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Vážení spoluobčané,
teplé dubnové dny spíše připomínaly 

vrchol léta, ačkoliv jaro je teprve na svém 
počátku. Vhodné počasí umožnilo dokon-
čit některé z rozpracovaných akcí měs-
ta a začít s realizací dalších, které by měly 
zlepšit podmínky pro život ve městě.

Jednou z dokončených akcí, ač se něko-
mu může zdát nevýznamnou, je otevření 
nových prostor veřejného WC, které byly 
zpřístupněny veřejnosti 20. dubna na Hav-
líčkovo náměstí v prostoru parkoviště, kde 
se konají pravidelné středeční trhy. Celá 
budova odpovídá nárokům dnešní doby, je 
umístěna blíže ke středu města a nahradí 
v současné době nevyhovující stávající pro-
story.

Dlouho očekávanou akcí, především pro 
obyvatele Severního předměstí v okolí ulic 
Palackého a Na Chmelnicích , je realizace 
nového parku. Po výběru dodavatelů jed-
notlivých stavebních částí začnou realizač-
ní práce během měsíce května až června.
Dokončení včetně vegetačních úprav je 
plánováno na jaro příštího roku.

Během května bude započato s úpra-
vou velice problematické části chodníku 
od Branky směrem k Domu historie Přeš-
ticka. Úpravou této části města se výrazně 
zlepší přístup a zvýší bezpečnost chodců 
při návštěvách chrámu, DHP a celé oblasti.

V současné době vrcholí přípravy 
na podání žádostí do jednotlivých ope-
račních programů. U některých akcí jsou 
již vybráni i případní dodavatelé. Opro-
ti původním předpokladům bude však 
rozhodnuto o přiznání dotace až v závě-
ru roku, čímž se i vlastní realizace posune 
zhruba o několik měsíců.

Město Přeštice společně s Ředitelstvím 
silnic a dálnic Praha připravuje opra-
vu části Tř. 1.máje směrem od křižovatky 
u Spolkovéh o domu k nově vybudovaným 
autobusovým zastávkám Na Chmelnicích. 
V rámci této opravy, kterou zajišťuje ŘSD, 
bude provedena i kompletní rekonstrukce 
vodovodu v celé opravované délce, kterou 
bude zajišťovat Město Přeštice. S termínem 
realizace budou občané včas seznámeni.

Dovolte mi, abych Vás také seznámil 
s plánovanými akcemi, které proběhnou 
během květnových dnů. 1. května vás 
od 14 hod. zvu na oslavu se ZUŠ Přeštice, 
2. května od 13 hod. vám zahraje dechová 
kapela Solovačka a budete moci shlédnout 
konvoj historických vojenských vozidel. 
Obě akce se budou konat na Masaryko-
vo náměstí. 8. května v Městském parku 
od 10 hod budou probíhat Májové hry, kte-
ré organizuje Skautské středisko Přeštice 
společně se Sborem dobrovolných hasičů 
Přeštice a vyvrcholením květnových oslav 
budou Jarní slavnosti, které se budou konat 
na Masarykovo náměstí a v Městském par-
ku 16. května od 10 hod. Závěr měsíce 
bude patřit Přeštické pouti, která se bude 
opět konat na Masarykovo náměstí v Přeš-
ticích.

Mimo pozvání na tyto akce nezapomeň-
te však ještě na jednu, která neodmyslitel-

ně patří k prvnímu květnovému dni. Týká 
se především dívek a žen v každém věku. 
Vzhledem k počasí budou jistě břízy v plné 
své kráse a to přeji nejen všem dívkám 
a ženám, aby po políbení pod břízou zůsta-
ly i v následujícím roce takové krásné, ale 
i všem, aby si užili v pohodě a klidu krás-
ných květnových dnů.

Mgr. Petr Fornouz, starosta

VEŘEJNÉ FÓRUM 2009 
V úterý 14. dubna 2009 se odpoledne 

konalo ve velkém sále KKC v Přešticích 
druhé veřejné fórum. Osm desítek pří-
tomných občanů se věnovalo vyhodnocení 
Komunitního plánu zdraví a kvality života 
v Přešticích zpracovaného na základě závě-
rů veřejného fóra 2008. Kromě toho navrh-
li pořadí „10 P“ – deseti nejpalčivějších 
problémů našeho města v oblastech život-
ního prostředí a dopravy, sociálních slu-
žeb a zdravotnictví, volnočasových aktivit 
a školství, bezpečnosti a veřejného pořádku, 
rozvoje města a veřejné správy. 

Jaký názor měli účastníci veřejného fóra? 
Po zpracování výsledků pracovních sku-
pin bylo hlasováním stanoveno toto pořadí 
desíti největších problémů města, které je 
potřeba vyřešit:
1. výstavba plaveckého bazénu 
2. vybudování obchvatu města
3. - 4. zlepšení práce městské policie 
vybudování páteřní komunikace severní-
ho předměstí 
5.  zajištění sociálního bydlení
6. – 7. vybudování protipovodňových 
a protierozních opatření zajištění neděl-
ního klidu ve městě a místních částech
8. zlepšení zapojování mládeže do aktivit, 
které Přeštice nabízí
9. zlepšení úklidu města 
10. rozšíření bezbariérových tras

V měsíci květnu bude pořadí těchto pro-
blémů ověřováno veřejnou anketou, aby 
vedení města získalo širší spektrum názo-
rů obyvatel. Anketní lístky jsou k dispozici 
na radnici, na městském úřadu v Husově uli-
ci, v městské knihovně, kulturním a komu-
nitním centru, v domě historie, ve škole 
i mateřských školkách. Anketní lístek je 
možné vyplnit také na městských webových 
stránkách. Vyjádřete se i vy, každý názor je 
důležitý!

O výsledcích ankety se dočtete v červen-
covém čísle Přeštických novin, od června 
bude však zveřejněna na webu a informač-
ních tabulích města. 

Eva Česáková, koordinátorka projektu 
Zdravé město Přeštice

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil společ-
ně s poslancem Jiřím Papežem a za doprovo-
du starosty města Petra Fornouze navštívil 
9. dubna v rámci své cesty po jižním Plzeň-
sku výrobce autodílů firmu IACG s.r.o. 
v Přešticích. 

Ministra provedl provozem největšího 
zaměstnavatele ve městě ředitel podniku 
Zdeněk Fait, s nímž i dalšími členy vede-
ní společnosti pak proběhla diskuse k aktu-
álním tématům, kde dominovala současná 

celosvětová hospodářská krize. Ta zasáh-
la automobilový průmysl snad nejcitelněji 
a dotýká se i přeštického závodu. 

Ministr informoval o krocích, které při-
pravuje vláda pro podporu českých firem tak, 
aby překlenuly nejsložitější období a nebyly 
nuceny výrazně omezovat výrobu a masiv-
ně propouštět. Výrobcům aut určitě pomůže 
schválená možnost odpočtu DPH u firem-
ních vozidel a také připravované šrotovné. 
Tyto nástroje mají za cíl zvýšit prodej aut.

REIKI V PŘEŠTICÍCH
 V pondělí 6. 4. 2009 se uskutečni-

la v KKC přednáška psychoenergetika 
pana Tomáše Brože na téma REIKI (všu-
dypřítomná, univerzální, léčivá ener-
gie - léčení přikládáním svých rukou). 
Přednášející objasnil princip REIKI 
z hlediska kvantové fyziky a z hlediska 
 vědeckých teorií o energii. Seznámil nás 
s možnostmi využití této energie a jejího 
působení na fyzické tělo člověka.

Atmosféra přednášky se nesla v přátel-
ském duchu. Někteří zúčastnění dokon-
ce využili možnosti následně absolvovat 
kurz 1. stupně REIKI. Účast byla hojná 
a výtěžek z dobrovolného vstupného 
byl věnován Pečovatelské službě Přešti-
ce. Finanční částka (970 Kč) bude použita 
na nákup potřebných pomůcek pro imo-
bilní klienty Pečovatelské služby. Děkuje-
me Všem zúčastněným za finanční pomoc. 

P. Bradová , PS

2. přeštické koláčování



 POZVÁNKA
Zveme všechny naše spolužačky a spo-

lužáky z bývalé Měšťanské školy v Přeš-
ticích (ročníky 1932 -31), na společné 
setkání, které se bude konat, jak jsme si 
slíbili, poslední pátek v měsíci květnu, 
tj. 29. 5. 2009 od 15,00 hodin v hotelu 
Sport.

