný projekt Nadace 
pro transplantaci kostní dřeně a Junáka – svazu 
skautů a skautek ČR.

Tato akce se snaží o rozšíření informací týka-
jících se problematiky nádorového onemocně-
ní – leukémie.  Jejím cílem je pomoci lidem 
postiženým leukémií a dalšími nemocemi krve-
tvorby, a to jak získáváním finančních prostřed-
ků, tak o rozšíření registru dárců kostní dřeně. 
Pokud byste chtěli i Vy pomoci lidem s tímto 
onemocněním, více informací najdete na www.
skaut.cz/kapka.

KAPKA se uspořádala v Přešticích prvním 
rokem, ale i přes některé problémy jsme ji 
dokázali realizovat. Tímto bychom chtěli podě-
kovat všem zúčastněným a hlavně společnosti 
Benzina s.r.o., Dukelská ulice, která nám jako 
jediná poskytla zázemí, kde jsme mohli tuto 

akci zorganizovat. Všichni dobrovolníci z řad 
skautů a skautek obou středisek přislíbili účast 
i v dalších letech.

Milým zakončením byla návštěva čerpací sta-
nice jedním z účastníků České SuperStar Zbyň-
kem Drdou.

Kamčatka & Dolín

Společně proti leukémii Milan Zeman, Micha-
la Fornouzová, zpěvák Zbyněk Drda Kamila 
Hradecká.                             Foto archiv Junák

Na návštěvě u hasičů
Dne 8. června 2010 navštívila naše mateřská 

škola Hasičský záchranný sbor v Přešticích (na 
snímku). O tuto akci mají děti každoročně velký 
zájem, proto ani letos jsme si ji nemohli nechat 
uniknout. Ihned po příchodu na požární stanici 
nás zaujalo velké množství techniky a hlavně 
hasičská auta, do kterých se děti mohly posa-
dit. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí, vše 
co ke své práci hasiči potřebují. Dozvěděli jsme 
se, jak vypadá jejich pracovní den a jak probí-
hají rychlé záchranné akce v případě vyhláše-
ní poplachu. Děti si také mohly prohlédnout 
současnou výstroj hasiče a vyzkoušet hasič-
skou přilbu. Během exkurze se děti dozvěděly 
spoustu zajímavých informací nejen o tech-
nice a vybavení, ale i o náročné práci hasičů. 
Čas vyměřený pro naši prohlídku rychle utekl 
a museli jsme se rozloučit. 

Ráda bych touto cestou poděkovala celému 
hasičskému sboru za jejich čas a velmi pěknou 
prohlídku.           Dana Řihošková, MŠ Horšice

Škola a setkání rodáků v Horšicích
Jak spolu tyto dvě ,,veličiny“ souvisí? Veli-

ce úzce. Pro mnohé rodáky, kteří v sobotu 12. 
června přijeli do Horšic na setkání rodáků, ved-
ly první kroky do budovy školy, kterou před 
mnoha lety jako žáci navštěvovali, pro ostatní 
hosty a návštěvníky Horšic byla prohlídka školy 
příjemným zpestřením sobotního slavnostního 
dne. A tak v prostorách školy vzpomínali, jak to 
chodilo ve škole dříve a obdivovali naši dnešní  
školu jak po stránce technického vybavení, tak 
po stránce estetické. Během hodiny a půl nav-
štívilo mateřskou a základní školu na šedesát 
bývalých žáků a hostů, z nichž nejstarším byl 
pan Milfain ze Šťáhlav, který do horšické prv-
ní třídy vstoupil poprvé téměř před osmdesáti 
lety.

Tím ale příspěvek školy k setkání rodá-
ků nekončil. Děti z mateřské školy a žáci ze 
základní školy předvedli rodákům na návsi 
svá vystoupení, na která se dlouho a pečlivě 
připravovali. Patří jim velké poděkování za 
skvělý výkon, který podali v tak parném a dus-
ném  počasí. Stejně tak si zaslouží poděkování 
i rodiče vystupujících dětí a žáků, že obětova-
li sobotní odpoledne a strávili jej v Horšicích, 

a v neposlední řadě osobně děkuji svým kole-
gyním z mateřské školy Jaroslavě Jeslínkové 
a Daně Řihoškové a kolegyním ze základní 
školy Mgr. Janě Tolarové a Mgr. Blance Velko-
borské za přípravu vystoupení, dále pak Sylvě 
Seidenglanzové za pomoc při přípravách školy 
na tento den.

Mgr. Pavla Nohavcová
ředitelka školy v Horšicích

Setkání rodáků v Horšicích zpestřily svým 
vystoupením děti z místní mateřské školy.

Setkání spolužáků bývalé Měšťanské školy v Přešticích po 63 letech
Koncem května se konalo setkání spolužáků 

r. 1932 bývalé Měšťanské školy v Přešticích. 
Těšila jsem se na kamarády a kamarádky ze 
školních lavic, ale pro nemoc jsem se tohoto 
setkání nezúčastnila. Doma jsem na ně vzpo-
mínala a v myšlenkách se vracela do školních 
let. Vynořily se mi i vzpomínky na vstup do 1. 
třídy Obecné školy, kterou jsme začali navště-
vovat v r. 1938. V té době se schylovalo k vál-
ce. My děti jsme tehdy ještě nechápaly, čeho 
se rodiče obávají a co nás čeká. Ale stalo se. 
Brzy začala II. světová válka a my, děti, jsme 
tuto dobu prožily ve školních lavicích plných 
7 let. Zážitky zůstávají v naší paměti dodnes. 
Vzpomínám na první dojmy. Na řadu dřevě-
ných lavic ve velké místnosti, kde v průčelí 
byla tabule a vedle vpravo umyvadlo s kbelí-

kem na vodu. V rohu stála kamna. Nalevo od 
tabule visel obraz TGM, který později ze stěny 
zmizel. U okna visel kříž a několik obrázků. 
Na protější straně u dveří byl dlouhý věšák na 
oděv. Takové bylo tehdy vybavení 1. třídy.

V době našeho nástupu do školy se doma 
mluvilo o mobilizaci a o válce. Strach rodičů, 
co bude dál, padal i na nás, na děti. Z obcho-
dů začalo mizet zboží, nejvíce potravin, neboť 
lidé si začali dělat zásoby na horší časy. Obje-
vil se nedostatek ve všem. Ve válečné době 
byl brzy zaveden přídělový systém, který však 
byl nedostačující. Mnozí lidé proto začali na 
dvorku chovat různý dobytek, aby si jeho pro-
dukty mohli přilepšit. Na cukroví, ovoce a jiné 
zboží se stávaly fronty. Nedostatek vznikl 
i ve školních potřebách, hlavně v učebnicích. 

V takové situaci museli učitelé učivo nahra-
zovat podrobnějším výkladem. Vše se ale 
zvládalo i když to někdy nebylo lehké jak pro 
učitele, tak pro žáky. Stále častěji se stávalo, 
že se několik hodin, mnohdy i dní, nevyučova-
lo vůbec. To bylo v době náletů bombardova-
cích letadel, kdy se chodilo do krytů. V zimě 
to byly uhelné prázdniny, neboť se ve škole 
netopilo a v r. 1944 – 45 byla škola obsazena 
německými uprchlíky a to se do budovy ško-
ly nechodilo vůbec. Učení probíhalo po hos-
podách, venku na tržišti, na kládách a někdy 
i jednotlivě po bytech. 

Lidé byli už unaveni stálou nejistotou a tero-
rem a my, děti, jsme vše prožívaly s nimi. Sou-
sedé se často scházeli a debatovali o pokraču-
jící válce. V době války musela být zatemněna 

všechna okna domů i pouličních svítidel. Za 
večera se na obloze objevovaly dlouhé, kmi-
tající se paprsky od silných světel hlídkujících 
reflektorů. Při náletech na Dobřany a Plzeň 
za hukotu letadel bylo vidět záře a slyšet rány 
od padajících bomb až do našeho města. Dny 
ubíhaly a lidé už netrpělivě očekávali konec 
válečného běsnění. Konečně se v r. 1945 
dočkali a my, žáci přeštické měšťanky, moh-
li dokončit školní docházku v míru. To bylo 
radosti. V r. 1947 jsme naposledy vyběhli 
po známém schodišti do svých tříd, naposle-
dy zaznělo zvonění a my se s propouštěcím 
vysvědčením rozeběhli do světa dospělých. 
A školní válečná léta? Ta zůstanou navždy 
v našich vzpomínkách.

Jana Šizlingová

Hudební a výtvarné setkání
V sobotu 5. června na zámku v Dolní Luka-

vici proběhlo hudební a výtvarné setkání. Akce 
byla zahájena v zámecké kapli sv. Jana Nepo-
muckého, kde v 16 hodin vystoupil studentský  
sbor SMOG z Mostu. Poté byla slavnostně 
otevřena výstava pastelů malířky Galiny (Pra-
ha) v prvním patře zámku. Po rautu  s rybími 

specialitami následovala hudba blues v podání 
Jirky Šlupky Svěráka v růžovém salonu zámku. 
Setkání  završila skupina 4 Bristols z Plzně.

Výstava pastelů na zámku potrvá do 3. září 
2010. Pro případné zájemce zde je  kontakt pro 
návštěvu výstavy: 731 750 796.

Mgr. Eva Klepsová

Prázdninová štafeta
Letošní prázdninové radovánky odstartuje 

Prázdninová štafeta – Velké soutěžní putová-
ní po turistických zajímavostech Plzeňského 
kraje. Jedná se o osmý ročník tradiční akce 
pořádané Plzeňským krajem ve spolupráci se 
Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni 
a je určen pro děti a mládež do 18 let. Kaž-
dý, kdo od 1. července do 31. srpna navštíví 
alespoň 12 z 46 vyjmenovaných turistických 
cílů v Plzeňském kraji a zašle vyplněný účast-
nický list na adresu Zoologické a botanické 
zahrady v Plzni do 3. 9. bude odměněn zají-
mavými cenami. Letošní ročník bude oboha-
cen o spoustu nových štafetových míst. První 
cenou pro vylosovaného výherce bude rodinný 
zahraniční zájezd. Vyhlášení a předání hlav-
ních cen proběhne v rámci Mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje 
ITEP 2010 konaného od 21. do 23. 10. 2010 
v Domě kultury INWEST-K v Plzni. Účast-
nické listy jsou ke stažení na www.turisturaj.
cz , www.zooplzen.cz nebo www.iris.snadno.
eu, kde naleznete i podrobné informace včetně 
herního řádu a seznamu štafetových míst. 

