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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Plzeňští indiáni navštívili Základní školu v Přešticích. Aula školy se v pátek 9. dubna zce-
la zaplnila příznivci plzeňského hokejového týmu HC PLZEŇ 1929. Za bouřlivého potlesku 
a autentických pokřiků kotle plzeňských fanoušků přišli na debatu se žáky kapitán Martin Stra-
ka, obránce Jaroslav Modrý a hlavní trenér Marian Jelínek. Více informací o návštěvě se 
dozvíte na straně 12.                                                                               Foto archiv ZŠ Přeštice
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Vážení spoluobčané,
měsíc květen jistě patří mezi nejkrásnější 

měsíce v roce. Patří také mezi měsíce, kdy se 
naplno rozbíhají investiční akce a také akce 
kulturní. Vzhledem ke stavebním úpravám na 
náměstí se bude letošní přeštická pouť konat na 
Havlíčkově náměstí a přilehlých ulicích – Vele-
slavínova, části Jungmannovy a v prostoru par-
koviště, kde se konají trhy.

Další akce, na které bych Vás chtěl pozvat, 
jsou květnové oslavy osvobození, které pod 
názvem Májové oslavy započnou 1. května 
májovými hrami pro děti od 10.00 hod. v Měst-
ském parku a následovat budou na Masarykově 
náměstí vystoupením Klatovských dragounů od 
13.30 hod. a příjezdem historického military 
Klubu třetí armády Plzeň ve 14.15. hod.

Následující víkend, v sobotu 8. května, na 
Masarykově náměstí vystoupí od 14.00 hodin 
orchestr ZUŠ Přeštice a všechny skupiny 
mažoretek.

Na základě usnesení zastupitelstva města byla 
vytvořena komise, která má připravit podklady 
pro další zastupitelstvo ohledně dodatku ke 
smlouvě o výstavbě zimního stadionu. V komi-
si jsou zastoupeny všechny politické subjekty 
a sdružení. Hlavním cílem je doplnění dodatku 
tak, aby bylo možné tento dodatek na zasedání 
dne 13. 5. předložit zastupitelstvu ke schválení.

Jak jsem se zmínil na začátku článku, rozjíž-
dí se naplno největší investiční akce. Po jedná-
ní s dodavateli a ROPem bude zkrácen termín 
výstavby parku na Severním předměstí tak, aby 
mohl být využíván už během letních prázdnin 
s tím, že dokončení osazování zeleně bude pro-
vedeno na podzim letošního roku.

Další velkou investicí je rekonstrukce náměs-
tí. Každý občan může na vlastní oči sledovat, 
jak práce postupují. V květnu bude také zapo-
čato s rekonstrukcí vlastní kašny a snížením 
nivelety náměstí.

Na házenkářském hřišti se dokončuje nové 
zázemí pro oddíly národní házené. Výstavba 
byla z větší části financována příspěvkem ze 
státního rozpočtu, který prosadil ing. Jiří Papež. 
Členové národní házené si jistě nové zázemí 
zaslouží, neboť dlouhodobě svými úspěchy na 
vrcholných soutěžích pozitivně propagují nejen 
svůj oddíl, ale celé město. 

V závěru měsíce května se uskuteční první 
z letošních voleb. Jedná se o volby do Parla-
mentu ČR. Volební okrsky zůstávají na stej-
ných místech jako při předchozích volbách. Jak 
se ukázalo v předešlých letech i letos je veli-
ce přínosné pro město to, že v parlamentu je 
poslancem přímo přeštický občan. Je potěšují-
cí, že i v těchto volbách je možno tuto výhodu 
využít.  

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát mnoho 
slunečných květnových dnů i vyslovit přání, aby 
připravené kulturní akce Vám všem zpříjemnili 
májové dny.          Mgr. Petr Fornouz, starosta

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

  1. Obchvat města     
  2. Sběrný dvůr zdarma       
  3. Stacionář pro seniory  ZP
  4. Dům klidného stáří  
  5. Rozšíření cyklotras
  5. Omezení heren
  5. Urbanistický plán
  6. Psi - úklid
  6. Průchod z 5. května do Komenského
  7. Gymnázium – nedostatek žáků
  8. Plavecký bazén
  8. Podmínky pro neorg. sport
  9. Bezbariérové trasy
10. Černé skládky
      Parkování kamionů