J. ŠIZLINGOVÁ, J. SETIKOVSKÝ a ost. 

DEN PAMÁTEK V DOLNÍ 
LUKAVICI

2 SESTAVENÝM NA VEŘEJNÉM FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA PŘEŠTICE DNE 14. 4. 2009 ?“

Vážení občané, 
Městský úřad Přeštice, obor správní 

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

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

K výměně řidičského průkazu je nutné 
doložit stávající řidičský průkaz, občanský 
průkaz, vyplněnou žádost, l ks fotografie 
předepsaného formátu a v případě změ-
ny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení 
s aktuálními údaji) 50,- Kč na správní popla-
tek. 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 BŘEZEN 2009
Na Městskou policii Přeštice bylo oznáme-

no občany nebo zjištěno strážníky celkem 31 
událostí.
V dopravě bylo zjištěno 169 přestupků:
• řešeno blokově - 69
• oznámeno správnímu orgánu - 2
• řešeno napomenutím - 74
• dosud v řízení - 24 
Počet přestupků ostatních: 4
• řešeno blokově - 1
• oznámeno správnímu orgánu - 1
• řešeno napomenutím - 2
Ostatní činnost:
• zadrženo pachatelů trestné činnosti - 2
• zjištěno vozidel (RZ) v pátrání - 1
• nalezeno 8 autovraků 
- 6 autovraků bylo odstraněno jejich majiteli 
po jednání s MP 

- 2 autovraky – ze strany města vylepena výzva 
k jejich odstranění ve lhůtě 2 měsíců, po-té
budou odstraněny na náklady jejich provozo-
vatelů
Z další činnosti uvádím:
• Na přelomu měsíce únor – březen bylo 
na městské zeleni na Havlíčkovo náměstí 
zjištěno odstavené motorové vozidlo tov. zn. 
Škoda, které nebylo osazeno registračními 
značkami, bylo zjevně trvale technicky nezpů-
sobilé k provozu a nebylo zajištěno proti odci-
zení. Obhlídkou vozidla a následnou lustrací 
v evidenci vozidel byla zjištěna provozovatel-
ka vozidla - občanka vietnamské národnosti, 
jejíž syn vozidlo v měsíci leden na čestné pro-
hlášení odhlásil z evidence vozidel s tím, že jej 
ekologicky zlikvidoval, ale vozidlo zanechal 

„ekologicky“ na městské zeleni. Matka i syn 
byli oznámeni správnímu orgánu pro pode-
zření ze spáchání přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komuni-
kacích a proti pořádku ve státní správě.
• Dne 5. 3. v ul. Smetanova byla nalezena pou-

ZLODĚJI TU JSOU, NEDEJTE JIM ŠANCI !
Policie ČR Územní odbory Plzeň – jih evi-

dují poslední dobou zvýšený nárůst případů 
vloupání do vozidla. Dosud nejhorší případ se 
stal v jedné obci na jižním Plzeňsku. Zloděj se 
přes noc vloupal do šesti zaparkovaných vozi-
del, ze kterých si odnesl věci v celkové hodnotě 
38 000,- korun. 

Výsledek řádění nenechavce je pro majite-
le vždy nepříjemný. Pachatel nejen že způsobí 
nemalou škodu na vozidle, ale také prohledá 
a odcizí vše, co má alespoň nějakou hodnotu. 
O tom, jak důsledně dokáže pachatel prohledat 
auto, svědčí obrázek č. 1. 

Zloději ví moc dobře, kam se ve vozidle podí-
vat, kam sáhnout, a kde se nejvíce schovávají 
věci, jako například čelní panely od autorádií, 
navigace, nebo doklady k vozidlu. Takže, kdo si 
myslí, že právě jeho „schovka“ je ta nejbezpeč-
nější, může být nemile překvapen. 

Ochrana před zloději je jednoduchá
Vzhledem k tomu, že nejvíce zlodějů chodí 

krást za tmy, je nejbezpečnější parkovat auta 
v garáži. V ostatních případech doporučujeme 
parkovat na osvětlených a veřejnosti přístup-
ných místech.

Nenechávejte uvnitř vozidla vůbec žádné 
věci, jako například mobilní telefon, fotoaparát, 
notebook, doklady od vozidla, peněženky, atd. 

Nenechávejte na sedadlech pro vás možná 
bezvýznamné oblečení nebo krabice. Zloděje 
mohou takové předměty přilákat stejně jako 
drahá elektronika. 

Pokud odcházíte od vozidla, nedávejte si 
cenné věci do zavazadlového prostoru. Pacha-
telé vás mohou sledovat a jakmile se od vozidla 
vzdálíte, buďte si jisti, že během krátké doby se 
pro svůj lup dostaví.

Poslední radu chci dát majitelům autorá-
dií. Nebuďte líní nosit čelní panel od autorádia 
s sebou. Jednou se vám to může vyplatit. 

Pár slov na závěr
Spoluobčané, nebuďte lhostejní vůči problé-

mům jiných. Pokud uvidíte člověka, který se 
podezřele pohybuje kolem zaparkovaných vozi-
del, nebo se do některého z nich vloupává, zavo-
lejte ihned Policii České republiky na linku 158. 

Pokud se vám někdy stane, že přijdete k vaše-
mu autu a to bude vypadat podobně jako vozi-
dlo na obrázku č. 2, pak věřte, že jste nedodrželi 
jednu z výše uvedených rad a měli jste nezva-
nou návštěvu.  por. Bc. Libor Pilař
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žitá injekční stříkačka - zajištěna a zlikvidová-
na dle zákona o odpadech. 
• Dne 8. 3. v 2. 30 h byl v ul. Tř. 1. máje kont-
rolován řidič motorového vozidla tov. zn. Peu-
geot, který neměl u sebe žádné doklady, proto 
byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, kte-
rá lustrací zjistila, že řidič má uložen zákaz 
řízení motorových vozidel. Věc byla na mís-
tě dle věcné příslušnosti předána hlídce Poli-
cie ČR pro podezření z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí.
• Dne 13. 3. byl hlídkou v chatové oblas-
ti „V Lipkách“ nalezen zajíc, který se zachytil 
do železného drátu. Společně s členem mysli-
veckého sdružení byl osvobozen a bez zranění 
vypuštěn zpět do přírody. 
• V noci z 20. - 21. 3. bylo hlídkou zjištěno v ul. 
Poděbradova a v ul. Červenkova – městský 
park poškození bočních oken u dvou odstave-
ných vozidel. Věc byla předána dle věcné pří-
slušnosti k vyřízení Policii ČR.
• Dne 23. 3. v 9.20 h bylo při hlídkové činnosti 
v ul. Tyršova zjištěno na pozemní komunikaci 
motorové vozidlo tov. zn. Citroën, které bylo 
umístěno na kovových nájezdech sloužících 
jako pomůcka při opravě vozidla a pod ním 
se nacházely skvrny po vyteklých provozních 
kapalinách. Věc byla pro podezření ze spáchá-
ní přestupku proti veřejnému pořádku ozná-
mena správnímu orgánu. 
• Dne 23. 3. v 10. 30 h bylo hlídkou v ul. Javo-
řického zjištěno odstavené motorové vozidlo 
tov. zn. BMW, na kterém byla umístěna pou-
ze jedna RZ (SPZ) a to na zadní části vozu, 
na které nebyly vylepeny známky provedené 
TK a emisí. Provedenou lustrací bylo zjištěno, 
že na vozidle je namontována odcizená RZ, 
věc na místě předána dle věcné příslušnosti 
k vyřízení Policii ČR. 
• Dne 29. 3. v 3. 30 h spatřila hlídka na Masary-
kově nám. skupinku mladých lidí, od které se 
oddělil jeden mladík a z výskoku srazil na zem 
reklamní tabuli u prodejny tabáku. Mladík byl 
hlídkou dostižen a věc byla oznámena správ-
nímu orgánu, neboť v jeho jednání je spatřo-
ván přestupek proti majetku.

V období měsíce března bylo městskou 
policií převážně v nočních hodinách v pátek 
a v sobotu zaznamenáno opakované ruše-
ní nočního klidu, vandalismu a výtržností ze 
strany občanů, jimž obecně uznávaná pravi-
dla chování v „lihovém opojení“ nic neříkají 
a porušují je. Tímto žádám všechny občany, 
nebuďte nevšímaví k vandalismu, spoluobča-
nům narušujícím naše občanské soužití a veřej-
ný pořádek, dalším nešvarům a využívejte 
mobilní telefonní číslo hlídky Městské poli-
cie Přeštice 725 726 549, které bylo zřízeno 
pro Vás, neboť bezpečnost našeho města je 
otázkou nás všech!!

NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ 
ZATELEFONOVAT A PŘIVOLAT HLÍDKU 
K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, NEŽ NEVOLAT 
A BÝT NESPOKOJEN SE VZNIKLOU 
SITUACÍ !  Pavel Hošťálek vedoucí strážník 

Městské policie Přeštice

Ve dnech 18. a 19. dubna 2009 proběhly 
prohlídky zámecké kaple sv. Jana Nepomuc-
kého s výkladem v Dolní Lukavici. Turis-
ty neodradily ani nízké teploty a po celý den 
se v kapli shromažďovaly hloučky zvědavců. 
Celkem do kaple zavítalo kolem 200 zájemců. 
Mnohé z nich tyto prostory zaujaly natolik, že 
se ještě po prohlídce s výkladem ptali na růz-
né otázky a rozšiřovali si tak kulturní obzor. 
Časté dotazy zejména týkající se budoucnosti 
zámku, jeho oprav atd. kladli především Zol-
tánovi Duphenieux. Ten po poslední sobotní 
prohlídce dokonce umožnil vstup do zámku 
(červeného salonku) a návštěvníci se moh-
li kochat pohledem z balkonu do zámeckého 
parku. Oba dva dny sklidily obrovský úspěch. 