Jedním z míst v prázdninové štafetě na již-
ním Plzeňsku je i Dům historie Přešticka. Her-
ní řád a seznam štafetových v Plzeňském kraji 
naleznete ke stažení též na www.kzprestice.cz 
nebo v Informačním centru Přeštice.

(MM)



(pokračování článku ze str. 1)
O vítězi tak rozhodl hromadný spurt celé-

ho startovního pole, kde měl nejvíce sil Josef 
Soukup před Vladimírem Kyzivátem (Johnson 
Controls) a Tomášem Holubem (AC Sparta 
Praha).

Nejaktivnějším jezdcem byl i přes ošklivě 
vypadající pád Martin Vodák a již ve středu na 
Rapidu se představí v puntíkatém dresu KISS 
Proton prestige. Ženám dominovala cyklo-
krosová reprezentantka Jan Kyptová (Johnson 
Controls).

GP města Přeštice 13. června 2010

Čas vítěze: 1:01.35 h 46 km
1. místo Josef Soukup (Duratec-Jambor)
2. místo Vladimír Kyzivát (Johnson Controls)
3. místo Tomáš Holub (AC Sparta Praha) 
4. místo Radek Krummer (Team CUBE) 
5. místo Jiří Tobrman (Duratec Jambor) 
6. místo Tomáš Bauer (CK Kramolín)

Sýkora sportswear Cup (ženy)

1. místo  Jana Kyptová (Johnson Controls MB)
2. místo Katarína Hranaiová (AC Sparta Praha) 
3. místo Tereza Trefná (Alltraining.cz)

KISS Proton prestige (soutěž aktivity)

1. místo Martin Vodák (CK sport Blažek) 

Alltarining.cz CUP

1. místo Zuzana Šmídová (ZČE Cyklistika Plzeň) 

Závod příchozích (muži)

1. místo Daniel Marek (Plzeň)
2. místo Petr Fiala (Cheb)
3. místo Jiří Hašl (Plzeň)

Závod příchozích (ženy)

1. místo Jana Bešková (Přeštice)
Jan Kotal

ředitel Giant Ligy 
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Slevy 
nekončí !!!

Semifinále Mistrovství ČR 
v mažoretkovém sportu

12. 6. 2010

Grand Prix Města Přeštice...

Vítězové McDonald´s dětské tour.

Stupně vítězů závodu pro příchozí.

Vítězové závodu elite.

Přeštický Tomáš Bauer na špici peletonu.

Vítěz závodu pro příchozí Daniel Marek.
6x foto Tereza Kotalová

Vítěz Giant Ligy – Josef Soukup.
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Naše voda. Náš život.

ČEVAK a.s. 
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 

Vážení odb ratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. kv tna 2010 byl dokon-
en proces transformace spole ností 1. JVS a.s. a Vodovody a ka-

nalizace Jižní echy, a.s. K tomuto datu vznikla nová spole nost
EVAK a.s., která se bude nadále zabývat provozováním vodovo-

d  a kanalizací. 

Spole nost EVAK a.s. jako nástupnická organizace p ebírá závazky obou 
p edchozích dodavatel  plynoucích z uzav ených smluv o dodávce vody 
nebo odvád ní odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto bude svým jménem fak-
turovat vodné a sto né.

Sídlo spole nosti EVAK a.s. je v Severní ulici v eských Bud jovicích. K dis-
pozici Vám bude bezplatná nep etržitá telefonní linka na hlášení poruch 
800 120 112 a infolinka 844 844 870 zpoplatn ná místním tarifem. Pro 
osobní kontakt m žete nov  využít Zákaznické centrum v eských Bud jovi-
cích a obchodní kancelá e v Písku, Tábo e a Jind ichov  Hradci.

Nela Marie ŘEŘICHOVÁ, Šimon KECHNER, Sabina KOKOŠKOVÁ, Martin MRSKOŠ, 
Martin JÍLEK, Roman NOVOTNÝ, Tereza SUCHÁNKOVÁ, Nella KRIMLOVÁ

Justýna LEHROVÁ, Tereza ŠAŠKOVÁ, Barbora KRÁLOVÁ, Anna BRYNDOVÁ, Viktorie 
BOUDOVÁ, Adam BOUDA, Filip KUŽELÍK

Vítání občánků
Není nic krásnějšího než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 19. 6. 2010 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.

Přeštice v čase 
– seriál – XI.

Před školními prázdninami zveřejňujeme 
tři fotografie ze současnosti. Chceme udě-
lat radost 98 předplatitelům v Čechách a na 
Moravě a jedné předplatitelce v Austrálii, kte-
ří si nechávají posílat Přeštické noviny domů, 
nechodí často po Přešticích a okolí a nesledují, 
co se v našem městě děje.               

Text a foto Jaroslav Brunát a ing. Jiří Běl

Provádí se úprava části náměstí podél stro-
mořadí od radnice v okolí soch sv. Jana Nepo-
muckého a sv. Václava u kašny. Těšíme se na 
dokončení 28. září t. r.

Sedm týdnů po Velikonocích se opět konala 
přeštická pouť, tentokrát tam, kde se konala dří-
ve, na Havlíčkově a Čechurově náměstí.

Kostelík Vícov bude mít novou fasádu.

Dne 7. června 2010 se předškoláci z pavilo-
nu Zvoneček z mateřské školy v Dukelské ulici 
zúčastnili sportovních her MŠ v Tachově. Naše 
desetičlenné družstvo se umístilo na 3. místě 
z 11 družstev MŠ. Nejlepší výkon podaly naše 
děti v pětiskoku – a to 1. místo.

Lenka Kladívková
učitelka MŠ Dukelská

Foto archiv MŠ Dukelská

Sportovní hry 
v Tachově

Odpoledne plné her, soutěží, 
skutečné „řádění“ 
pro malé i velké 

s moderátorem a DJ 
Jirkou Trnkou.

Bohatá tombola, 
občerstvení zajištěno.

Místo konání: Městský park
Čas konání: 15.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice, 

Město Přeštice,
Přeštická stodola

Vstup zdarma.

KKC Přeštice nabízí pro školní rok 2010/2011 tyto kurzy:
Praktické: Jazykové:
Taneční 2010 - zahájení 10. 9. 2010
Jóga - začátečníci, pokročilí
Mix od hlavy až k patě - cvičení pro ženy
Tai-ji začátečníci, pokročilí
Arteterapeutický kurz
Počítač, můj kamarád - začátečníci, pokročilí
Zlatíčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 0,5 do 1,5 let
Sluníčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 1,5 do 3 let  
Smajlíci - kurz pro děti /bez rodičů/ od 3 do 6 let
rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných dovedností a vnímání
Arteterapeutický kurz
Paličkování

Anglická kouzelná školka / od 3-10 let /
Anglický jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Německý jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Francouzský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace
Ruský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace

Začátek všech kurzů od 1. října 2010, 
přihlášky a informace 
na www.kzprestice.cz, 
v Informačním centru Přeštice 
nebo telefonicky na 377 982 690.
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Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého 
o příchovické pouti

Letos „vyšla“ příchovická pouť přesně na 
den sv. Jana Nepomuckého a to na 16. května. 
Jako každý rok se konala v místní kapli, zasvě-
cené právě sv. Janu Nepomuckému, mše svatá. 
Celebroval  ji přeštický vikář pan Th lic.  Mgr. 
Karel Plavec, Th. D. 

Místní kaplička, která se nachází na návsi, 
pochází z roku 1883. Byla postavena Karlem 
Bedřichem Schönbornem ve slohu novoromán-
ském, obdélníkového tvaru, ve východní části 
s trojbokou oltářní částí. Její jednoduchá vížka 
je ukončena makovicí s křížem. Oltář uvnitř 
kaple je vyzdoben obrazem sv. Jana Nepomuc-
kého v životní velikosti. Tento obraz pochází 

z 2. poloviny 19. století. Socha sv. Jana Nepo-
muckého, která je umístěna  venku před oltářní 
stěnou, pochází z 1. poloviny 18. století. Zvon 
je z roku 1737.

Za velmi důležité považuji uvést, že kaplič-
ka byla v posledních dvou letech zcela opra-
vena a to díky  Obecnímu úřadu v Příchovi-
cích, který vše financoval. Velké poděkování 
zasluhují všichni, kteří se na této její celko-
vé renovaci podíleli, včetně úklidu interiéru 
i blízkého okolí.  Bezpochyby mezi ně patří 
příchovičtí občané p. Jiří Štych a p. Karel 
Pánovec.      

Mgr. Jan Königsmark    

Reakce občanů Havlíčkova náměstí 
na vypsané diskuzní téma MěÚ 
Přeštic o umístění přeštické pouti

V titulu zmíněné diskuzní téma zadané MěÚ 
Přeštice na měsíc červen, v němž by se měli 
občané města vyjadřovat k umístění nedávno 
proběhnuvší přeštické pouti na prostranství 
Havlíčkova náměstí, by se z logického hlediska 
dalo považovat za naprosto irelevantní. Kdyby 
šlo o téma, dejme tomu: jak se nám líbila přeš-
tická pouť, či jak jsme byli spokojeni s kvalitou, 
cenou či nevíme s čím, tak dozajista proč ne, 
ať se každý vyjádří podle svého gusta. Ovšem 
zde se má jednat o něčem, co se 95 % občanů 
města absolutně nedotýká a to totiž o vhodnosti 
umístění. To už bychom mohli rovnou hlasovat 
o vhodnosti umístění Matějské pouti v Praze, 
neboť i tam si člověk jistě přijde na své, ale 
pochybujeme, že by ji kterýkoli z občanů chtěl 
mít postavenou na své zahradě či těsně před 
vjezdem domu, což se od toho prvního praktic-
ky ničím neliší, snad jen tím, že je mu k tomu 
ke všemu navíc naprosto znemožněn únik od 
nepřetržitého čtyřdenního ,,rumraje“. Tou-
to skutečností bychom jen rádi upozornili na 
naprostou zbytečnost  diskuzního tématu, neboť 
lidé se jdou na pouť pobavit a víceméně je jim 
jedno, kde stojí, jestli na náměstí či za městem, 
a proto není důvodu, proč by měli k umístění 
atrakcí právě na Havlíčkově náměstí proje-
vovat nějakou zvláštní libost či nelibost. Ani 
občanům Havlíčkova náměstí se v prvé řadě 
nejedná o prvoplánové líbí nelíbí, zde jde pře-

devším o prin-
cip, s jakým 
MěÚ přistupuje 
a přistupoval 
k obeznámení 
těchto občanů, 
a jak nakládá s právem na jejich vyjádření se 
k tématu. Přitom výhrady, které postižení měli 
proti konání pouti na Havlíčkově náměstí, jsou 
naprosto oprávněné, ovšem nikým z MěÚ i tak 
nebyly, a jak to tak vypadá, stále nejsou brány 
v potaz. To že mají občané kvůli konání pouti 
prakticky znemožněn výjezd z vlastního domu 
na více jak čtyři dny, to, že by se k nim v přípa-
dě nutnosti nemohla dostat ani sanitka, nemlu-
vě o zdevastovaném nedávno zatravněném 
plácku s vysázenými keři, lze snad považo-
vat za argumenty vyloženě pádné a vzhledem 
k tomu, že dnes žijeme v demokratickém sys-
tému, snad není tak troufalé požadovat, aby 
přeštičtí radní na tyto připomínky brali zřetel. 
Předpokládáme, že ostatní obyvatelé Přeštic 
jsou natolik loajální, že tyto naše připomínky 
pochopí a budou souhlasit s tím, aby se pouť 
dalšího roku konala na nějakém jiném, méně 
problematickém místě. 