Místostarosta k „Dodatku č. 5“ smlouvy
o zimním stadionu v Přešticích

V dubnovém vydání Přeštických novin sta-
rosta města informoval veřejnost o současném 
stavu projednávání „Dodatku č. 5 smlouvy 
o výstavbě zimního stadionu“ v Přešticích uza-
vřené mezi městem a investorskou společností 
Area group s. r. o. dne 29. dubna 2005. Zatím-
co sedm členů zastupitelstva města s uzavře-
ním „Dodatku č. 5“ souhlasilo, osm členů 
včetně mne, tento dodatek zamítlo. Na rozdíl 
od v PN uvedeného názoru starosty považuji 
za zásadní názorový střet při učinění rozhod-
nutí, za jakých podmínek je možno převést 
vlastnictví městských pozemků v souhrnné 
výměře 6,5 ha a v potencionální hodnotě desí-
tek milionů korun na investorskou společnost. 
Podstatnou smluvní podmínku – převod vlast-
nictví pozemků až po výstavbě zimního stadi-
onu, obchodních objektů a místní komunikace 
– stanovilo ZM v r. 2005. Zamítnutý „Dodatek 

č. 5“ tuto podmínku rušil a převáděl vlast-
nictví všech pozemků investorovi ihned 
po vybudování místní komunikace a jejím 
vlastnickém předání městu. Smluvní záva-
zek investora postavit zimní stadion posu-
noval o dalších 5 let. 

ZM ustanovilo pro tuto věc průřezovou pěti-
člennou zastupitelskou komisi, projednávat by 
se měla na jeho zasedání s předběžně stanove-
ným termínem konání dne 13. 5. 2010.

Zájemce o podrobnější písemné stanovisko 
místostarosty k „Dodatku č. 5“, které se opí-
rá o přiložené stanovisko právního zástupce 
města a které je v souladu s názorem minimál-
ní většiny členů ZM, si dovoluji směrovat na 
internetové stránky města po cestě: zastupitel-
stvo města – zápisy. Jsem samozřejmě připra-
ven také k osobnímu rozhovoru.

Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta

Volby do Poslanecké 
sněmovny

Ve dnech 28. a 29. května se budou konat vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volit může každý občan ČR, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a u něhož nevznikly překážky volebního práva. 

Již od února až do 21. května 2010 je mož-
né požádat obecní úřad o vydání voličského 
průkazu. Volič podá žádost buď osobně, nebo 
písemně s ověřeným podpisem. Voličský prů-
kaz opravňuje voliče k volbám v kterémkoli 
volebním okrsku v ČR mimo okrsek podle trva-
lého bydliště.

Počet a vymezení volebních okrsků a umís-
tění volebních místností v Přešticích, Skoči-
cích, Zastávce a Žerovicích se nemění. Přehled 
volebních místností pro jednotlivé okrsky je 
zveřejněn na úředních deskách města Přeštice. 
Na obálce s dodanými hlasovacími lístky bude 
vyznačeno číslo volebního okrsku. Hlasovací 
lístky budou dodány voličům do schránek do 
25. května 2010. 

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemo-
hou dostavit do volební místnosti, mají právo 
požádat městský úřad o volbu do přenosné 
volební schránky až do prvního dne voleb do 
12 hodin. Žádosti evidují pracovnice odboru 
správního a dopravního úseku evidence obyva-
tel na telefonním čísle 377 332 512. Ve dnech 
voleb je možné o tuto službu požádat příslušnou 
okrskovou volební komisi. 

 Eva Česáková, tajemnice MěÚ

Proč máme v Přešticích pouť?
V letošním roce, konkrétně v neděli 23. květ-

na, si v Přešticích opět vyjdeme s dětmi a pří-
buznými na pouť. Patří k ní radost z řady atrak-
cí, sváteční oběd a vůně výtečných koláčů. Pouť 
je součástí života našeho města, stala se tradicí, 
kterou zde „držíme“ již 299 let.

Nekoná se na svátek patrona kostela, jak je to 
obvyklé v řadě jiných míst, ale na svátek seslání 
Ducha svatého, který je vždy sedmou neděli po 
Velikonoční neděli. 

Příčinou konání velké pouti v Přešticích byl 
a je stále milostný a zázračný obraz Bolestné 
Panny Marie Přeštické. Olejomalbu z roku 
1686, na které pozorovala množství záhad-
ných úkazů, darovala v roce 1710 přeštické-
mu kostelu Alžběta Hofmistrová z Přeštic č. p. 
112. Ronící se slzy, krůpěje potu Panny Marie 
a pohyby očí Ježíše na obraze byly důvodem 
k ustanovení vyšetřovací komise.  Rozhodnutí, 
vydané na základě řady svědeckých výpovědí 
obyvatel Přešticka, uskutečněných pod přísa-

hou, bylo oznámeno 27. dubna 1711. Komi-
se prohlásila sv. obraz Bolestné Panny Marie 
Přeštické za zázračný (miraculosa) a za mnohá 
zázračná uzdravení, která byla projevem mimo-
řádné milosti, také za milostný (gratiosa). 