Když nahlédneme do historie kaple a podí-
váme se okem umělce, musíme konstatovat, 
že se jedná o klenot, především díky vzácné 

fresce, která pochází z dílny Františka Julia 
Luxe, který ji dokončil v pouhých 25 letech, 
ale také dva roky před světcovým svatořeče-
ním. (pozn. autorky: Nepomucký byl svato-
řečen v r. 1729, freska je z r. 1727) Díky ní je 
kaple nejvzácnějším místem na zámku. Proč 
autor na fresku umístil „nohu“ se nepodaři-
lo zjistit, existuje pouze několik domněnek. 
(pozn. autorky: Buď se mu tam nevešla nebo 
dle pověsti nad kaplí byl dříve taneční sál, 
kde služky tančily na Velký pátek a propadly 
se do pekla). Kaple pochází z 20. let 18. stole-
tí a je vystavěna v barokním slohu. Vysvěce-
na byla 12. září 1731 litoměřickým biskupem 
Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic. Pro-
bíhaly zde křty, svatby, pohřby a samozřejmě 
bohoslužby. Jedna z posledních se odehrála 
krátce po revoluci – mše za hraběcí rodinu 
Schönbornových.   Mgr. Eva Klepsová

Informace Městského úřadu



1.skupina /pohled zleva/
Martin Hodan, Tereza Macháčková, Radek Zbořil, Tomáš Kodýdek, Jana Bělohlavá, Nikola 
Benediktová, Šimon Lang, Václav Květoň.

2.skupina /pohled zleva/
Klára Wachmann, Ondřej Rudolf, Lucie Balounová, Nikola Beštová, Julie Radová, Jakub 
Mourek, Natálie Cibulková.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

CARMINA ZAZÁŘILA V ITÁLII

32. 6. 2009 OD 9 - 19 hod DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM STADIONU V PŘEŠTICÍCH

Společenská kronika

k 75. výročí 

Krásný čas života je dostatečně dlouhý 
na to, aby ta jeho lepší stránka byla proži-
ta co nejkrásněji a hlavně bez zbytečných 
bolestí a starostí.

85 let
Dne 7. 3. 2009 pan Josef ZDRAHAL 

v Domě pečovatelské služby v Přešticích 
oslavil 85 narozeniny. Dalším oslavencem 
dne 7. 3. 2009 v Domě pečovatelské služby 
v Přešticích je paní Božena KUMSTÁTO-
VÁ. V den tohoto výročí byl oslavencům 
osobně poblahopřát místostarosta Města 
Přeštice pan Antonín Kmoch. Popřál panu 
Zdrahalovi a paní Kumstátové další léta 
ve zdraví, štěstí a pohodě. 

80 let
Další významné výročí – 80 let oslavil dne 

17. 3. 2009 pan Jiří ROUBÍK z Přeštic. Toto 
výročí bylo vítanou příležitostí, aby oslaven-
ci osobně poblahopřála zdraví a štěstí do dal-
ších let matrikářka Městského úřadu Přeštice. 

Přeštický pěvecký sbor Carmina se 
na počátku dubna letošního roku představil 
na významném hudebním festivalu Lago di 
Garda. Během tří dní strávených u krásné-
ho italského jezera měla Carmina příležitost 
předvést své pěvecké schopnosti v kon-
kurenci dalších 35 hudebních těles. První-
ho velkého úspěchu se sboru dostalo už při 
sobotním výletu do Verony, kde si sboristky 
spontánně zazpívaly u slavné sochy Shake-
spearovy Julie. Neplánované vystoupení 
mělo takové ovace, že přihlížející členové 
štábu italské národní televize TG1 požáda-
li sbor o přídavek, který by si mohli natočit 
pro své vysílání. Největší úspěch ale na Car-
minu teprve čekal. Dostavil se totiž při 
nedělním festivalovém vystoupení v měs-
tečku Riva del Garda. 

Nedělní pobyt v Itálii byl již od rána 
v režii příprav na večerní koncert. Od dopo-
ledne probíhaly akustické zkoušky a celý 
sbor se snažil plně koncentrovat na večer-
ní vystoupení. Po dvacáté hodině večer 
bylo už vše připraveno. Carmina se měla 
představit společně s německým sborem 
MGV Frohsinn Baiertl a polskou Cantile-
nou. Do koncertní síně se proto vstupova-
lo s velkou dávkou nervozity, ale zároveň 
s ohromnou chutí předvést se v nejlepším 

světle. Několikaměsíční příprava na festival 
se však Carmině velice vyplatila. Pod vede-
ním sbormistra Martina Laxy a s výbor-
ným klavírním doprovodem Václava Greifa 
se z malého přeštického sboru stala hvěz-
da večera. Obrovské ovace několika stovek 
lidí a gratulace od ostatních sborů hovořily 
za vše. 

Vynikající vystoupení na italském festi-
valu je asi tím nejhezčím dárkem, který si 
přeštická Carmina mohla ke svým letošním 
dvacátým narozeninám přát. Nyní již zbývá 
jen pogratulovat všem zúčastněným a dou-
fat, že i u nás v Čechách se jim budou dařit 
tak vynikající vystoupení jako na festivalu 
v Lago di Garda.

Gabriela Hájková

Dne 28. 4. 2009 oslavila 80. narozeniny paní Anna Strejcová. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví 
přejí dcery s rodinami.

OPRAVA
V textu o barokním chrámu Nanebe-

vzetí Panny Marie na papírové vystřiho-
vánce vydané městem Přeštice koncem 
minulého roku se nedopatřením v popi-
su varhan dostala věta: „ Na tyto varha-
ny pravděpodobně v r. 1796 o Vánocích 
poprvé zahrál Jakub Jan Ryba svou slav-
nou vánoční mši Hej mistře.“ Tato věta 
se netýká přeštických varhan. Pozorným 
čtenářům se tímto omlouvám. 

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

OPUSTILI NÁS:
Emanuel Š ů s  (1933)
Marie K v ě t o ň o v á  (1922)
Karel K a ň á k (1944)
Václav M a ň h a (1926)
Miloslav Š l e s i n g e r (1923) 

PODĚKOVÁNÍ
Pěvecký sbor Carmina děkuje Radě 

města Přeštice a Zastupitelstvu města 
Přeštice za finanční příspěvek poskytnutý 
na podporu sboru v letošním roce. Přidě-
lené finanční prostředky budou využi-
ty k provozu sboru a zajištění některých 
z akcí připravovaných pro rok 2009. 

Carmina Přeštice

Není nic krásnějšího než přivést na svět a vychovat malého človíčka. Není krásnějšího 
období než dětství, i když uběhne až příliš rychle. V roli rodičů přinášíte tomu maličkému 
nové cesty poznání, poskytnete mu prostor k dětským hrám, povedete je k orientaci v životě, 
k lásce a úctě k hodnotám a budete se radovat ze všech jejich dnů.

Dalšími oslavenci jsou

Marie Zoubková (86), Irena Balouno-
vá (83), Jana Boříková (82), Marie Ausber-
gerová (87), Jiřina Brabcová (86) – Skočice, 
Božena Medková (84) – Skočice, Marie Han-
zlíková (81), Jaroslav Strejc (81), Marie Čer-
máková (84), Jaroslav Štrunc (81), Božena 
Jakešová (87), Růžena Maršálková (86), 
Marie Hlavínová (86), Marie Říhová (86), 
Marie Hopsáková (88), Naďa Böhmová (83), 
Marie Kučerová (87), Jarmila Hájková (81), 
Tomáš Česák (81) – Skočice, Anna Beštová 
(81) – Skočice, Helena Medková (82), Vác-
lav Šlais (87).

Všem Vám přejeme, aby radostná a tichá 
pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste 
všechny příští dny a roky prožili ve zdraví, 
štěstí, klidu a spokojenosti

Hana Loudová, 
matrika MěÚ Přeštice

POZVÁNKA
Zveme všechny malé i velké děti 

na Skautské májové hry, které už tradič-
ně pořádáme ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů. 

Tentokrát se sejdeme 8. 5. 2009 v Měst-
ském parku. Připraveny budou skautské 
i neskautské disciplíny pro děti i jejich 
rodiče.

Pro každého máme připravenu slad-
kou odměnu.

Počasí jsme objednali přímo u sv. Petra, 
tak se přijďte pobavit.