Vaši níže podepsaní spoluobčané 
z Havlíčkova náměstí a okolí.

Poznámka: Následuje 35 podpisů – možno 
ověřit v redakci.

NÁZOR
ČTENÁŘŮ

Mejdan na zámku – oslavy 10 let 
Regionu Plzeň

Před deseti lety byla založena fir-
ma Region Plzeň s.r.o., která provo-
zuje webové stránky regionplzen.
cz. Najdete na nich  nejen kulturní 
program, ale také informace o eko-
nomice,  sportu, počasí atd.  Nachází 
se zde také mapa Plzně a Plzeňského 
kraje a zapátrat lze i v jejich archivu. 
Oslavu svých „kulatin“ se rozhodli 
umístit právě na lukavický zámek. 
Akce se uskutečnila v sobotu  12. 
června od 17 hodin.  Před zámkem 
ve velkém stanu vystoupili hudební 
skupiny Žužlan z Lužan  a N. D. V. 
Ú. (underground).  Příchozí se mohli 
občerstvit klobásami a pivem.

Text a foto Mgr. Eva Klepsová

Tři události v evangelickém sboru
A léta běží... Na tomto názvu jednoho z roz-

hlasových pořadů je mnoho pravdivého. Někdy 
se ani nestačíme ohlédnout a čas jakoby posko-
čí mílovými kroky okolo nás. Mnoho událostí 
okolo nás proběhne a my se k nim ani pomalu 
nestačíme vrátit, zastavit se a zamyslet.

Toto bych chtěl napravit i tímto článkem. 
V evangelickém sboru jsme totiž v posledních 
měsících prožili tři hezká setkání. A bylo by 
škoda, aby okolo nás proběhla jen tak.

Tím prvním byly velikonoční bohoslužby. 
Jako tradičně jsou přizpůsobeny rodinám s dět-
mi – radostné poselství Velikonoc zde zní velmi 
jednoduše, tak, aby je mohlo pochopit i malé 
dítě. Vždyť jednotlivé prvky našeho života jsou 
také velmi jednoduché, i když se z nich pak 
skládá složité předivo našeho života jako celku. 
Tak je to i s pohledem víry.

Prožili jsme tedy radostné setkání s dětmi 
a rodiči. A nejen to. Na velikonoční bohoslužbu 
zavítal i pan starosta P. Fornouz. Jsme vděčni za 
jeho návštěvu i krátké povzbuzující oslovení.

Druhá ze tří událostí měla jiný rozměr. Šlo 
o přednášku o cestě, kterou někteří členové 
našeho evangelického sboru vykonali vloni – do 
Osvětimi. Obrazem i slovem jsme chtěli nejen 
zavzpomínat na cestu a společné zážitky, ale 
především se zamyslet nad tím, čeho je člověk 
schopen přes veškeré své vzdělání a velké ide-
ály. A to člověk obyčejný, řekněme normální. 
Chtěli jsme se tak připojit k oslavám konce dru-

hé světové války – přednáška se konala začát-
kem května. Tím, co jsme chtěli také slavit, 
byly neokázalé osudy lidí, kteří i v přetěžkých 
podmínkách koncentračních táborů zůstali lid-
mi – se svou otevřeností vůči druhým, ocho-
tou pomoci, povzbuzením. Takovou postavou 
za všechny ostatní se pro naši přednášku stal 
Maxmilián Maria Kolbe.

Třetí milou událostí byla návštěva pana pro-
fesora PhDr. Pavla Říčana, CSc., psychologa, 
který k nám zavítal s přednáškou „Dětská víra 
a její růst očima psychologa“. Jako věřící člověk 
považuje víru za neoddělitelnou součást života 
každého člověka, tedy i dětí. Víra v Boha je pro 
něj pozitivní záležitost, která pomáhá dítěti ori-
entovat se v životě a najít v něm své poslání. 
K víře je možné děti zvát vyprávěním biblic-
kých příběhů, ale především prožitkem spole-
čenství a vlastním příkladem. Mluvili jsme také 
o obecných zásadách výchovy dětí v rodině i ve 
škole – to ovšem již v diskuzi, do které mohl 
vstoupit každý ze zúčastněných. Přednáška, 
stejně jako předchozí akce,  byla totiž otevřena 
široké veřejnosti. Nahrávka přednášky je pro 
zájemce k dispozici.

Jsme za všechna tři setkání vděčni, byla 
pro náš sbor i všechny zúčastněné velkým 
povzbuzením. Chtěli jsme se proto o ně 
s vámi podělit...

Jan Satke
evangelický farář

Svojí délkou 108,5 km patří řeka Úhlava 
k nejdelším na Plzeňsku a svým průměrným 
ročním průtokem 5,7 m3 v ústí do Radbuzy pat-
ří k nejvodnatějším tokům. Primát má pak výš-
kou svého pramene – najdete jej ve studánce na 
severních svazích Pancíře ve výšce 1100 m n. 
m.  „…Lužní řeka s břehy obrostlými olšovím 
a osikami míjí zvolna Příchovice s barokním 
zámkem, mistrovským dílem plzeňského archi-
tekta Jakuba Augustona, aby se pod Přešticemi 
svým pravým břehem dotkla úpatí zelených 
kopců…“  popisuje profesor Jan Kumpera řeku 
Úhlavu ve své knize  Řeky a říčky Plzeňského 
kraje aneb říční toulky Plzeňskem (2002).  

Úhlava v Příchovicích vytvořila zajímavý 
útvar – její tok se rozdvojil na dvě ramena, 
a tak vytvořil ostrov. O tom, že řeka v par-
ných letních  dnech sloužila k osvěžení, není 
pochyb: „...Koupání v řece bylo již v sedm-
desátých letech (pozn. 19. století) vyhledává-
no občany přeštickými pro romantické okolí, 
příjemné nad jezem poplavání a na jezu samém 
v proudu a pohybu vody těla propracování masí-
rováním...“ zaznamenal Karel Schwarz ve svých 
Pomněnkách.  Díky velké oblíbenosti tohoto 
místa v roce 1930 ostrov a okolní louky koupili 
občané z Přeštic – pan Bešta a Hanák.  Rozhodli 
se zde vybudovat koupaliště (na tehdejší dobu 
velmi moderní).  Na ostrov nechali postavit dře-
věnou lávku, ale jen pro pěší. Vozy s materiá-
lem a povozy pro trávu a sena za řekou musely 
překonat brod pod soutokem obou ramen. Na 
koupaliště vozy jezdily brodem proti proudu na 

spodní konec ostrova. V roce 1932 na koupa-
lišti stála prosklená budova (skleník), k němu 
pak po obou stranách přiléhaly kabiny, za nimi 
byl kuželník. Na slunění sloužily dřevěné pláže, 
k posezení dřevěné lavice a stoly. K vybavení 
patřila volejbalová hřiště, lodě a pramice (pozn. 
volejbalové družstvo se začalo formovat v roce 
1936). Vstupné na plovárnu činilo 50 haléřů.  
Stála zde i restaurace. Kolem roku 1935 dali 
majitelé vystavět zděnou jednopatrovou budo-
vu. Oblíbenou pochoutkou za horkého léta zde 
bylo kyselé mléko a chléb s máslem. K dostání 
byla rovněž zmrzlina od přeštického cukráře, 
preclíky a někdy i třešně. 

Ani v zimě nezůstal „Ostrov“ nevyužit. Cho-
dilo se sem bruslit a klouzat.  Příchozí se ohřáli 
teplými nápoji ve vyhřáté restauraci. 

Mgr. Eva Klepsová

Zlaté časy koupaliště „Ostrov“ 
v Příchovicích

Koupaliště „Ostrov“ Příchovice. Pohledni-
ce vydaná k otevření nového koupaliště v roce 
1932. Kopie pohlednice pochází z knihy Boženy 
Erbenové: Nahlédnutí do historie Příchovic.

Odpověď na reakci občanů 
Havlíčkova náměstí

Zvolené diskuzní téma na červen o umístě-
ní pouti na Havlíčkově náměstí bylo zvoleno 
z toho důvodu, aby se otevřela širší diskuze 
k umístění poutě v různých lokalitách. V dopi-
se se sami zmiňujete o tom, že ostatní obyvatelé 
mají být loajální a pochopit připomínky, které 
jste vznesli proti konání poutě na Havlíčkově 
náměstí. V předchozích dopisech reakcí jste 
doporučovali konání na Masarykově náměstí. 
Je otázkou, zda loajalita k občanům, žijícím 
a bydlícím na Masarykově náměstí či v při-
lehlém sídlišti u Městského parku, je ze strany 
obyvatel Havlíčkova náměstí dostatečná.

Ohledně zdevastovaného zatravněného 
plácku, o kterém se zmiňujete, Vám sděluje-
me, že 3 kusy poškozených keřů budou nově 
osázeny do konce června 2010. Dle sdělení 
hospodářského odboru i po mé osobní kont-
role nedošlo k jiným dalším škodám na této 
zeleni.

Je pravda, že vlastní komunikace před 
umístění pouti ze strany města s občany Hav-
líčkova náměstí mohla být lepší a chybu jed-
noznačně uznáváme. 

Mgr. Petr Fornouz
starosta
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Přeštická sokolovna má nová okna
Začátkem dubna se v sokolovně začalo 

s výměnou oken (na snímku pod článkem ??? ). 
Jedná se okna v malém sále a suterénu budovy. 
Po zateplení stropů v roce 2006, které bylo pro-
vedeno z vlastních prostředků jednoty, je výmě-
na oken dalším krokem k úspoře energie.