První slavnostní pouť k uctění zázračného 
a milostného obrazu Divotvůrkyně Přeštické 
uspořádal opat kladrubského kláštera Maurus 
v úterý svatodušní 26. května 1711.

 Za obrazem ronícím slzy putovalo v obdo-
bí první poloviny 18. stol. až sto tisíc poutníků 
ročně. Přinášeli zlaté  stříbrné šperky, granáty, 
růžence, obrázky, votivní tabulky s nápisy aj. 
Zápisy v pamětní knize kostela dokazují řadu 
mimořádných uzdravení. 

Množství přicházejících poutníků a jejich 
dary přiměly kladrubské benediktiny, majite-
le Přeštic, ke stavbě velkého poutního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, jako nové „archy“ 
pro Divotvůrkyni Přeštickou. Vysvěcen byl 
roku 1775 a od té doby je dominantou Přeštic. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 
2008 prohlášen národní kulturní památkou. 

Pro větší informovanost o jeho stavební his-
torii vydal v letošním roce Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka „Malého prů-
vodce chrámem Nanebevzetí Panny Marie“. 
Nově, po více než sedmdesáti letech, byla 
vydána také pohlednice a sv. obrázek se zázrač-
ným a milostným obrazem Bolestné Panny 
Marie Přeštické. Tiskoviny si můžete zakoupit 
v Domě historie Přešticka nebo Informačním 
centru na přeštickém náměstí. 

V neděli 23. května můžete chrám Nanebe-
vzetí Panny Marie v Přešticích navštívit v době 
od 14 do 17. hod. Ráda Vás já i moje kolegyně 
Radka Süssová v chrámu uvítáme. 

Drahomíra Valentová

Nová služba předprodeje 
vstupenek

V Informačním centru v Přešticích máte 
nyní nově možnost zakoupení vstupenek 
v rámci Plzeňské vstupenky. Jistě si vyberete 
z pestré nabídky hudebních žánrů nebo spor-
tovních utkání. Naleznete zde akce pořádané 
městem Plzeň, jako jsou například nejrůzněj-
ší festivaly a koncerty, dále širokou nabídku 
divadel (Divadlo J. K. Tyla, divadlo Alfa, Dia-
log, …), fotbalové zápasy FC Viktoria Plzeň, 
kulturní pořady v Měšťanské besedě i nabídku 
hudebních klubů. Rezervace můžete provádět 
on-line na www.plzenskavstupenka.cz nebo si 
přijďte rovnou vybrat k nám.
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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 březen 2010
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjiš-
těno strážníky 90 událostí.
Celkem bylo zjištěno 155 přestupků:
• řešeno blokově – 94
• oznámeno správnímu orgánu – 7
• řešeno domluvou – 37
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 9  
• na území Města Přeštice byl nalezen – 2x 
autovrak
– jeden autovrak byl po jednání s MP majitelem 
odstraněn a na druhý vylepena ze strany města 
výzva k jeho odstranění ve lhůtě 2 měsíců   
• 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešticích 
ke zjištění totožnosti 
• na území města byla zjištěna poškozená svislá 
dopravní značka a otočený semafor v ul. Palac-
kého – předáno k vyřízení na hospodářský odbor 
MěÚ a firmě Elimont
• byly provedeny 2 výjezdy na potulující se psy, 
které hlídka odchytila, umístila do útulku města 
a poté předala majitelům
• na žádost státních orgánů byly doručeny písem-
nosti – 2x doručenka 
• dne 6. 3. ve večerních hodinách byla zjištěna 
nesjízdná místní komunikace v ul. 5. května, na 
místo přivolána vozidla údržby silnic
• dne 18. 3. proveden z důvodu bezpečnosti obča-
nů dohled při kácení starých stromů aleje na Masa-
rykově náměstí a při úklidu dřevní hmoty 
• dne 19. 3. v odpoledních hodinách byl zjiš-
těn chybějící poklop kanálu v Přešticích v ul. 
K Cihelně, na místo přivoláni pracovníci hos-
podářského odboru MěÚ, kteří otvor provizorně 
zajistili a označili, aby nedošlo ke zranění osob či 
poškození majetku
• dne 25. 3. byla přizvána MP do poroty soutěže 
Rubikon – soutěž o zákonech, správném rozhodo-
vání a také o rizicích sázení pořádané ZŠ Přeštice 
• dne 31. 3. zajištění veřejného pořádku při kultur-
ní akci – Apriliáda na Masarykově náměstí
Z další činnosti uvádím:
• Dne 6. 3. v 1.22 h byla přivolána hlídka MP do 
hospody v ul. Hlávkova, kde hosté řešili spor údajné 
krádeže mobilního telefonu. Na místě zajištěn veřej-
ný pořádek a věc předána Policii ČR.
• Dne 9. 3. v dopoledních hodinách byla hlídka 
požádána posádkou ZZN Přeštice o pomoc při 
přemístění nepohyblivé pacientky z jejího osob-
ního vozu do sanitního vozu ZZN, aby mohla být 
převezena do nemocnice v Plzni. 
• Dne 11. 3. volal hlídce MP zoufalý muž z bytu 
v ul. Palackého, že si jeho manželka zlomila nohu, 
má astmatický záchvat a on neví, kam má zavo-
lat. Na uvedenou adresu hlídka okamžitě přivolala 
lékařskou pomoc.
• Dne 19. 3. v 19.05 h byla hlídka MP přivolá-
na na čerpací stanici Ecco, kde byla v nepojízd-
ném dodávkovém vozidle osmdesátiletá občanka 
Německa a žádala o pomoc, aby mohla být převe-
zena do svého bydliště i s vozidlem. Na místo byla 
přivolána odtahová služba.
• Dne 27. 3. v 1.28 h bylo oznámeno obsluhou 