A nezapomeňte, začínáme v 10.00 hod.
  Jájina



POZVÁNKA DO DOMU HISTORIE PŘEŠTICKA

AHOJ VODÁCI, VODAČKy A OSTATNÍ PŘÍZNIVCI ŘEKy A VODy VŮBEC!
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KVĚTEN
 1. 5. 2009 ❍  od 14,00 hodin: Oslavy svát-
ku práce. Účinkuje dechový orchestr 
a mažoretky ze ZUŠ v Přešticích. Místo 
konání: Masarykovo náměstí
 2. 5. 2009 ❍  od 13,00 – 14,00 hodin : 
Vzpomínková jízda městem - Convoy 
of Liberty 20098 Klub 3. armády PLZEŇ 
Místo konání: Masarykovo náměstí
 2. 5. 2009 ❍  od 13,00 – 15,00 hodin: Kla-
dení věnců, k poslechu hraje dechová 
kapela Solovačka
 8. 5. 2009 ❍  od 10,00 hodin: Zábavné 
dopoledne pro děti a mládež Místo 
konání: Městský park Hry, soutěže, zápo-
lení pro děti a mládež za účasti hudební 
produkce.
 11. - 14. 5. 2009 ❍  od 9,00 – 15,00 hodin: 
Výstava prací žáků
Místo konání: Malý sál KKC Přeštice
 Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Vstup dobrovolný.
 12. 5. 2009 ❍  od 17,00 hodin: Koncert 
maminkám

Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Cena vstupenky: 40,- Kč
 Koncertní vystoupení pěveckého souboru 
Hlásek a Minihlásek. Blahopřání k svátku 
všem maminkám a poděkování formou 
písničky za obětavou, náročnou a neleh-
kou práci.
16. 5.2009 ❍  od 10,00 – 22,00 hodin: 
Jarní slavnosti 
 Místo konání: Masarykovo nám.: 10,00 
historická tržnice, soutěže pro děti
13,00 Klatovští dragouni
17,00 Layla
18,00 Ocenění města
19,00 YO YO BAND
20,00 Na starý kolena Band
 Městský park: 11,00 h a 15,00 hod. Rytíř-
ské turnaje na koních
 18. 5. 2009 ❍  od 17,00 hodin : Přednáška 
o reiki, síle myšlení a moci podvědomí

Místo konání: malý sál KKC
Přednášející: ing. Tomáš Brož
 Cílem přednášky je ukázat lidem význam 
energií kolem nás. To, jak nás ovlivňují 
a jak s nimi zacházet. Pro velký úspěch se 
seminář opakuje.
Vstup dobrovolný. 
 30. 5. 2009 ❍  od 15,30 hodin: Přeštické 
koláčování - II.ročník

 Místo konání: Cukrárna u Baxů v Přešti-
cích
 Zvány jsou hospodyňky, maminky, babič-
ky, prababičky, dcery, vnučky, též pečí-
cí muži.. V době od 14,00 – 15,00 hodin 
soutěžící doručí do cukrárny vlastnoruč-
ně vyrobené pouťové koláče. Pořadem 
budou provázet Květa Bodollová, redak-
torka ČR Plzeň a Mirka Kuntzmannová, 
autorka populárních kuchařek. 
31. 5. 2009 ❍

Přeštická pouť
Místo konání: Masarykovo nám., kostel 

Zveme Vás do Domu historie Přešticka 
na nové výstavy otevřené na Zelený čtvr-
tek 9. dubna 2009. Obě expozice jsou 
věnovány fotografii a připomínáme si 
jimi 170. výročí zveřejnění vynálezu první 
v praxi používané fotografické techniky.

Nostalgie světla a stínu, tak je nazvá-
na výstava v přízemí muzea. Představu-
je fotografie hradů a zámků v Čechách 
zachycené objektivem nejvýznamněj-

Tímto oznamujeme, že dne 28. 3. 09 pro-
běhlo slavnostní Otevírání řeky Úhlavy 
v Přešticích. Již od 11 hodin se započaly sou-
těže pro dětské vodácké oddíly Jarní vodác-
ký mnohaboj. Tohoto klání se zúčastnil 91. 
oddíl vodních skautů Kotva (Plzeň), TJ TOM 
Bohemians (Praha) a vodácký turistický oddíl 
při DDM v Přešticích. Proti sobě poměřilo 
síly sedm pětičlenných týmů, kdy nejmlad-
šímu soutěžícímu bylo 6 let. Soutěžící druž-
stva se skládala ze tří lodí: 2 kánoí a jednoho 
kajaku (či singl kanoe). Soutěže na vodě se 
sestávaly ze štafetové jízdy na úseku od lodě-
nice proti proudu ke sladovně, což je zhruba 
kilometr; dále z jízdy v brankovišti o počtu 
sedmi branek - opět štafetovým způsobem, 
posledním vodním kláním byla soutěž veskr-
ze vypečená a to točení o 360 stupňů v jedné 
minutě. Po krátké přestávce, kterou vyplnily 
soutěže pro veřejnost a svačina pro soutěžící, 
se konal hod házečkou (záchranný prostře-
dek s lanem) na kánoi, její zahákování a tažení 
na cílovou baňku. Poslední, všemi soutěží-
cími oblíbenou, byla hra na blbouna – opět 
štafetovým způsobem. Tato poslední disci-
plína pobavila všechny přítomné přihlížející, 
kterých se sešlo u loděnice a u táboráku vel-
ká hojnost. Kolem 17. hodiny se rozdělovaly 
ceny pro děti z řad veřejnosti a následně se 
dočkaly i děti z vodáckých oddílů. První mís-
to obsadil tým Klokani (Bohemians Praha) 

se 40 body, druhé místo vybojovaly Kosatky 
(Kotva Plzeň) s 26 body a třetí příčka patřila 
týmu Káčata (DDM Přeštice ve složení Žábi-
na, Sígr, Tučňák, Dorča a David V.) s 24 body. 
I na další v pořadí se dostalo velmi pěkných 
vodáckých cen. Po úklidu kolem loděnice se 
konal přesun do přísálí přeštické Sokolovny, 
kde proběhla společná večeře. Překvapením 
pro všechny bylo dětské country předtanče-
ní v podání Kotvy, které sklidilo velký aplaus. 
Následovaly různé soutěže pro děti i dospělé 
(válení špalku, hod klobouku na cíl, prome-
náda, balónková, židličková atd…). Úžasně 
strávený den a večer by se nemohl konat bez 
organizační pomoci ať členů našeho klu-
bu, tak spousty obětavých rodičů a známých, 
kterým tímto děkujeme. Dále bychom chtěli 
zmínit, že i v době krize se našlo velké množ-
ství sponzorů, bez kterých by tato akce byla 
finančně velmi náročná. I jim patří náš velký 
dík: VODÁK Sport, Město Přeštice, AURIS 

- Naděžda Hošťálková, OBSTAVprofi, s.r.o. 
– Potraviny Aulík, Anna Soukupová Hrač-
ky – papír, Elastoform Bohemia, Restaurace 
U Koťátek, Kamil Šúša ALTERNATTOP, Tri-
al a.s. – potraviny Labyrint, Mlsnoty od Jáji 
a Páji, časopis Turista, HYDRO – vodácký 
magazín, AB soukromá stavební firma Anto-
nín Bělohlávek.

Za KČT Úhlava a DDM Přeštice 
Hana Žambůrková a Dagmar Švihlová

ANKETA
PŘEŠTICKÉ NOVINy
Vážení čtenáři,
věci kolem nás se mění, automobi-

ly mají kulatější tvary, sukně se zkracu-
jí, noviny dostávají nové kabáty, a proto 
i my v redakci bychom chtěli změnit Vaše 
Přeštické noviny. Zveřejňujeme v tomto 
čísle anketu, jaké byste si přáli mít nové 
Přeštické noviny.
Jaký byste uvítali formát novin (velký 
či malý)?
a) velký /A3/
b) malý /A4/

Uvítali byste v novinách barevné strán-
ky?
a) ano
b) ne

Jaké rubriky vám v novinách schází?
..........................................................................  
..........................................................................  

Na jakou oblast se máme v novinách 
více zaměřit (např. více kultury, spor-
tu, …)?
..........................................................................  
..........................................................................  

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

Vyplněný anketní lístek zašlete emai-
lem na miskova@prestice-mesto.cz, poš-
tou na adresu KKC Přeštice, Masarykovo 
nám. 311, 334 01 Přeštice nebo vložte 
osobně do odpovědní schránky v kance-
láři KKC. Anketu lze vyplnit i na www.
kzprestice.cz, www.prestice-mesto.cz

Uzávěrka ankety je 29. 5. 2009.

�

�

Kultura a umění

ších českých fotografů 19. století: Jindři-
cha Eckerta, Františka Fridricha, Františka 
Krátkého, Rudolfa Bruner-Dvořáka. Nej-
početněji je zastoupen František Krátký, 
profesionání fotograf z Kolína, který svou 
tvorbu zasvětil zpřístupňování krás čes-
kých zemí zejména na stereofotografiích. 
Ke konci 19. století se na svých turistických 
putováních ve větší míře začali věnovat 
fotografiím historických pamětihodností 

také amatérští fotografové a výstava nabízí 
také několik neprofesionálních záběrů. 

Snímky hradů jsou dnes cenné nejen 
z hlediska změn v architektuře, ale pře-
devším kvůli zobrazení proměn krajiny. 
Právě proměny krajiny patří k těm nejzá-
sadnějším, které si člověk při srovnávání se 
současností uvědomuje. Krajina u většiny 
vystavených snímků je méně zalesněná, čis-
tá, jakoby uklizená, bez spojových a komu-

nikačních drátů a nápadných komunikací. 
Výstavu, doplněnou fotografickou 

technikou konce 19. stol. zapůjčenou 
z Národního technického muzea v Praze 
připravil včetně digitalizace všech snímků 
Pavel Scheufler, externí pedagog FAMU, 
fotograf, historik fotografie a autor řady 
publikací o nejstarších fotografech a foto-
graiích.(www.scheufler.cz).

O tom co umí fotografická technika, 
počítačové programy na úpravu sním-
ků, vynalézavost a poetický pohled na svět 
21. století, vypovídá expozice v podkroví 
Domu historie Přešticka. Uvidíte na ní 20 
fotoobrázků zpěvačky a amatérské foto-
grafky Evy Pilarové. O svém setkání s foto-
aparátem a světem digitální fotografie 
vyprávěla hostům vernisáže výstavy. Obě 
výstavy jsou otevřeny do 23. 8. 2009 (www. 
dumhistorie.cz)

Bc. Drahomíra Valentová 



OTĚŠICE MAJÍ SVŮJ ZNAK A VLAJKU

KOUZELNÁ ANgLICKÁ ŠKOLA

Tak a teď se všichni honem rychle podívejte, jak už umíme nazvat barvy anglicky!
Jsme sice malí, ale mooooooc šikovní! Red, blue, yellow and green!