Občanské sdružení MAS Aktivios působící 
v oblasti jižního Plzeňska nám schválil dotaci 
Programu rozvoje venkova ČR. Firma OKNA 
JUHA provedla výměnu oken. Na přípravě se 
podíleli všichni.

O vymalování a úklid malého sálu se posta-
ral oddíl stolního tenisu. Zbylé prostory uklidili 
členové ostatních oddílů. Samozřejmě bez náro-
ku na odměnu. Poděkování patří také novému 
správci sokolovny, panu Hasákovi a jeho rodi-
ně, který nad rámec svých povinností pomohl 
s malováním a úklidem. 

Přes prázdniny nás čeká ještě hodně práce. 
Na všechny stávající i nové cvičence se v září 

ve vylepšené sokolovně těšíme na shledanou. 
Cvičení zahájíme 11. 9. 2010 dětským dnem, 
který proběhne v areálu sokolovny od 10.00 do 
12.00 hodin.

Se sokolským pozdravem NAZDAR sestra 
Radka

Žáci ZŠ ve Skočicích získali 1. místo ve výtvarné soutěži „Cizinec mýma očima“.  Na foto-
grafii jsou autoři i se svým vítězným dílem nazvaným „Občas jsme si všichni blízko“ při přebí-
rání ceny v Plzni v lochotínském pavilonu.                                 H. Pechová, učitelka ZŠ Skočice

Rok 2010 je rokem biodiverzity
Naše příroda je velmi krásná. Je pestrou pale-

tou různých druhů živočichů a rostlin, které 
společně tvoří nezastupitelnou roli. Biodiverzi-
ta je slovo, jež je možno chápat jako různoro-
dost, rozmanitost forem života.

V důsledku negativních zásahů do krajiny 
došlo v některých státech k nenávratným ško-
dám. Jde o celosvětový globální problém. OSN 
proto ustanovila rok 2010 Mezinárodním rokem 
biodiverzity. Česká republika není v tomto 
ohledu výjimkou. K mizení druhů či snižová-
ní počtu ohrožených nebo kriticky ohrožených 
druhů dochází i u nás v ČR.

Podle stavu, rozmanitosti a výskytu jednotli-
vých ptačích druhů se určuje kvalita ŽP!

Připomeňme si v této souvislosti přítom-
nost (hnízdění) čápa bílého. Jedná se o ptáka, 
který je velmi populární a oblíben již našimi 
předky po celá staletí. Zmíněný čáp bílý hníz-
dí v západním sektoru na komínu firmy EKAS 
v Přešticích.

Na světě žije cca 17 druhů čápů. U nás při 
trošce štěstí můžete ve východním sektoru 
vidět čápa černého (cicoma nigra). Letos na 
jaře k nám přilétl již 2. března. V současné 
době dospělí čápi pečují o 2 „čápátka“, která do 
3 týdnů budou létat. Buďme rádi, že zde čápi 
hnízdí. Odborníci již několik let hovoří o tzv. 
ornitologických pastvinách. Je známo, že ve 

státech západní Evropy v posledních dese-
ti letech nastal u čápů nápadný pokles stavu 
zejména čápů bílých. 

Nestěžujme proto volným pobíháním psů 
sbírání potravy čapích rodičů na přeštických 
lukách. Létá-li čáp pro potravu dále než 2 km, 
velmi se unaví. Létají od rozbřesku do soumra-
ku (od 4.oo – do 22.oo hod.). Každý, kdo má 
svého psa rád, má jej vycvičeného a poslušné-
ho.

Připomeňme si stručně několik dat o čápech. 
Podle dlouhodobých výzkumů je průměrný ter-
mín příletu 6. dubna ( +  – 1 den). Čáp neváží 10 
kg, ale samec má 3.40 kg. Čáp má většinou 3 až 
5 bílých vajec. O krmení mláďat se starají oba 
rodiče. Všichni dobře znáte rčení, že čáp nosí 
děti nebo pranostiku na svatého Řehoře (12. 3.) 
čáp letí od moře. Potravu čáp sbírá za chůze. 
Hraboše, žáby, různý hmyz. Někdy i malého 
zajíčka. Celkem je velmi užitečný.

Chovejme se v přírodě tiše a ohleduplně 
s určitou pokorou, jako bychom byli její hos-
té. Příroda ,,promluví“ pouze k moudrým, kteří 
v ní umí číst. Jim vydá svoje tajemství. Stanete 
se byť jen na chvíli šťastnými lidmi.

Tak hezké léto a příjemné zážitky v hezké 
přírodě. ,,Poznej a chraň.“

Lukáš K.,
ČSOP

Utkání národní házené 
Čechy – Morava

Oddíl národní házené měl zastoupení v utkání 
Čechy – Morava, které se hrálo v neděli 27. 6. 
2010 ve Stupně. Trenér družstva žen Čech, mnh. 
Jan Adámek z našeho oddílu nominoval do toho-
to utkání  brankářku  mnh. Helenu Klinerovou, 
obránkyně mnh. Lenku Mrnkovou a Pavlínu 
Stehlíkovou.

Přeštický rodák Jakub Jana Ryba má 
nové muzeum

V úterý 22. června 2010 otevřelo město 
Rožmitál pod Třemšínem nové městské muze-
um. Podbrdské muzeum, které naleznete kousek 
od náměstí, má pro své návštěvníky přichystány 
exkluzivní expozice o nejstarší historii města, 
přírodě a řemeslech. Půvabné jsou instalace 
prvorepublikové kuchyně i výloh místních živ-
nostníků. Podkroví muzea věnovali Rožmitálští 
životu pedagoga a hudebního skladatele Jaku-
ba Jana Ryby. Ve velice citlivě nainstalova-
ném prostoru se setkáte v jednotlivých barevně 
oddělených expozicích s celým skladatelovým 
životem.  Přeštice, město, kde Ryba prožíval 
šťastné dětství, je pojato ve žluté barvě. Přeštic-
ké expozici vévodí velkoformátová fotografie 
veduty města Přeštic z roku 1752. Je zde při-
pomenuto vše, co je známo o Rybově působení 
v Přešticích. Autoři expozice připomněli foto-
grafiemi také stavbu pomníku s pamětní des-
kou v Přešticích z roku 1935. Město Přeštice 
do expozice zapůjčilo ze sbírek Domu historie 

Přešticka originál opisu notového záznamu Sal-
ve Regina od K. Loose, který pro přeštický kůr 
vytvořil Jakub Jan Ryba st. Při procházce v pří-
běhu Rybova života se dostanete také do staré 
rožmitálské školy, kde si budete moci sednout 
do školní lavice a zhlédnout promítaný  pořad 
o Rybovi. Mimochodem, současné technic-
ké vybavení a moderní interaktivní prvky vás 
budou provázet ve všech rozsáhlých expozicích.  
Zajímavé a krásné nové Podbrdské muzeum v 
Rožmitále pod Třemšínem zcela jistě stojí za 
vaši návštěvu. Na pozvání města Rožmitálu pod 
Třemšínem si ho v den otevření měli možnost 
prohlédnout, jako první z Přeštic, místostarosta 
Antonín Kmoch, kronikář Jaroslav Brunát a za 
Dům historie Přešticka Drahomíra Valentová. 
Na pozvání Společnosti Jakuba Jana Ryby byl 
přítomen Jan Königsmark.

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Setkání Prefáků
Svoláváme všechny zaměstnance 

bývalého závodu a podniku 
Prefa Přeštice 

na vzpomínkové setkání, 
které se uskuteční 3. září 2010 

ve 14.00 hodin 
ve Spolkovém domě v Přešticích.                            

Hudba zajištěna.

Tisovec dvouřadý v Dolní Lukavici 
– chráněný strom od ledna 2010

Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum) zná-
mý také jako cypřiš holý, je jehličnan z čeledi 
tisovcovitých. Stromy mají šedohnědou, tenkou 
kůru, jsou až 40 m vysoké, s široce kuželovitou 
korunou. Pochází z mokřinatých oblastí jihový-
chodu Spojených států. Patří mezi opadavé typy 

s plochými, až 2 
cm dlouhými jeh-
ličkami. Vytrvalé 
větévky mají jeh-
ličky spirálovité.

Tisovec sice 
není obvyklou 
dřevinou našich 
parků a poprvé byl 
vysazen až v roce 

1845 v zámeckých školkách v Sychrově, 
avšak můžeme jej také nalézt v zámeckém 
parku v Dolní Lukavici. Nachází se u zámec-
kého jezera (mrtvé rameno řeky Úhlavy) 
a rozhodně ho nepřehlédnete. Jeho stáří se 
odhaduje kolem 170 let. Byl zasazen v době, 
kdy zámek patřil hraběcí rodině Schönbornů. 
Obvod jeho kmenu v roce 1998 činil 360 cm, 
v roce 2002 pak 392 cm a kuželovitá koruna 
široká 6 m dosahovala do výšky 28 m, při-
čemž ještě počátkem 70. let 20. století namě-
řili dendrologové „pouhých“ 17 metrů výšky. 
V lednu letošního roku byl označen za chrá-
něný a nejmohutnější strom tohoto druhu ros-
toucí v České republice. 

Mgr. Eva Klepsová

Dostaveníčko s dechovkou

ZLAŤANKA 
z Kobylnic

Jedna z nejlepších moravských dechovek
 Zlaťanka z Kobylnic, která se představí

 ve svých typických krojích. 
Velký sál KKC 2. 9. 2010 od 18.00 hodin

Předprodej vstupenek zahájen 
od 1. 7. 2010.

Vstupné 200 Kč.

KKC Přeštice 
Vám přeje

příjemné prázdniny.

Omluva
Redakce Přeštických novin se omlouvá 

panu Josefu Dědičovi za chybné uvedení jeho 
jména pod článkem v červnových Přeštických 
novinách.

Přeštické noviny 
si zajistěte opět v září.

V neděli 13. června 2010 se konalo něko-
lik cyklistických závodů v okolí středu města 
Přeštic. Vyvrcholením bylo Kritérium mužů 
v hodinovém závodě plus jedno kolo – Grand 
Prix Přeštice. Bylo by dobré, aby se tento závod 
konal každoročně.         Text a foto ing. Jiří Běl 

V pátek 25. června proběhlo setkání s tvůrci 
seriálu Arabela na zámku v Horšovském Týně. 
Beseda a vzpomínkový večer byl součástí vel-
kolepé výstavy kostýmů, rekvizit a zajímavostí 
z tohoto seriálu.