Spolkového domu, že je obtěžována hosty. Na 
místo byl proveden výjezd hlídky MP a Policie 
ČR, věc vyřešena na místě.
• Dne 30. 3. v 16.55 h byl při pochůzkové činnosti 
hlídky MP v obci Žerovice zjištěn oheň v býva-
lém areálu zemědělského družstva, kde mládež 
zapalovala papír. Hlídka provedla uhašení ohně 
a věc byla oznámena Policii ČR.

• V měsíci březnu byla hlídkami MP kontrolová-
na dvě vozidla, která neměla platnou technickou 
a emisní kontrolu. Jeden řidič byl kontrolován v ul. 
Husova v den provedené technické kontroly vozi-
dla, které mělo sice vylepenou emisní známku, ale 
známka TK vylepena nebyla, neboť vozidlo mělo 
vadné brzdy a řidič s vozidlem nesměl na pozemní 
komunikaci. Řidiči byla další jízda policií zakázá-
na a věc byla oznámena dle věcné příslušnosti na 
MěÚ odbor správní a dopravní k vyřízení. Dále 
byl oznámen řidič dodávkového vozidla, který 
nerespektoval v ul. Na Jordáně svislou dopravní 
značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ a bez zastavení 
pokračoval do ul. Nepomucká. 

Na území našeho města je často podceňována 
skutečnost, že cyklisté jsou účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Pro cyklisty tedy 
při používání kola na pozemních komunikacích 
vyplývají povinnosti řídit se zákonem O provozu 
na pozemních komunikacích a jinými právními 
úpravami v oblasti bezpečnosti a plynulosti pro-
vozu na pozemních komunikacích. I jako cyklista 
jsi řidič, proto: při jízdě nikdy nejez, nepij, nekuř 
a netelefonuj, raději se plně věnuj řízení, vždy 
používej cyklistickou přilbu. Respektuj zákaz 
požívání alkoholu, dodržuj pravidla silničního 
provozu, při jízdě za snížené viditelnosti buď vždy 
osvětlen a chovej se tak, jak bys chtěl, aby se cho-
vali ostatní k tobě. Z hlediska bezpečnosti je pak 
dobré vědět, jak musí být kolo vybaveno a jaký 
právní předpis tuto záležitost upravuje.

Jak má vypadat správně vybavené jízdní 
kolo?

Na jízdním kole nesmí chybět žádná součást 
povinného vybavení. Cyklista mladší 18 let je 
povinen používat při jízdě na jízdním kole cyk-
listickou přilbu schváleného typu a mít ji nasaze-
nou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 
let smí na silnici,  místní  komunikaci,  což  jsou  
komunikace  v obci, a  na veřejně  přístupné  úče-
lové  komunikace, což  jsou zase  například lesní 

nebo polní cesty, pouze v doprovodu osoby starší 
15 let. 

Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítě-
te: 1) sedátko musí být pevně připevněno, 2) kolo 
musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte. 

Doplňkové vybavení jízdního kola:  Je-li kolo 
vybaveno nosičem zavazadel, musí být spolehlivě 
připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. 
Do povinné výbavy jízdního kola již nepatří blat-
níky, dokážou však ochránit obličej i oděv před 
blátem nebo jinými nečistotami. Rovněž používat 
zvonek a účinný kryt řetězu, které také nepatří do 
povinného vybavení kola, doporučují policisté 
z hlediska vlastní bezpečnosti i nadále. 