5PLYN-ELEKTRO-PONDÉLÍK. MONTÁŹE. SERVIS. PRODEJ. BLOVICE NÁM. 119, 371 522 859

KVĚTEN 2009 • Prezentace firem, reklamy, podnikatelské aktivity, zajímavosti a zprávy z Přešticka

autor fota O. Volfová Naxerová

Neděle 19. dubna 2009 byla důležitým 
dnem v historii obce. Po více než roce práce 
na praporu a znaku, rozhodlo zastupitelstvo 
nechat symboly obce posvětit při tradiční 
pouťové mši.

Poprvé byly veřejnosti a občanům před-
staveny symboly obce , znak a vlajka.

V neděli ráno o pouti, byla vlajka a znak 
vystaveny před vchodem do kaple. Za pří-
tomnosti občanů a dalších přihlížejících, 
pana faráře , zastupitelů obce. Starosta krát-
ce seznámil všechny s historií obce .

Připomenul, že zvláště v dnešní době více 
než kdy jindy, je potřeba se vracet k his-
torickým kořenům. Vždyť první písemná 
zmínka pochází již z roku 1228, kdy Otěšice 
patřily ke klášteru sv. Jiří v Praze. Poté se až 
do 15. století staly kolébkou starého českého 
vladyckého, později rytířského rodu Bohušů 
z Otěšic. Až do 16. století se zde připomíná 
tvrz.

Bohušové z Otěšic však působili na celém 
území Čech a zastávali důležitá postavení, 
jako např. hejtman na hradě Hluboká, opat 
na klášteře v Teplé, purkrabí na tachov-
ském hradě, purkrabí Hradeckého kraje, 
ale i vrchní ředitel c.k. České spořitelny až 
do konce 19. století. Právě tento domácký 
vladycký rod se stal základem symbolů Otě-
šic. Ten tvoří přilba s klenotem a přikrýva-
dly, ostruha.

Dominantu obce, kapli sv. Vojtěcha sym-
bolizují zkřížené šípy, jako jeden z atrib-
tů světce. Ten se tudy podle svatovojtěšské 
legendy roku 992 vracel z Říma na Břevnov-
ský klášter.

V deset hodin před mší pan farář znak 
a vlajku posvětil a připomenul významnost 
chvíle , která se již nikdy nebude opakovat.

Miroslav Kalina
 starosta Otěšic

Kam na výlet • Kam na výlet
VÝLETY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 

PŘEŠTICE V KVĚTNU 2009:
2.5. SO: DOMAŽLICE – TRHANOV

Vlakem z Přeštic 7.03 do Plzně (7.34), 
z Plzně 8.08 do Domažlic (9.30). Zpět 
z Trhanova 16.19 do Domažlic (16.33), 
z Domažlic 16.40 do Plzně, z Plzně v 18.10 
do Přeštic.

TRASA: Domažlice ČD – Na Skalce – 
U Baldovské kaple – Luženičky – Luženice 

– Draženov - Dobrá Voda – Újezd – Hrádek 
– Trhanov Vede V. Řežábek  (15.5 km)
9.5. SO: MLÁZOVY – POHÁDKOVÁ 
CHALUPA

Odjezd vlakem z Přeštic 5.55 do Klatov, 
z Klatov do Malonic 7.16. Zpět do Běšin 
16.21 do Klatov, z Klatov 16.46.

TRASA: Malonice – Jindřichovice – Mlá-
zovy – Sluhov – Bernartice – Chlístov 

– Tržek – Bartoloměj – Hubenov – Nezna-
šovy – Běšiny Vede M. Pojarová  (16 km) 
16. 5. SO: MĚSTO ÚTERÝ

Vlakem z Přeštic 7.03 do Plzně, 8.30 
do Pňovan, z Pňovan 9.12 do Bezdružic 
(9.55). Zpět z Bezdružic 16.11 do Pňovan, 
z Pňovan 17.10 do Plzně, z Plzně 18.10

TRASA: Bezdružice – Olešovice – Úterý 
(naučný okruh městem) – Úterský potok – 
Bezdružice Vede Borovcová  (16 km)
24.5. NE: KOLEM DOBŘÍVA

Vlakem z Přeštic 8.28 do Plzně z Plzně 
9.08 do Rokycan, z Rokycan 9.33 do Hrádku 
(9.44). Zpět z Nové Huti 14.47, z Rokycan 
15.15, z Plzně 16.10

TRASA: Hrádek – Pavlovsko – Bábovka 
– Bébrovna – Dobřív – Hrádek – Nová Huť 
Vede J. Hošek  (14 km)
29.5. PÁ: KOLEM BRADAVY

Vlakem z Přeštic 5.55 do Klatov (6.27), 
BUS z Klatov 6.40 do Zdebořic. Zpět BUS 
z Petrovic 16.05 do Přeštic. Vlak na Plzeň 
z Lužan 17.09.

TRASA: Zdebořice – Jelení vrch – Vracov 
– kolem Bradavy – Újezd u Plánice – Mlyná-
řovice – Lázeň – Palackého kámen – Petro-
vice náves bus Vede F. Vokáč  (16 km) 
SO : 30.5. -6.6 : Týdenní zájezd Pálava

21.5. ČT: PROGRAMOVKA VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ - HOTEL SPORT v 17.00 hod.

Změna programu vyhrazena!

774 420 024

k15-000657-09_140x100_CB_personal.indd   1 2.2.2009   13:08:34

TRADIČNÍ JÓgA 
V neděli 5. dubna se uskutečnilo dal-

ší setkání s jógou v podání přední české 
jogínky paní ing. Míly Sávitrí Mrnuští-
kové. Velký sál KKC byl zaplněn takřka 
do posledního místečka, přijely také pří-
znivkyně klasické jógy z Plzně, Klatov 
a z Domažlic. 

Úvodní přednáška byla zaměřena 
na samé základy tradiční jógy – etické 
principy, v jógové terminologii známé jako 

„jama“ a „nijama“. Téma možná pro někoho 
překvapivé a často neprávem opomíjené. 
Paní Mrnuštíková však jednotlivé morál-
ní zásady dostatečně důkladně vysvětlila 
a především uvedla do širších souvislostí 
včetně vazby na praktická fyzická cviče-
ní jógy – ásany. Pohybové jógové aktivity 
byly posléze prohloubeny dechovým cvi-
čením a završeny závěrečnou dynamickou 
relaxací. 

Co říci závěrem? Takto prováděná 
a zejména prožitá jóga, která nejen pro-
táhne vaše tělo a prodýchá plíce, jaksi 
mimoděk doplní hladinu vaší životní ener-
gie a vy najednou zjišťujete, že se cítíte 
příjemně a uvolněně. Snad mluvím nejen 
za sebe, ale i za ostatní zúčastněné, ales-
poň úsměv na jejich tvářích mi to prozra-
zoval. 

Věra Lukášová

“Jsou jistá tajemství, která se nedají 
vyslovit.”

ZELENOHORSKÁ POHÁDKA
Nový pohádkový příběh z Nepomucka 

v atmosféře skutečných událostí roku 1929. 
Vychází v limitovaném nákladu s omeze-
ným počtem prodejních míst.

Autor: Pavel Motejzík
Ilustrace: Jakub Oubrecht
Doporučená prodejní cena je 149,- Kč.
Zahájení prodeje: sobota 16. května 2009 

v Infocentru Nepomuk, náměstí A. Němej-
ce 126.

Autogramiáda: od 9,00 – 11,00 hodin
První ukázky z knihy včetně úvodu 

najdete v březnovém sborníku Pod Zele-
nou horou (číslo 1/2009).

�



TAK SE KAŽDOROČNĚ ZAPLŇUJE PŘEŠTICKÉ NÁMĚSTÍ

ZPRÁVA O FÉROVÉM OBCHODOVÁNÍ

6 1. 6. 2009 BUDE ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

6. dubna byla pro některé třídy ZŠ Přeš-
tice připravena přednáška o programu Fair 
Trade. Překvapilo nás, že nějaký takový pro-
jekt existuje. Překlad názvu Fair Trade je 
férový obchod, což o práci těchto lidí hodně 
vypovídá. Starají se o to, aby rolníci z Afri-
ky, Asie a Latinské Ameriky dostali za svou 
práci spravedlivý podíl peněz. Přednáška 
obsahovala informace ve čtyřech jazycích. 
V aule nás uvítaly dvě usměvavé slečny, Len-
ka Černá a Ioanna Papadatou, studentka 
z Řecka, která po celou dobu mluvila ang-
licky. Česká představitelka tohoto progra-
mu mluvila také anglicky, ovšem když bylo 
potřeba, neváhala překládat. Zhlédli jsme 
i osmiminutový film ve slovenštině, kte-
rý doprovázely německé titulky. Základní 
myšlenka spočívá i v tom, že peníze země-

dělcům vystačí nejen na živobytí, ale také 
na vodu, sociální zařízení a na školu pro 
děti. Fair Trade se stará i o kvalitu výrobků, 
proto veškeré zboží prochází přísnou kon-
trolou. Takové výrobky jsou označeny BIO. 
Nás na projektu nejvíce oslovilo to, že Fair 
Trade přísně sleduje, aby nebyla využívána 
dětská práce. 