Státní zámek a hrad Horšovský Týn je jedním 
z cílů soutěže - Prázdninová štafeta, ve které je 
zapojený i Dům historie Přešticka.           (MM)
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Protože opakovanými, účelově zdůvodňova-
nými a v časové tísni činěnými rozhodnutími 
byl původní scénář této kauzy zcela popřen, 
považuji za nezbytné učinit a veřejnosti před-
ložit stručný, leč časově a obsahově kompletní 
exkurzi do její historie.

Počátek nutno hledat ve volebním obdo-
bí 2002–2006, kdy ODS ztratila dominantní 
postavení, v němž po r. 1989 v Přešticích vlád-
la. Město mělo za sebou poměrně dynamický 
rozvoj, současně však vykazovalo značnou 
zadluženost, o níž se cudně mlčelo. Navzdory 
červeným číslům v rozpočtovém 
výhledu prosazovali zastupitelé 
jmenované volební strany dostavbu 
sportovního areálu, který měl mega-
lomanskou několikasetmilionovou 
podobu, spočívající v souvislé navážce mezi 
školou a ČOV, zimním a plaveckém stadionu. 
Firmu AREA group pak bez skrupulí prefero-
vali coby jediného spolehlivého v Přešticích 
osvědčeného dodavatele, a to s brutalitou, která 
mne již tehdy vyděsila. Většinový hlas zastupi-
telů byl naštěstí na můj návrh proti. Nikdy jsem 
se nedozvěděl, jak mělo být toto městským 
bankrotem hrozící dobrodružství financováno, 
přesto někteří představitelé ODS označili své 
rozumné odpůrce včetně mne za hrobníky roz-
voje města. Z napjaté situace, kdy vůle vysta-
vět alespoň část areálu byla všeobecná, avšak 
financování nereálné, vzešel jako východis-
ko kompromisní návrh, na němž jsem se opět 
podílel. Plavecký bazén, veřejností nejvíce 
preferovaný, avšak trvale prodělečný vypustit 
a na zimní stadion najít soukromého investo-
ra. Ten byl následně vysoutěžen. Poté, co vítěz 
odstoupil, vstupuje do hry druhý v pořadí, tj. 
AREA group. Její představitel ing. Bořík na 
jednání pracovního zastupitelstva dne 1. 3. 
2004  v aule školy představil studii, která obsa-
hovala krásnou multifunkční halu s ledovou 
plochou, krytý plavecký bazén, obchodní zónu 
a obslužnou komunikaci současně propojující 
severovýchodní část města s Nepomuckou. Po 
následných jednáních a určitých modifikacích 
projektu především z protipovodňového hle-
diska byl přijat tento koncept: AREA zajistí 
dostavbu komunikace a sportovního areálu dle 
předložené studie, město vytvoří podmínky pro 
výstavbu obchodní zóny, která není jeho priori-

tou, avšak umožní záměr financovat. Jako první 
musí stát víceúčelová hala s ledovou plochou 
a pozemky převede město na investora tepr-
ve po splnění smluvního harmonogramu. Pro 
výstavbu plaveckého bazénu na připraveném 
území se město pokusí získat dotaci z Regio-
nálního operačního programu. Toto je půdo-
rys, který zastupitelstvo jednomyslně schváli-
lo a na němž měli statutární zástupci vyjednat 
vyvážený smluvní vztah. Nestalo se. Ing. Bořík 
nebyl ochoten, resp. městští funkcionáři neby-
li schopni to, co nasliboval a na základě čeho 

mu byla městem poskytnuta zdaleka ne prvá 
sporná exkluzivita ani po roce jednání dostat do 
vyváženého vymahatelného smluvního vztahu. 
Jsem přesvědčen, že již tehdy mělo následovat 
bouchnutí do stolu a ukončení „spolupráce“.

V dalším průběhu šlo již jen o opakované 
prodlužování termínu výstavby, přičemž jediný 
objektivní důvod byly průtahy územního řízení. 
Investorovi prostě chyběly peníze. Ukázalo se, 
že navzdory sebevědomým proklamacím je pro 
něj rozhodující dotace z ROP. Přestože to popí-
ralo základní pilíř schváleného scénáře, totiž za 
„cenu“ obchodní zóny a  pozemků přesunout 
břímě financování na soukromého investora, 
souhlasili jsme s prodloužením termínu výstav-
by  z důvodu dosažení uvedené dotace v nadě-
ji, že zimní stadion bude. Neúspěch je ovšem 
jednoznačně problémem firmy AREA a tea-
trální výstupy ing. Boříka na jednání zastupi-
telstva v tom smyslu, že povinností zastupitele 
je pomáhat mu zajistit finance, aby on mohl pro 
Přeštice něco vybudovat, považuji za nehoráz-
nost. Další nehorázností, o níž vyvolení zastu-
pitelé bezpečně věděli, je okolnost, kdy smluv-
ní partner města byl vlastně jeho konkurentem 
u téhož datačního zdroje. My nezasvěcení jsme 
se dlouho domnívali, že AREA má financování 
zajištěno prostřednictvím zájemců o obchodní 
zónu a v naivní víře očekávali výsledek žádosti 
města u ROP na výstavbu plaveckého bazénu. 
Je přece zřejmé, jakou šanci na úspěch mají 
dvě žádosti u stejného zdroje, ve stejném místě 
a pro obdobný účel. Prakticky nulovou, což se 

také bohužel potvrdilo. Stav je tedy takový, že 
plavecký bazén se dostává zcela mimo realitu, 
na zimní stadion investor nemá a předkládá dal-
ší dodatek smlouvy, jímž je definitivně zdemo-
lován (slovy starosty ovšem jen trochu pozmě-
něn) původní scénář. Praktickou prioritou se 
stává obchodní zóna (kterou Přeštice nepotře-
bují) s nezbytnou komunikací, zimní halu, jak-
koli silně zredukovanou, odsouvá do pozadí 
a kontrolní mechanizmus v podobě podržení si 
pozemků ve vlastnictví města likviduje. V pří-
padě neschválení dodatku hrozí AREA městu, 

které mu tolikrát (nejen v této kauze) vyšlo 
nadstandardně vstříc, žalobou o několik desí-
tek milionů korun za údajnou investici. Nech-
ci zpochybňovat skutečně vynaložené náklady 
spojené např. s přeložkou vedení nebo hutně-
ním. Je však všeobecně známo, že se jedná 
taktéž o návoz materiálu z areálu bývalé Pre-
fy, přesněji řečeno o odpad, o jehož nezávad-
nosti lépe nepolemizovat a za jehož uložení se 
v těchto zeměpisných šířkách draze platí. Ostat-
ně ing. Bořík to sám nepřímo potvrzuje. Když 
město v r. 2006 realizovalo protipovodňové 
opatření na „Zámostech“, bylo s ním (bohužel 
nikoli smluvně) dojednáno, že dodavatel stav-
by může odtěžený říční nános bezplatně uložit 
do prostoru předmětné navážky pod sportov-
ním areálem. Také v tomto případě nedodržel 
ing. Bořík, co slíbil. S odůvodněním, že jde 
o odpad, možná i závadný, chtěl za něj inkaso-
vat tržní cenu. Okamžitě jsem tehdy interveno-
val s tehdejším zastupitelem Ročkem u tehdej-
šího starosty Kmocha, který však akceptoval 
jakési nejapné výmluvy a s razancí sobě vlast-
ní nic nevyřešil. Nyní, když jde do tuhého 
a léta navyklá podpora přeštických zastupitelů 
se rozplývá, nazývá ing. Bořík vše nedorozu-
měním, které způsobil jeho zaměstnanec a za 
které se mně osobně omlouvá. Pěkně děkuji 
a smekám klobouk před takovým veletočem. 
Pro mne je to i při vědomí rizik vyplývajících 
z vypovězení smlouvy, jimiž budou na těchto 
stránkách strašit jiní, jen další důvod nezved-
nutí ruku pro pokračování agonie. Argument, 

že přijetí předloženého dodatku přinese městu 
potřebnou komunikaci a v horizontu dalších 
několika let alespoň naději na zimní stadion 
(samozřejmě daleko skromnější než víceúče-
lová hala, která byla předpokladem původní 
podpory zastupitelstva), považuji za účelový. 
Ing. Bořík nedává žádné jasné záruky a jeho 
dosavadní působení už vůbec ne.  

Nechci sice, aby se tento článek stal star-
tovacím mechanizmem mediální přestřelky 
s politickým podtextem, přesto nemohu nevi-
dět a nekonstatovat, aniž bych se chtěl vyvi-

nit z vlastní zodpovědnosti 
nebo svádět vše na jednu stra-
nu. Navzdory prohlubujícím 
se rozporům AREA měla a má 
bezvýhradnou podporu zastu-

pitelů ODS. Vnímám dlouhodobě jejich neo-
chotu nahlížet na kauzu v celkovém časovém 
i obsahovém kontextu, respektovat připomín-
ky právního zástupce města i objektivně infor-
movat veřejnost. To mne utvrzuje v přesvěd-
čení, že má svůj vnitřní život, spočívající v ČR 
bohužel zavedeném scénáři, kdy prvořadým 
posláním politika je urvat co nejvíce peněz 
z veřejných zdrojů a ty pak prostřednictvím 
stranicky spřízněných místních zastupitelstev 
a vyvolených firem proinvestovat na nejrůz-
nější, pokud možno megalomanské pomníky. 
Nehodlám rozebírat morálku takového jedná-
ní, ale jeho dlouhodobé provozování je hlav-
ní příčinou krize veřejných rozpočtů, jíž jsme 
svědky. Za něco takového nemohu nést spo-
luodpovědnost, a proto pro dodatek nemohu 
zvednout ruku. 

Nyní již jen závěrečná poznámka. Protože 
předmětem mých výhrad je diplomaticky 
vyjádřeno nadstandardní spolupráce přeštic-
ké ODS s firmou AREA, seznámil jsem jejich 
představitele Petra Fornouze a ing. Boříka 
s úmyslem sdělit veřejnosti své názory, které 
dobře znají a které zazněly i veřejně na jed-
nání zastupitelstva. Vyzval jsem oba k témuž 
a taktéž v tomto čísle. Hodnocení ponechám 
na občanech a nedojde-li k podstatnému posu-
nu, nebudu se ke kauze dále vyjadřovat. Totéž 
očekávám od redakce. K osobní diskuzi jsem 
však kdykoli připraven.