Víte, že na celém světě pracuje 218 milió-
nů dětí?

Myšlenka Fair Trade nás velmi oslovila 
a zaujala. Máme pocit, že takových organi-
zací by mělo být víc. A víte, že i vy můžete 
pomoci zakoupením těchto výrobků v pro-
dejnách se zdravou výživou nebo v super-
marketech?

Hana Süssová, Naďa Švihlová, Filip Vaněk 
žáci 9. C ZŠ Přeštice

SOBOTA 2. KVĚTNA 2009 - Masarykovo náměstí

13,00 – 14,00 hodin  konvoj vojenských historických 
vozidelKLUB 3. ARMÁDY PLZEŇ

13,00 – 15,00 hodin : hraje dechová kapela SOLOVAČKA

NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ICT
Žáci ZŠ i obyvatelé obce se mohou těšit 

na nové Integrované informační centrum 
ICT, které v nejbližších měsících vznik-
ne v budově ZŠ v Merklíně. Obec Merklín 
ve spolupráci s místní ZŠ připravila na pod-
zim 2008 projekt s názvem Digitální svět 
v rozvoji venkovské školy a podala jej pro-
střednictvím MAS Aktivios do programu 
Leader. V nejbližší době bude na regionál-
ním odboru Státního zemědělského inter-
venčního fondu v Českých Budějovicích 
podepsána smlouva o poskytnutí dotace. 
Poté započne realizace projektu. Slavnost-
ní otevření prostor Integrovaného infor-
mačního centra je plánováno na září 2009. 
Centrum bude v dopoledních hodinách vyu-
žíváno pro výuku ZŠ, odpoledne a v podve-
čer bude otevřeno veřejnosti. Za realizační 
tým

Mgr. Květoslava Štikovcová

MŠ HORŠICE NA NÁVŠTĚVĚ V DDM
V PŘEŠTICÍCH

Svátky jara jsou bezesporu Velikonoce. 
S Velikonocemi je spojeno mnoho radostné 
práce. Děti v mateřské škole zdobí vajíčka, 
sází osení, vytvářejí velikonoční přáníčka 
a dekorace. I rodiče nám pomohou s výzdo-
bou svými donesenými výrobky.

Ve středu 8. 4. 2009 jsme s dětmi zaví-
tali do Domu dětí a mládeže v Přešticích, 
kde jsme vyráběli sádrové zajíčky. Děti si 
již připravené zajíčky nabarvily a nalepily 
na vystřižený zelený papír.

Všichni zde měli dostatečný prostor pro 
rozvíjení své fantazie, ale i čas na zábavu.

Krásné slunečné počasí jsme využi-
li na procházku do Příchovic, kde jsme 
nastoupili do autobusu - směr Horšice.

Chtěla bych tímto poděkovat p. ředitelce 
Zezulové a ostatním zaměstnancům DDM 
za pěkně strávené dopoledne.

Dana Řihošková
MŠ Horšice

VELIKONOČNÍ DÍLNy V ZOO
V pátek 3. dubna jsme se vydali na návště-

vu do plzeňské ZOO. Prohlédli jsme si 
pavilon opic, ptáků a plazů. Protože je 
naše škola kmotrem krajty královské, chtě-
li jsme se na ni podívat. Toto nám umožnil 
pan Mgr. Martin Vobruba, který nám hada 
ukázal a samozřejmě velmi zajímavě o něm 
povyprávěl. Odvážlivci si mohli krajtu 
i pohladit. A protože jsme chtěli Velikono-
ce prožít nějak netradičně, další část našeho 
pobytu v ZOO se odehrála na statku Lűft-
nerka v Environmentálním centru. Zde si 
každý mohl vyrobit a vyzdobit dvě krásné 
velikonoční dekorace, které si odvezl domů. 
Prostředí bylo velmi příjemné, zaměstnanci 
v centru ochotní, počasí ukázkové.

Zkrátka vydařený den!!!
Mgr. Jindřiška Červená ,

ředitelka ZŠ Řenče

DRUŽSTVO Z PŘEŠTICKÉ ŠKOLy 
MÍŘÍ DO KRAJSKÉHO KOLA

Dne 6. dubna 2009 proběhlo v Blovicích 
oblastní kolo postupové soutěže RUBIKON, 
soutěže o zákonech, sportovním sázení 
a správném rozhodování.

Přeštickou školu reprezentovali žáci třídy 
9. E, vítězné družstvo školního kola. Jmeno-
vitě Aneta Beková, Zdeněk Pašek, Jana 
Hajžmanová, Kristýna Regnerová a Matěj 
Kokoška. Tito žáci za bouřlivého povzbu-
zování spolužáků dokázali svými znalostmi, 
dovednostmi a týmovou spoluprácí porazit 
ostatní týmy ze ZŠ Chotěšov, ZŠ Kasejovi-
ce, ZŠ Letiny, ZŠ Blovice, ZŠ Spálené Poří-
čí a obsadili tak první místo. Soutěžící si 
odnesli s sebou kromě hezkých zážitků 
i pěkné ceny.

Dne 13. května nás, naši školu i naše měs-
to budou reprezentovat v krajském kole 
této soutěže v Plzni. Držíme palce a přeje-
me hodně úspěchů. Za přípravu soutěžících 
bych chtěl poděkovat paní třídní učitelce 
Mgr. Ireně Šilingové.

Mgr. Marian Malík

V rámci oslav svobody 2009 opět přijede na přeštické náměstí konvoj vozidel armády USA.
 Tuto akci pořádá Klub 3. armády Plzeň, vozidla přijedou od Dobřan, Dnešic a Žerovic v sobo-
tu 2. května ve 13 hodin. Po hodinové přestávce odjedou směrem na Kucíny do Letin.
    Ing. Jiří Běl

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V EVANgELICKÉM SBORU

Velikonoční neděle je pro křesťany vyvr-
cholením Velikonoc – je naplněna rados-
tí z toho, že život zvítězí nad smrtí a dobré 
věci nad zlými. I přes to, že to mnohdy vypa-
dá obráceně.

Evangelíci se mohli letos radovat 
i z dalších věcí – sbor navštívil nejvyš-
ší představitel evangelické církve v České 
republice Mgr. Joel Ruml. Účastnil se boho-
služeb v Přešticích a odpoledne i v Klato-
vech. Po skončení shromáždění se všichni 
mohli zúčastnit společného rozhovoru při 
občerstvení a později i při společném obědě 
na zahradě.

Nemenší radostí byla i účast paní tajem-
nice E. Česákové. Všichni přítomní rádi 
vzpomínají na slova jejího krátkého, ale 
upřímného pozdravu. Přítomnost i dalších 
hostí byla pro sbor velkým povzbuzením.

A do třetice – sbor se mohl radovat 
z životního jubilea představitele sboru:  
Ing. Mirija Francouz dosáhl krásných 
sedmdesáti let věku.

Je hezké prožít chvíle naplněné rados-
tí a vděčností. Evangelíci je mohli prožívat 
právě o velikonoční neděli.

Jan Satke, 
evangelický farář



( turnaj mužů v národní házené )
Oddíl národní házené TJ Přeštice uspo-

řádal v sobotu 4. 4. 2009 26. ročník turnaje 
mužů Memoriál Milana Brabence. Turnaje, 
který byl velice kvalitně obsazen, se zúčast-
nila prvoligová družstva TJ Přeštice, TJ 
Příchovice, TJ DIOSS Nýřany a dva druho-
ligové celky TJ Sokol Ejpovice a TJ Sokol 
Tymákov. 

Pro všechny účastníky byl výbornou pří-
pravou na jarní odvetné ligové boje. Hrálo 
se systémem každý s každým na 2x15 min. 

Jednotlivá utkání rozhodovali rozhod-
čí p. Ivo Toman z Plzně a mnh. Stanislav 
Zadražil z Přeštic.
Výsledky Přeštic:
Přeštice - Příchovice 9:6, - Ejpovice 11:9, - 
Tymákov 11:9, - Nýřany 7:11 
Ostatní výsledky:
Nýřany - Tymákov 8:4, - Ejpovice 14:13, - 
Příchovice 7:7
Tymákov - Ejpovice 11:8, - Příchovice 10:8
Ejpovice - Příchovice 14:12 

Konečná tabulka turnaje:
1. TJ DIOSS Nýřany 3 1 0  40:31  7 bodů
2. TJ Přeštice 3 0 1 38:35  6 bodů
3. Sokol Tymákov 2 0 2 30:35  4 body
4. Sokol Ejpovice 1 0 3 44:48  2 body
5. TJ Příchovice 0 1 3 33:40  1 bod
Sestava družstva TJ Přeštice: 
brankáři: Tomáš Chmelík a Ladislav Cibul-
ka
obránci: Karel Zeman, Jan Kraus, Kamil 
Tušek, 
útočníci: Rudolf Lang, Kamil Šelep, Radek 
Ausberger

Hrající trenér : Petr Moravec
Trenér Přeštic Petr Moravec zhodno-

til turnaj jako velice kvalitní přípravu 
na důležité boje o záchranu v 1. lize. Jeho 
svěřenci nestačili pouze na mistra České 
republiky a čerstvého vítěze Českého pohá-
ru TJ DIOSS Nýřany. Vzhledem k tomu, že 
to byla poslední ostrá příprava před začát-
kem jarních odvetných prvoligových bojů, 
tak ho mrzí absence některých hráčů.

26. ROČNÍK MEMORIÁLU MILANA BRABENCE

HISTORICKÉ VÍTĚZSTVÍ ŽEN V ČESKÉM POHÁRU

Drobné dárky budou připomínat hráčkám přijetí starostou města jako poděkování za sportov-
ní reprezentaci města po vítězství v Českém poháru. Na snímku blahopřeje starosta Petr For-
nouz kapitánce družstva m.n.h. Šárce Bradové. 

S POHÁREM SKONČILy U STAROSTy

7AKTUÁLNÍ INFORMACE NA www.kzprestice.cz

Sportovní aktuality

Vítěz Českého poháru 2009 ženy TJ Přeštice
stojící zleva:
Jaroslav Zadražilová - vedoucí, Helena Klinerová, Ivana Šrámková, Jitka Živná, Václava 
Skálová, Pavlína Stehlíková, Jitka Kripnerová, mnh. Stanislav Zadražil - trenér
v podřepu zleva:
Hana Horáková, Eva Krouparová, mnh. Šárka Bradová, Veronika Voláková, mnh. Lenka 
Mrnková, Lenka Zadražilová 

 „Musím Vám všem hodně pogratulovat 
k vynikajícímu úspěchu,“ blahopřál staros-
ta Přeštic Mgr. Petr Fornouz prvoligovým 
ženám přeštického oddílu národní házené. 

„Je to poprvé, co jste Pohár vybojovaly a vlast-
ně snížili pomyslný náskok mužů na 1:2.“

Těmito slovy zahájil starosta města setkání 
s úspěšnými přeštickými národními házen-
kářkami. Tak úspěšná cesta letošním roční-
kem Českého poháru, od postupových kol 
čtvrtfinále a semifinále až po slavné finále 
v polovině března se ziskem cenné trofeje 
skončila přijetím na přeštické radnici. Druž-
stvo představil a jednotlivé zápasy přiblížil 
trenér m.n.h. Stanislav Zadražil. 

„Vítězství v Poháru je jasně „povoleným 
dopingem“ před jarními odvetami v první 

lize. K obhajobě loňského úspěchu, bron-
zových medailí, Vám přeji hodně úspě-
chů, a také to sportovní štěstí. I to ke sportu 
neodmyslitelně patří,“ povzbudil hráčky 
dále starosta. „Také tímto musím poděkovat 
za výbornou reprezentaci a propagaci měs-
ta. Národní házená je v posledních letech 
takovou výkladní skříní sportovních úspěchů 
města. Vaše družstvo se pravidelně umisťu-
jete na medailových stupních, muži se vrá-
tili zpět do I. ligy a hodně významné jsou 
výborné výsledky mládežnických družstev 
na vrcholných republikových přeborech.“ 

Přípitkem na další úspěchy, drobnými dár-
ky a neformálním hovorem skončilo milé 
vzpomínkové přijetí na přeštické radnici. 

Petr Šatra 

Přeštické ženy dotáhly 35. ročník České-
ho poháru 2009 do vítězného konce, když 
ve finále, které se konalo 15. 3. 2009 v nové 
nafukovací hale NH Řevnice, nenašly pře-
možitele a nechaly za sebou favority SK 
Chomutov NH, Sokol Dobrušku a Sokol 
Rokytnici.

O tento mimořádný úspěch se zasloužila 
tato sestava:

brankářky: Helena Klinerová a Jitka 
Kripnerová

obrana: mnh. Lenka Mrnková, Pavlína 
Stehlíková, Václava Skálová, Hana Horáko-
vá a Lenka Zadražilová

útok: mnh. Šárka Bradová (kapitánka 
družstva) 8 branek, Veronika Voláková (24), 
Jitka Živná (15), Ivana Šrámková (5), Eva 
Krouparová (1).

Trenér: mnh. Stanislav Zadražil, vedoucí 
družstva: Jaroslava Zadražilová
Výsledky Přeštic:
TJ Přeštice – SK Chomutov NH 20:16 (8:9)
branky: Voláková 8, Živná 8m Šrámková 2, 
mnh. Bradová 2
TJ Přeštice – Sokol Dobruška 21:15 (12:8)

branky: Voláková 13, Živná 3, Šrámková 2, 
mnh. Bradová 2, Krouparová E. 1
TJ Přeštice – Sokol Rokytnice 12:12 (6:5)
branky: mnh. Bradová 4, Živná 4, Voláková 
3, Šrámková 1
Ostatní výsledky:
Dobruška – Rokytnice 22:11 (10:7)
Chomutov – Rokytnice 16:17 (6:9)
Chomutov – Dobruška 20:19 (12:11)
Konečná tabulka:
1. TJ Přeštice  2 1 0 53:43 5 bodů
2. Sokol Rokytnice  1 1 1 40:50 3 body
3. SK Chomutov NH 1 0 2 52:56 2 body
4. Sokol Dobruška  1 0 2 56:52 2 body

Nejlepší hráčky:
brankářka:  Helena Klinerová - TJ Přeštice
obránkyně: mnh. Lenka Mrnková - TJ Přeš-
tice
útočnice: Jitka Živná  - TJ Přeštice
střelkyně: mnh. Jaroslava Čihařová - SK 
Chomutov NH 25 branek  Veronika Voláko-
vá - TJ Přeštice  24 branek
Rozhodčí: Popelka Josef, Holý Jaroslav, Blá-
ha Jiří.

VALNÁ HROMADA FOTBALOVÉHO 
ODDÍLU TJ PŘEŠTICE

V pátek 20. února 2009 se uskutečnila 
valná hromada fotbalového oddílu, jejímž 
hlavním cílem bylo zvolit nové členy své-
ho výboru pro následující volební období. 
V úvodní části  Karel Švarc přednesl zprávu 
o činnosti oddílu a plnění ustanovení, kte-
rá byla přijata na valné hromadě 16. červ-
na 2006. V další části pak proběhly samotné 
volby, při kterých přítomných 58 členů fot-
balového oddílu mohlo vybírat z pěti kandi-
dátů, kteří do stanoveného termínu písemně 
projevili zájem pracovat pro fotbalový oddíl. 
Při veřejné volbě pak v prvním kole obdrže-
lo všech pět navržených kandidátů nadpolo-
viční většinu hlasů přítomných členů. Nový 
výbor bude pracovat v následujícím složení:

Martin Knopf Předseda, sekretář
Ing. Martin Kadaník Ekonom
Stanislav Trnka Sportovní manažer
Jiří Kuželík Člen výboru
Jiří Hlavín Člen výboru
V závěru valné hromady bylo přijato 

usnesení, kde byl nový výbor mimo jiného 
zavázán k zorganizování oslavy 90. výro-
čí založení fotbalu v Přešticích, zlepšení 
výběru členských příspěvků a pokračování 
ve spolupráci s městem a Tělovýchovnou 
jednotou v jednání o výkupu pozemků pro 
sportovní činnost fotbalového oddílu.

MINIŽÁCI VyBOJOVALI STŘÍBRO
V sobotu 21. března 2009 odjeli přeštič-

tí mini „A“ na turnaj přípravek do Klatov. 
Soutěžního klání se zúčastnilo celkem osm 
mužstev, která byla rozdělena do dvou sku-
pin následovně:

Skupina A Skupina B
Domažlice Nýrsko
Přeštice 1. ČNFS
České Budějovice Sušice
Klatovy SK ZČE Plzeň
V prvním zápase se naše mužstvo střet-

lo s minižáky Klatov a zvítězilo nejtěsnějším 
rozdílem 1:0, kdy branku za Přeštice vstře-
lil Martin Rychnovský. V druhém zápase se 
přeštičtí minižáci postavili výběru Českých 
Budějovic a i toto utkání skončilo vítěz-
stvím našeho celku 1:0, kdy tentokrát roz-
hodující branku měl na své kopačce Jakub 
Vajai. V posledním zápase v rámci skupiny 
čekaly na naše mužstvo Domažlice, přeštičtí 
mini „A“ ale bodovali i tentokrát, když bran-
ky vstřelili David Rajchart a Libor Baumru-
ker. Přeštice tak suverénně vyhrály skupinu. 
V semifinále nastoupili naši hráči proti celku 
Nýrska a svůj postup do finále stvrdili vítěz-
stvím 1:0, kdy gól vsítil Jakub Vajai. Po vel-
mi kvalitním výkonu všech hráčů se tak naši 
dostali do finále bez jediné obdržené bran-
ky. V posledním zápase turnaje se Přeštice 
utkaly s velmi kvalitním soupeřem 1. ČNFS, 
kterému nakonec podlehly 0:3. Trenéři by 
chtěli všechny kluky pochválit za odvede-
né kvalitní výkony a my za stříbrnou pozici 
posíláme velkou gratulaci.