Mgr. Stanislav Duchek
zastupitel Města Přeštice

O výstavbě zimního stadionu v Přešticích 
a připravovaného projektu krytého bazénu včet-
ně odpočinkových ploch toho již bylo napsáno 
poměrně hodně. Vzhledem k situaci, která se 
kolem této akce objevila v posledních měsících, 
bych chtěl jen zrekapitulovat nejvýznamnější 
body a časovou posloupnost celé kauzy v rámci 
schvalování zastupitelstvem města.  

- 30. 1. 2003 bylo schváleno zadání investič-
ního záměru výstavby bazénu a zimního stadio-
nu firmě AREA group s.r.o., Plzeň. 

- 27. 3. 2003 byla vypsána soutěž na investora 
výstavby zimního stadionu. 

-  15. 5. 2003 bylo uloženo radě města připra-
vit návrh smlouvy s respektováním podmínek 
zastupitelstva města z 27. 3. 2003 s vítězem 
soutěže firmou Pankrác a.s., Praha.

- 26. 6. 2003 bylo schváleno umístění stav-
by zimního stadionu na pozemcích 1196/1 
a 1199/9 v k. ú. Přeštice.

- 25. 9. 2003 vítězná firma Pankrác a.s., Pra-
ha, zrušila svůj zájem o financování výstavby 
zimního stadionu. 

- 11. 3. 2004 byla schválena předložená urba-
nistická studie sportovně obchodní  zóny, kte-
rou předložila, druhá v pořadí, firma AREA 
group s.r.o. 

- 11. 3. 2004 bylo schváleno spojení zpraco-
vání a projednávání konceptu návrhu změny č. 
4 ÚPN SÚ Přeštice. 

- 3. 6. 2004 uloženo zastupitelům předat 
připomínky ke smlouvě o výstavbě víceúče-
lové haly s ledovou plochou a o jejím využití, 
obchodních objektů s odstavnými parkovacími 
plochami a zelení a o dočasném užívání pozem-

ků a o smlouvě budoucí kupní s firmou AREA 
group s.r.o. (dále jen „Smlouva“).

- 3. 6. 2004 uloženo radě města zapracovat 
připomínky zastupitelů a do 24. 6. 2004 před-
ložit k projednání zastupitelstvu.

- 24. 6. 2004 zamítnuta „Smlouva“.
- 23. 9. 2004 uloženo radě města předložit 

oboustranně připomínkovaný návrh smlouvy 
vč. termínu realizace dle změny ÚPN SÚ č. 4.

- 21. 4. 2005 schválení „Smlouvy“.
- 12. 10. 2006 schválen Dodatek č. 1 (pro-

dloužení termínu výstavby z původního 30. 1. 
2006 na 31. 12. 2008 – prodloužení projedná-
vání změny č. 4  ÚPN SÚ Přeštice. 

- 7. 2. 2008 schválen Dodatek č. 2 (změ-
na investora na výstavbu místní komunikace 
– město žádalo do ROP NUTS Jihozápad)

- 26. 6. 2008 schválen Dodatek č. 3 (pro-
dloužení termínu realizace do 31. 12. 2009 
– zpětné vrácení výstavby místní komunikace 
– neúspěšná žádost města z ROP NUTS II.

- 11. 6. 2009 zamítnut Dodatek č. 4
- 30. 6. 2009 schválen Dodatek č. 4 (pro-

dloužení termínu do 31. 12. 2011 s rozvazova-
cí podmínkou v případě neúspěšné žádosti do 
ROP NUTS II. Jihozápad).

- 25. 3. 2010 zamítnut Dodatek č. 5 „Smlouvy“.
- 25. 3. 2010 schválení komise napříč politic-

kým spektrem zastupitelstva, která má vypově-
dět „Smlouvu“ k 31. 5. 2010 nebo sestavit pod-
mínky tak, aby  Dodatek č. 5 ke „Smlouvě“ 
byl průchodný. 

- 25. 3. 2010 stanovení složení komise: 
Mgr. Fornouz, V. Šára, Ing. Hájek, Ing. Bene-
dikt, Ing. Kovářík.

Komise se několikrát sešla na svém jednání, 
kde doplňovala jednotlivé podmínky politic-
kých seskupení a připravila k předložení zně-
ní Dodatku č. 5 na zastupitelstvu 3. 6. 2010. 
O tomto jsem se zmiňoval již v červnovém čísle 
Přeštických novin. 

- 3. 6. 2010 předložen Dodatek č. 5, vytvoře-
ný komisí, a schváleno jmenovité hlasování. 

Pro: pí Bradová, Mgr. Fornouz, doc. ing. 
Horejc, PhD., pí Kohoutová, MUDr. Kučera, 
Ing. Papežová, p. Vacek. 

Proti: Ing. Benedikt, Mgr. Duchek, Bc. Frouz, 
Ing. Hájek, pí Hájková, Mgr. Kmoch, Ing. Ková-
řík, p. Šára (viz usnesení ZM z 3. 6. 2010).

Po neodsouhlasení Dodatku č. 5 bylo inici-
ováno p. místostarostou Mgr. Kmochem jed-
nání mezi zastupiteli, kteří nesouhlasili s před-
loženým dodatkem, vytvořeným za spoluúčasti 
členů komise.  Po jednání byla na zastupitelstvu 
dne 24. 6. 2010 předložena další verze. Výsled-
ky jednání zastupitelstva v době uzavírky Přeš-
tických novin mi nejsou známy. 

Pokud se podíváte na celou historii projed-
návání tohoto největšího investičního záměru 
v posledním období historie města Přeštice, 
jednoznačně vše směřovalo a snad i směřuje 
k naplnění poslání splnění veřejného zájmu. 
Na druhou stranu je s podivem, že komise, pra-
cující na vytvoření návrhu Dodatku a následně 
jeho předložení, se z nepochopitelných důvo-
dů své téměř dvouměsíční práce vzdá a kro-
mě jednoho člena všichni ostatní hlasují proti 
tomu, co sami spoluvytvářeli. Je otázka, zda 
nad úroveň veřejného zájmu nestojí zájem 
jiný, a pokud ano, tak čí.

Dlouhodobě připravované území pro výstav-
bu změny územního plánu vydána staveb-
ní povolení na jednotlivé stavební objekty, 
vložené investice do projektů, přeložky VN či 
úpravu pozemků pro výstavbu nejen zimního 
stadionu, ale i krytého bazénu, na který město 
bude podávat žádost o dotaci, se pomalu začí-
nají rozplývat a šestileté snažení o dokončení 
tohoto projektu se začíná jevit v mlze. Bohužel 
malá účast obyvatel na jednáních zastupitelstev 
a z toho plynoucí i zaručená „informovanost“ 
o této kauze dělá v důsledku situaci podstatně 
nepřehlednější, než ve skutečnosti je. 

Blíží se komunální volby a každý z obča-
nů bude mít možnost zvolit své zastupitele do 
vedení města tak, aby prosazovali zájmy obyva-
tel v rámci veřejného zájmu a ne pouze v rámci 
zájmu některých zájmových skupin.

Mgr. Petr Fornouz,
starosta
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Družstva dorostenců a dorostenek 
oddílu národní házené TJ Přeštice se 
zúčastnila Mistrovství České republiky

Oddíl národní házené TJ Přeštice uspořádal 
ve dnech 18.–20. června 2010 vrcholný turnaj 
v kategorii dorostenců. Do Přeštic zavítala nej-
lepší družstva z celé České republiky, vítězové 
Oblastních přeborů. Právo účasti si vybojovalo 
i družstvo pořadatele, když dorostenci Přeštic 
poznali v celé soutěži Oblastního západočeské-
ho přeboru pouze jednu porážku v Tymákově. 

Soupeři jim byly tyto celky: Severočeská 
oblast (TJ  Šroubárna Žatec), Středočeská oblast 
(TJ Sokol Podlázky), Východočeská oblast 
(Sokol Opatovice nad Labem), Jihomoravská 
oblast (Sokol Ostopovice u Brna), Severomo-
ravská oblast (Sokol Rokytnice u Přerova).

Utkání družstva Přeštic: pátek 18. 6. Osto-
povice – Přeštice (8.30 hod.), Přeštice – Žatec 
(14.30 hod.), sobota 19. 6. Přeštice – Rokyt-

nice (9.30 hod.), Podlázky – Přeštice (14.00 
hod.), neděle 20. 6. Opatovice – Přeštice 
(8.00 hod.).

Na Mistrovství České republiky postoupily 
i přeštické dorostenky. Akce se konala rovněž 
ve dnech 18.–20. 6. 2010 v Dobrušce. Doros-
tenky Přeštic obhajovaly loňské vítězství. To 
se zrodilo na stejném místě, jako letos, tedy 
v Dobrušce. Soupeřem Přeštic byli tito vítě-
zové oblastí v České republice: Severočeská 
oblast (TJ Jiskra Raspenava), Středočeská 
oblast (TJ Sokol Podlázky), Východočes-
ká oblast (Sokol Dobruška), Jihomoravská 
oblast (Draken Brno), Severomoravská oblast 
(TJ Stará Ves nad Ondřejnicí).

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice 

Dorostenky Přeštic vybojovaly 
stříbrné medaile

Ve dnech 18.–19. 6. 2010 se konalo v Dobruš-
ce Mistrovství České republiky v národní 
házené. Dorostenky TJ Přeštice tam zajíždě-
ly obhajovat prvenství z loňského roku. Až  
neděle  rozhodla o vítězi. Střetla se do té doby  
neporažená družstva, domácí Dobruška a naše 
děvčata. Po velmi vyrovnaném souboji nako-
nec zvítězila Dobruška 15:12, když dvě branky 
dostaly Přeštice až v samém závěru.

Kdo se zasloužil o zisk stříbrných medailí: 
brankářka – Martina Čapková; obrana – Eliška 
Vizingrová, Kamila Boudová, Pavlína Susso-
vá; útočnice – Hana Volfová (32 branek), Pet-
ra Vokáčová (14), Adéla Bradová (14), Tereza 
Kaslová (7), Petra Bošková (3); trenér: – Karel 
Tušek

Výsledky Přeštic: – Draken Brno 11:3 (3:5), 
– Raspenava 17:6 (9:5), – Stará Ves 15:10 (7:5), 
– Podlázky 15:4 (8:0), – Dobruška 12:15 (5:7)

Konečná tabulka:
1.  Sokol Dobruška      5  0  0  107:58  10 bodů
2.  TJ Přeštice              4  0  1    70:38    8 b.
3.  TJ Stará Ves           2  0  3    67:89    4 b.
4.  Draken Brno           2  0  3    56:56    4 b.
5.  TJ Sokol Podlázky  1  1  3    48:78    3 b.
6.  TJ Raspenava          0  1  4    58:87    1 b.