Přehled všech odehraných zápasů přeštic-
kého mužstva:
Skupina:  Přeštice – Klatovy   1:0 (Rychnovský)
Skupina:  Přeštice – České Budějovice  1:0 (Vajai)
Skupina:  Přeštice – Domažlice   2:0 (Rajchart, Baumruker)
Semifinále:  Přeštice – Nýrsko   1:0 (Vajai)
Finále:   Přeštice – 1. ČNFS   0:3

Ing. Martin Kadaník

BADMINTON
Po úspěšných sezonách oddílu badminto-

nu TJ Přeštice v mládeži, přišly úspěchy i v 
dospělé kategorii. A to díky Romanu Taká-
čovi, který si úspěšně vedl na jihočeských 
kurtech v Prachaticích při turnaji GP. Zví-
tězil ve všech disciplínách - dvouhře mužů, 
čtyřhře mužů spolu s T. Knoppem a v mixu 
s M. Bínovou.

Romane, gratulujeme a přejeme hodně 
dalších úspěchů. 

M. Havránek, předseda oddílu
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OPÉBÉHÁ 21. STOL.
Chceme upozornit na nekvalitní práci fir-

my Topenářství Roček–Žák, Zahradní 793, 
Přeštice.

Tato „firma“ nám „provedla“ vodu, tope-
ní, plyn v novostavbě. Přes mnohé urgen-
ce v průběhu stavby nedodržela žádný 
termín, tím dostávala ostatní řemeslní-
ky do problémů, kolaudace a stěhování se 
posunulo o měsíce. Mimo mnoha závad 
i nebezpečných! (chybějící plynová ucpáv-
ka, nedodržení projektu), nešlo topení uvést 
do provozu. Podstatné závady - únik vody 
ze všech spojů, chybějící části a příslušen-
ství topení. Nejhorší nás čekalo po připoje-
ní na vodovodní řad, kdy ,,zatím“ tekla voda 
z rozvodů ve zdech 7x! Objevila se i plíseň! 
Topenářství Roček-Žák zdůvodnilo špat-
né spoje v rozvodech nefunkční svařova-
cí pistolí na plasty a spoje se postupně dle 
úniku vody předělávají. Postupně nás čekají 
v novostavbě bourací práce nových obkladů, 
zdí, dlažeb, podlah….           

 Eichlerovi , Dobřany 1095
DĚTSKÉ ZBOŽÍ

(Přeštice - vedle Pracovních oděvů)

akce na měsíc KVĚTEN
rychlozavinovačka  70x70 cm 156 Kč 

80x80 cm 221 Kč
Otevřeno: PO - PÁ:  8 - 12    13 - 18 hod.
                  SO:  8,30 - 12 hod.

            ☎ 377 897 086

Technologie, která Vaše peří dokonale zbaví veškerých
nečistot, bakterií, plísní a roztočů.

Výroba a prodej: Sběrna:

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
► prošívané přikrývky a polštáře ► dvoudeky a spací pytle

Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny;
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací lhůty.

Přeštice – 
Galanterie – textil, 

Na Růžku 279,
tel.: 377 982 228

Po - Pá 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

Český výrobce, vyrábíme pouze 
z atestovaných, kvalitních materiálů. 

www.janperi.cz, e-mail: info@janperi.cz

►  Prošívaných přikrývek a polštá-
řů: z dutých vláken, ovčí vlny, nového 
peří

►  Souprav do dětských postýlek 
(nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsá-
ře, povlečení, pytlíky na spaní…)

►  Povlečení – bavlněné, krepové, mako-
saténové, flanelové, dětské…

► Přehozy, ozdobné polštářky atd.

Zdeněk Štěpán - GASTOP
Dolce 82, 334 0l Přeštice

Tel.: 377 986 668
Mob.: 603 498 658

•  plynofikace rodinných domků
•  ústřední topení, vodoinstalace
•  montáž solárního zařízení
•  revize domovních plynovodů
•  záruční a pozáruční servis
•  servisní prohlídka po první topné 

sezóně ZDARMA
•  při montáži plynových kotlů  

v 1. pol. nabízíme slevy až 
3 500 Kč dle typu 

•  Uzavírání smluv na odběr plynu 
u zákazníka

Volejte nebo pište na náš e-mail, 
těšíme se na spolupráci s Vámi!

www.zs-gastop.cz
e-mail: zs-gastop@seznam.cz

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

www. 1jvs.cz

Nabízíme Vám:
• zneškodňování 

zvláštních odpadních vod (septiky, jímky)
• montáže vodovodních přípojek
• lokalizace úniků vody z potrubí

(p. Žďánský – 602 274 088)
• poradenská, inženýrská 

a technická činnost
• laboratorní rozbory pitné vody
• čištění kanalizačních přípojek

Vaše provozní středisko
Přešticko-Blovicko

sídlo: Nepomucká ul. 1140
tel., fax: 377 982 441

vedoucí střediska: Pavel Fořt
mobil: 602 763 997

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

MARTIN ŽENÍŠEK
sídlo: areál Agro a.s. (ACHP),Přeštice 334 01

provádí:
Výkup železného šrotu a barevných kovů

úterý: 12 - 17 h, sobota: 9 - 13 h  
Možnost změny pracovní doby po domluvě
Zemní a výkopové práce

-výkopy základů a  bazénů
-rovnání a svahování terénu

-odvoz zeminy, přistavění Avia 31 kontejner

☎ 777 31 52 54
E-mail: zenisek.martin@seznam.cz

Řádková inzerce

OZNÁMENÍ
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA.a.s.

VIENNA INSURANCE GROUP
KANCELÁŘ PŘEŠTICE

Třída 1.máje 938 (směr na Plzeň)

Otevřeno
Pondělí  8.00 – 12.00   14.00 – 16.00
Středa  8.00 – 12.00   14.00 – 16.00

VELMI VÝHODNÉ 
POVINNÉ RUČENÍ MOT. VOZIDEL

do 1000 ccm  . . . . . . . . . . . . od 1163 Kč
do 1250 ccm  . . . . . . . . . . . . od 1418 Kč
do 1350 ccm  . . . . . . . . . . . . od 1674 Kč
do 1650 ccm  . . . . . . . . . . . . od 2139 Kč
do 1850 ccm  . . . . . . . . . . . . od 2511 Kč
do 2000 ccm  . . . . . . . . . . . . od 3302 Kč
do 2500 ccm  . . . . . . . . . . . . od 3767 Kč
nad 2500 ccm . . . . . . . . . . . od 5255 Kč
nákladní automobily 
do 3,5 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 4232 Kč
do 12 t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 6417 Kč

V případě naléhavosti volejte
603 246 080  ☎  603 450 254

AUTO CB Přeštice,
tř. 1. máje 849

Nabízí prodej a servis vozů Škoda
Nyní vozy ŠKODA koupíte nejvýhodněji. 

Zvýhodněné ceny nových vozů .
Přijďte se přesvědčit do našeho 

autosalonu, nebo se informujte na
� 377 982 232, 606 806 977

Kromě vozů Škoda provádíme běžné 
opravy a servis i pro jiné cizí značky 
os. vozů vč. zajištění náhradních dílů.
Specializace na vozy FIAT.
•  Pneuservis + seřizování geometrií 

náprav.
•  Opravy karoserií vč. lakování.
•  Elektroopravy + montáže radií, CZ
•  Čištění a plnění klimatizací.
•  Zajišťování STK pro všechny os. vozy.
     Info na � 377 982 929,      
 602 450 523.

 Koupím star ý nábytek ,  obra- ☺
zy, hodiny a jiné staré věci z pozů-
stalosti i poškozené‚ � 603 907 027. 

 Přijmu nehtařku do zavedeného salo- ☺
nu v Přešticích. �  731 456 171  

 Hledáme pronájem zahrádky za řekou,  ☺
možno i dlouhodobě. � 604 56 54 90

Prodám prostorný

družstevní byt 3 + 1, 

76 m2 v Přešticích.

☎ 731163975.

NABÍDKA PRONÁJMU
Obec Vřeskovice nabízí od 1. 7. 2009 
k pronájmu restauraci v kulturním 
domě ve Vřeskovicích. Součástí pro-
nájmu je i možnost využití přilehlého 
sálu a bytu 4+1 nad restaurací. V obci se 
nachází ubytovna TJ, kterou je možné si 
rovněž pronajmout.
Bližší informace získáte na obecním 
úřadě nebo na telefonu 376 393 379.
Uzávěrka písemných přihlášek je 
22. 5. 2009.

AUTOKLEMPÍŘSTVÍ
Havlíčkovo nám. 274, Přeštice

provádí:
�  opravy havarovaných vozidel  

na rovnacím rámu
�  opravy karoserií (koroze)
�  protikorozní ochranu vozidel

☎ 777 124 851 

Chcete udělat 
něco pro své zdraví?

Tak neváhejte!
JINDŘICH FIALA

Masérské služby
Přeštice, Příkrá 746

Vám nabízí:
- masáž klasická, sportovní, reflexní

- reflexní terapie
- manuelní lymfodrenáž

- akupresura
- baňkování

- taping - kyneziotaping
- měkké mobilizační techniky

Objednávky na
 ☎ 773 554 664

Instalatérství  
vodovody
topení
kanalizace

☎ 776 640 416
Kolárova 599, Přeštice

Provádí veškeré 
vodoinstalatérské práce.

Montáže vodovodů, odpadů a topení.

VTK