TJ Přeštice získaly i ocenění v jednotlivcích: 
nejlepší útočnicí celého MČR se stala Hanka 
Volfová, nejlepší obránkyní byla vyhlášená 
Eliška Vizingrová, druhou nejlepší brankář-
kou se stala Martina Čapková. O jednu branku 
utekl Hance Volfové titul krále střelkyň, když 
s počtem 32 nastřílených branek obsadila dru-
hé místo (nejlepší střelkyně Andrea Henclová 
33 br.).

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Národní házenkáři ukončili
mistrovské soutěže

Prvoligové ženy obsadily 4. místo po základ-
ní části 1. ligy, což  znamenalo postup do play 
off, kam si zajistily postup první čtyři družstva 
tabulky. Vyzvaly suverénního vítěze, Sokol 
Dobrušku. První utkání se hrálo v sobotu 12. 6. 
od 11.00 hod, v Přešticích a odveta v neděli 13. 6. 
v Dobrušce. Vítěz se utkal s vítězem dvojutkání 
Chomutov – Tymákov. Poražení se utkali o bron-
zové medaile.  

Zbývající jarní výsledky prvoligových žen: 
Spartak Modřany – TJ Přeštice 7:11 (4:7), TJ 
Přeštice – Sokol Rokytnice 14:9 (7:2), TJ Přeš-
tice – SK Studénka 16:10 (7:5),  SK Chomutov 
– TJ Přeštice 16:12 (7:6), Sokol Dobruška – TJ 
Přeštice 14:9 (3:4), Sokol Krčín – TJ Přeštice 
17:20 (11:11) 

Ženy v semifinále play off neuspěly
Vítěz dlouhodobé části 1. ligy žen Sokol 

Dobruška byl nad síly přeštických žen. 
V prvním utkání na domácím hřišti prohrály 
22:25(10:13). Branky zajistily: Voláková V. 
7, Kripnerová P. 5, Bradová Š. 4, Živná J. 4, 
Krouparová E. 2. V odvetě v Dobrušce ženy 
prohrály 20:14 (11:8). Branky: Voláková V. 8, 
Živná J. 3, Krouparová E. 2, Bradová Š. 1.

V souboji o třetí místo ženy Přeštic pora-
zily Tymákov

Nejdříve se v sobotu 19. 6. na domácím 
hřišti střetly ženy v prvním utkání o bronzo-
vé medaile se Sokolem Tymákov. Na těžkém 
mokrém terénu se odehrával vyrovnaný boj od 
prvních minut a nakonec byl konečný výsledek 
také vyrovnaný 14:14 (6:7). Branky: Voláková 
V. 6, Živná J. 5, Bradová Š. 3.

V neděli 20. 6. odpoledne se hrála v Tymá-
kově odveta. Vyrovnaný boj pokračoval i zde. 
Obě družstva se střídala ve vedení, ale ani 
jedno se nedostalo do vedení o více než dvě 
branky. Domácí Tymákov vedl na konci 1. 
poločasu 9:7, ale Přeštice vyrovnaly na polo-
časových 9:9.

Druhý poločas začalo lépe domácí družstvo 
a v 9. min. vedlo 13:11. Potom ale přišel 
nástup Přeštic, které otočily vývoj utkání na 
13:15. V těchto chvílích už všichni zúčastnění 
věděli, že našim ženám stačí k zisku bronzo-
vých medailí i remíza, protože nastřílely na 
soupeřově hřišti více branek, než Tymákov 
v Přešticích.  Tymákov ale ještě vyrovnal 
ve 27. min. na 15:15. Jitka Živná ale dvěma 
brankami v konci utkání dostala Přeštice do 
dvoubrankového vedení 15:17. Tymákov sta-
čil v nastaveném čase ještě vyrovnat na koneč-
ných 17:17, ale to nezměnilo nic na tom, že po 
dvou letech získaly ženy Přeštic opět medaili. 
Po utkání propukla ohromná radost, o kterou 
se podělily s fantastickými diváky, kteří přije-
li v hojném počtu povzbudit a vytvořili našim 
ženám domácí prostředí.

Branky v tomto utkání vstřelily: Živná J. 8, 
Voláková V. 4, Bradová Š. 3, Kripnerová P. 2

Kdo se o tento úspěch přičinil: brankářky 
– mnh. Klinerová Helena, Kripnerová Jitka, 
Zadražilová Soňa (7 utkání na podzim 2009); 
obrana – mnh. Mrnková Lenka, Stehlíková 
Pavlína, Horáková Hana, Skálová Václava, 
Zadražilová Lenka, Vizingrová Kristýna (3 
utkání na jaře 2010); útočnice – mnh. Bradová 
Šárka, Voláková Veronika, Živná Jitka, Krou-
parová Eva, Šrámková Ivana, Volfová Hana (2 
utkání na jaře 2010), Kripnerová Petra (3 utká-
ní v play off na jaře 2010); trenér – mnh. Zad-
ražil Stanislav; asistent – Šatra Petr; vedoucí 
– Zadražilová Jaroslava.

Muži Přeštic zachránili 1. ligu i do příští 
sezony

Potřebný jeden bod získali v Dobrušce. 
Závěrečné výsledky našich mužů v 1. lize: TJ 
Litohlavy – TJ Přeštice 24:21 (11:10), Sokol 
Dobruška – TJ Přeštice 19:19 (8:10), Sokol 
Krčín – TJ Přeštice 28:25 (14:13).

Béčko žen v Oblastním přeboru obsadilo 3. 
místo a prokázalo, že patří do špičky OP.

Jak dopadla zbývající utkání v Oblastním 
přeboru: TJ Přeštice B – TJ Sokol Nezvěstice 

21:7 (17:2), TJ Litice – TJ Přeštice B 7:17 (4:9), 
TJ Přeštice b – Sokol Chudenice 29:7 (15:4), 
SKH Stupno – TJ Přeštice B 5:20 (3:9).

Muži B nepostoupili do OP. V posledním 
rozhodujícím utkání Oblastní soutěže 1. tř. 
prohráli v Kyšicích a obsadili 2. nepostupové 
místo. Výsledky utkání: TJ Přeštice B – Sokol 
Nezvěstice 24:14 (14:8),  Sokol Hromnice 
– TJ Přeštice B 21:23 (11:13),  TJ Přeštice B 
– Sokol Chudenice 28:14 (17:5), Sokol Kyšice 
A – TJ Přeštice B 26:20 (12:13).

A jak si vedla mládež oddílu národní 
házené TJ Přeštice

Dorostenky zvítězily v Oblastním přeboru 
a tím postoupily na Mistrovství České republiky, 
které se konalo v Dobrušce ve dnech 18.–20. 6. 
O vítězství rozhodlo při rovnosti bodů a branek 
ze vzájemných utkání s Tymákovem celkové 
skóre, které naše děvčata měla o jednu branku 
lepší! Přáli jsme jim hodně štěstí, aby se jim 
obhajoba loňského titulu podařila (více v jiném 
článku PN).

Výsledky, které  dovedly naše dorosten-
ky k tomuto úspěchu: TJ Přeštice – TJ Sokol 
Štěnovice 28:10 (11:6), Sokol Tymákov – TJ 
Přeštice 10:8 (5:4), Sokol Dobřív – TJ Přeš-
tice 2:18 (1:7), Sokol Ejpovice – TJ Přeštice 
7:23 (2:11), TJ Přeštice – Sokol Blovice 25:9 
(11:3).

V dorostenecké kategorii nám udělali radost 
i dorostenci, kteří potvrdili vedoucí postavení 
z podzimní části soutěže a vyhráli Oblastní pře-
bor. Tím potvrdili to, co se do nich vkládalo, 
když oddíl národní házené zažádal o pořada-
telství Mistrovství České republiky v této kate-
gorii. To se konalo na našem hřišti ve dnech 
18.–20. 6. (výsledky v dalším článku PN).

Jak se rodil tento úspěch ve výsledcích: TJ 
Přeštice – TJ DIOSS Nýřany 32:23 (16:11), 
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 18:16 (8:9), 
Sokol Stupno – TJ Přeštice 18:19 (11:8), Sokol 
Ejpovice – TJ Přeštice 20:22 (8:12), TJ Přešti-
ce – TJ Příchovice 26:21 (13:11).

Starší žačky se umístily na třetím místě, 
za suverénními Příchovicemi a Tymákovem. 
Zbývající jarní výsledky: TJ Plzeň Újezd – TJ 
Přeštice 10:11 (7:2), TJ Přeštice – Sokol Blo-
vice  17:9 (10:5), TJ Přeštice – TJ Příchovice 
16:30 (9:18), TJ Přeštice – Sokol Chudeni-
ce 23:7 (12:5) , TJ Přeštice – TJ Vřeskovice 
14:11 (8:7).

Družstvo starších žáků, které hrálo mimo 
soutěž, z důvodu tří starších hráčů v sestavě, 
obsadilo 2. místo v konečné tabulce. Zbývající 
jarní výsledky : TJ Vřeskovice – TJ Přeštice 
3:15 (0:8), TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany 
12:10 (4:6). TJ Přeštice – TJ Všenice 14:9 
(9:7), Sokol Tymákov – TJ Přeštice 15:14 
(12:7).

Mladší žactvo si zatím vede se střídavými 
úspěchy. Mladší žáci po dobrých výsledcích 
v úvodu jarní části polevili a nakonec obsadili 
až 6. místo z dvanácti celků. 

Mladší žačky mají ve svém středu velice 
mladé hráčky, které musí získávat v této kate-
gorii zkušenosti. Nakonec obsadily 6. místo 
v konečné tabulce z deseti účastníků. 

A jak si vedli nejmladší členové ve zbývají-
cích utkáních jarní části:

Mladší žačky:
TJ Plzeň Újezd – TJ Přeštice 17:14 (8:9), 

TJ Přeštice – Sokol Dobřív 19:4 (10:2), TJ 
Přeštice – Sokol Blovice 8:6 (3:3), TJ Přeštice 
– Sokol Ejpovice 13:5 (4:3)   

Mladší žáci.
TJ Plzeň Újezd – TJ Přeštice 13:3 (7:2), TJ 

Přeštice – Sokol Ejpovice 6:6 (2:2), TJ Přešti-
ce – Sokol Tymákov 12:16 (6:7), TJ Příchovi-
ce – TJ Přeštice 2:12 (1:7),  TJ DIOSS Nýřa-
ny – TJ Přeštice 15:14 (7:7),  TJ Přeštice – TJ 
Všenice 26:30 (12:15)

Stanislav Zadražil
organizační pracovník oddílu národní házené 

TJ Přeštice

Po osvobození Přeštic americkou armádou v roce 1945 se obnovovala činnost mnoha spolků. 
Jedním z nich byl Sokol Přeštice. V sokolovně byla na počátku roku 1945 menší německá vojenská 
jednotka, po osvobození zde byla americká jednotka a pošta. Za pobyt v sokolovně obdržel od 
amerických vojáků nájem 30 tis. Kč. První schůzi výboru Sokola svolal br. starosta Vladimír Fiala 
16. 5. 1945 do restaurace na Kosině.

Socha sokola, která je dosud na balkoně nad hlavním vchodem do sokolovny, byla opět umístěna 
na místo 5. 8. 1945 (po dobu II. světové války byla schována u br. Fialy). Z této akce zhotovil foto-
grafie p. Šrámek.                                                                           Text a současné foto ing. Jiří Běl
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Mistři České republiky – dorostenci TJ Přeštice. Stojící zleva: vedoucí družstva – Karel Zeman, 
Petr Taišl, Pavel Kydlíček, Filip Albl, Tomáš Bouda, trenér – mnh. Václav Brada. V podřepu zle-
va: Marek Brada, Lukáš Mácka, Gabriel Kováč, Lukáš Němeček, Matěj Gruszka, Jiří Přesel.

Prvoligové ženy oddílu národní házené TJ Přeštice vybojovaly bronzovou medaili. Na fotografii 
vidíte stojící zleva: vedoucí družstva –Jaroslava Zadražilová, Eva Krouparová, mnh. Šárka Brado-
vá, Ivana Šrámková, Lenka Zadražilová, Václava Skálová, Pavlína Stehlíková, trenér – mnh. Sta-
nislav Zadražil, asistent trenéra Petr Šatra. V pokleku zleva: Hana Horáková, Veronika Voláková, 
mnh. Lenka Mrnková, Jitka Živná, Petra Kripnerová s dcerou, ležící zleva: Jitka Kripnerová, mnh. 
Helena Klinerová.   Foto archiv oddílu

Sportovní úspěchy žáků ZŠ
Začátek jara patří na naší škole již tradičně 

halovým turnajům, jejichž okresních kol jsme 
organizátory. Letošní novinkou byl Nestlé bas-
ket cup, což je turnaj v košíkové pro žáky 6. 
a 7. ročníků. Ze školního kola se nominovali 
ti nejlepší do kola okresního, kde s přehledem 
zvítězili –  jak družstvo chlapců (Albl, Današ, 
Hajžman, Hořký, Křeš, Kolář, Míka, Makás, 
Tůša a Zábrš), tak i dívek (Levorová, Lebe-
dová, Živná, Šteflíková, Moravcová, Beštová, 
Lešetická, Pastyříková, Lorencová) a zajistili 
si tak postup do krajských finále. Ta proběhla 
v Kožlanech, odkud se děvčata vrátila se stříbr-
nými medailemi a v Domažlicích, kde chlapci 
obsadili 5. příčku.

Ani ve starší kategorii (8. a 9. ročník) 
nenechala družstva školních košíkářů nikoho 
na pochybách a s převahou domácích v okre-
se zvítězila. V krajském finále pak získali hoši 
(Kadlec, Kasl, Ruth, Tykvart, Hřebec, Kastner 
a Štycha) místo páté a dívky (Němcová, Lar-
vová, Macháčková, Hrubá, Peclová, Levorová 
a Moravcová) čtvrté.

V okresních kolech v odbíjené je úroveň 
velmi vyrovnaná, a tak rozhoduje často jen 
útočné podání, skvělá nahrávka, tvrdá smeč 
a hlavně trocha štěstí. I to měli hoši (Šilhavý, 

Ruth, Tykvart, Visinger, Kastner, Štycha, Beš-
ta a Bělonož), když v konkurenci sedmi škol 
vystoupili na místo nejvyšší. Děvčata vybojo-
vala bronzový pohár. 

Skvěle si vedla mladší děvčata (Levorová, 
Šteflíková, Živná, Beštová, Moravcová, Kube-
šová, Fialová, Šilhavá, Škopková a Sýkorová) 
v krajském finále Novinářského kalamáře (tur-
naj v házené), kde jim první místo uteklo jen 
o pár bodů v rozdílu skóre.

Chvályhodného úspěchu dosáhli st. hoši 
(Ruth, Bešta, Kasl, Tykvart, Štolle, Jaroš, 
Visinger, Kastner, Hřebec a Štycha), kteří prošli 
vítězně krajským kolem v minikopané a nomi-
novali se tak do užší kvalifikace národního finá-
le do Benešova, kde skončili druzí (tzn. 7.–11. 
místo v republice). 

Přeštická laťka je soutěž ve skoku vysokém. 
Té letošní se zúčastnilo 62 závodníků a ti nej-
lepší se nominovali na již 42. ročník Poháru 
rozhlasu, který proběhl opět u nás za účasti 11 
škol okresu.

A jak obstáli naši? Opět výborně. V kategorii 
mladšího žactva obě družstva zvítězila, starší 
žáci byli druzí a dívky šesté. Padlo i několik 
školních rekordů (dále jen ŠR).

Medaile ze závodu si odnesli:

Mladší žáci:
60 m                 2. místo       Miroslav Minarčic                          8,25 s
                 3. místo       Jakub Albl                                       8,26 s
1000 m                 1. místo       Zdeněk Polívka                         3:14,48 min. (ŠR) 
skok daleký   1. místo       Jakub Albl                                       492 cm
skok vysoký   2. místo       Miroslav Minarčic                         140 cm
                 3. místo        Jan Míka                                       135 cm
hod míčkem     1. místo       Aaron Skála                                       57 m
                 2. místo       Zdeněk Polívka                         56 m
Mladší žákyně:
60 m                 1. místo        Eva Levorová                                       8,49 s
                 2. místo       Eva Šteflíková                         8,64 s
600 m                  1. místo       Veronika Kukaňová                         1:54,06 min. (ŠR)
                 2. místo       Eva Šteflíková                         1:57,24 min.
skok daleký   1. místo       Eva Levorová                                       465 cm (ŠR)
                 2. místo       Veronika Kukaňová                         401 cm
skok vysoký   1. místo       Veronika Lebedová                         139 cm (ŠR)
hod míčkem   1. místo       Veronika Lebedová                         54,7 m (ŠR)
                 3. místo       Eva Živná                                       41 m
Starší žáci:
skok vysoký   3. místo       Tomáš Štycha                                       150 cm
vrh koulí   1. místo       Vít Heřman                                       11,88 m
Starší žákyně:
skok daleký   2. místo       Ladislava Staňková                         445 cm

Krajské finále proběhlo v Nýřanech, kde 
se všechna 3 nominovaná družstva umístila 
na medailových pozicích - 3. starší a 2. místo 
mladší hoši . Ml. dívky opět suverénně zvítězily 
a nejen to.

Ziskem   5634   bodů se umístily v republice 
ze  111 škol na celkově 4. místě  a vybojo-
valy si tak postup na celostátní finále v Olo-

mouci. Odtud přijely zklamány. Jednak se 
jim nepodařilo zlepšit či potvrdit své nejlepší 
dosažené výkony, dále v bodování chyběly 
výkony nepřítomné Lebedové, a tak spad-
ly na místo deváté. I tak je to výkon mezi 
„atletickými profesionály“ více než výborný. 
Za zmínku  určitě stojí umístění jednotlivců 
v rámci republiky:

6. místo –  štafeta 4x60 m – Staňková, Kukaňová, Šteflíková, Levorová (33, 51 s)
6. místo – 60 m – Šteflíková (8,9 s)
5. místo – skok daleký  Levorová (445 cm)
7. místo – 600 m – Kukaňová (1: 53,42)
9. místo – 600 m – Šteflíková (1: 55,88)
8. místo – hod míčkem – Živná (47, 39 m)

A také v kraji:
Ml. žáci
2. m. – 60 m – Jakub Albl – 8,3 s
2. m. – hod míčkem – Aaron Skála – 59,24 m
2. m. – skok daleký – Jakub Albl – 468 cm
3. m. – hod – Zdeněk Polívka – 59,03 m

Ml. žákyně 
1. m. – skok daleký – Eva Levorová – 447 cm
2. m. – 600 m – Veronika Kukaňová – 1:51,94 ( ŠR)
2. m. – skok vysoký – Veronika Lebedová – 138 cm
2. m. – hod míčkem – Veronika Lebedová – 60,41 m ( ŠR)
3. m. – 60 m – Eva Levorová – 8,65 s

V současné době probíhají žáky velmi oblíbe-
né a tudíž a nedočkavě očekávané školní ligy ve 
florbalu a ve stolním tenise. 

O školní pohár letos bojuje 11 florbalových 
družstev a pavoukem se k vítězství prokousává 
celkem 72 hráčů stolního tenisu.

Podrobnější informace spolu s fotografiemi 
z akcí naleznete na školním webu.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem závod-
níkům za příkladnou reprezentaci ZŠ.

Mgr. Ilona Malátová
AŠSK ZŠ Přeštice

V minulém roce za krásného soumraku žehnal 
18. listopadu plzeňský biskup Msgre Radkovský 
obnovenou malbu na skále na vrchu Ticholo-
vec u Příchovic sv. Vojtěcha. Bylo přislíbeno, 
že toto místo bude opraveno a zastřešeno. Stalo 
se skutečností díky OÚ Příchovice a jmenovitě 
p. Jiřímu Štychovi. Udělejte si procházku přes 
Příchovice na toto krásné místo. Povede vás 
žlutá značka. Na přání ak. malíře J. Šindelá-
ře, který malbu opravoval, tomu říkejme „Lesní 
kaple“. 

Malba sv. Vojtěcha na vrchu Ticholovec 
u Příchovic 49o 33 ´ 47.255 “ N – 13o21´ 
15.342“ E.

                                   Text a foto ing. Jiří Běl

Pozvánka na 
4. spole né setkání 
rodák  a ob an

ŽEROVIC

ned le 4. ervence 2010 

mše v kapli a prohlídka obce 
p átelské posezení s ob erstvením, 

koncert Úhlavanky, ve e e, 
pou ová zábava 

neděle 4. července 2010
mše v kapli a prohlídka obce

přátelské posezení s občerstvením
koncert Úhlavanky, večeře, pouťová zábava