Zásady důležité pro bezpečnou jízdu: Před jíz-
dou musíš u jízdního kola zkontrolovat: utažení 
matic a šroubů u kol, stav pneumatik a jejich 
nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvět-
lení, zda je řetěz napnutý a promazaný a zda jsou 
čisté odrazky.

Vidět a být viděn je velice důležité, proto: vždy včas 
použij osvětlení jízdního kola, oblékej pestré oblečení 
a používej fluorescentní a reflexní doplňky. 

Technické požadavky na vybavení jízdního 
kola obsahuje: vyhláška Ministerstva dopra-
vy a spojů o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb., příloha 
č. 13. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Přeštické koláčování – již 3. ročník!
Zveme všechny příznivce dobrých koláčů 

na příjemnou akci spojenou se slavnou místní 
poutí. Letošní ročník koláčování se bude konat 
v sobotu 22. května 2010 v přeštické cukrárně 
V Háječku. Vaše soutěžní koláče (2-3 kusy) 
budou přijímány od 14 hodin, od 15 hodin za-
čne vlastní soutěž. Odpolednem budou prová-
zet paní Květa Bodollová z Českého rozhlasu 
Plzeň a paní Mirka Kuntzmannová, autorka 
populárních kuchařek. V porotě zasednou 
znalci koláčů: hejtmanka Plzeňského kraje 

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., starosta 
města Přeštice Mgr. Petr Fornouz, ing. Pavel 
Bouda z Českého rozhlasu Plzeň a další. Při-
praveny jsou hodnotné ceny i něco „na zub“. 
Recepty vítězných koláčů budou opět otištěny 
v Přeštických novinách.

Přijďte si zasoutěžit se svými pouťovými 
koláči nebo si jen tak pohodově prožít sobotní 
odpoledne ve společnosti zajímavých lidí.

Mirka Kuntzmannová
a Mgr. Dana Hanušová

Město Přeštice vás zve 

na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Přeštice,

které se koná 13. 5. 2010 
od 18.00 hodin

ve velkém sále KKC Přeštice.

Sokolovna v Přešticích 
oslaví 90 let

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice byla založena 
24. 7. 1887. Cvičenci cvičili v nové škole posta-
vené rovněž v tomto roce. Během 2 let již měla 
61 členů. V roce 1914 však skončila po zahájení 1. 
sv. války tělocvičná činnost, neboť ve školní tělo-
cvičně byl zřízený vojenský lazaret a téměř všich-
ni mužští členové byli odvedeni k vojsku. V roce 
1915 jednota věnovala městu Přeštice celý staveb-
ní fond s podmínkou, že město zakoupí pozemek 
nad školou a do 10 let postaví na něm tělocvičnu. 
Koncem roku 1918 měla jednota 138 mužů a 38 
žen. Počátkem roku 1919 věnovala městská rada 
jednotě pozemek mezi školou a nádražím, neboť 
mohutný vzrůst členstva přiměl jednotu k vážným 
úvahám o zbudování vlastní tělocvičny. V tomto 
roce značně vzrostl stavební fond jednoty dary 
jednotlivců, peněžních ústavů a korporací. V roce 
1920 dostoupilo jmění jednoty sto tisíc, dále si 
jednota vypůjčila od Okresní hospodářské zálož-
ny 120 tisíc a příznivci Sokola a bratři upsali další 
prostředky na celkovou částku 174 tisíc. Výbor 
jednoty si byl vědom toho, že nelze vybudovat 
najednou budovu, která by sloužila tělocvičným 
požadavkům i biografu, proto byl projekt rozvržen 
na 2 etapy. V 1. etapě tedy postavit biograf, který 
vydělá na 2. etapu stavby, tj. cvičební sál, šatny, 
kuchyni a restaurační část. 9. 5. 1920 bylo vyko-
náno slavnostní položení základního kamene a do 
základů byla vložena měděná krabice s pamětní 
listinou. Vzácné porozumění prokázali rolníci 
a majitelé povozů z Přeštic a okolí, kteří dováželi 
zdarma stavební hmoty, čímž byly uspořeny znač-
né náklady.  Práce pokračovaly tak rychle, že 23. 
9. 1920 byla provedena úřední kolaudace sálu 
a 10. 10. 1920 uspořádáno slavnostní otevření 
tělocvičnou akademií a večer biografické před-
stavení. Tato etapa si vyžádala náklady ve výši 
384 tisíc a inventář za 57 tisíc Kč. 20. 12. 1921 
byla naše jednota přípisem ČOS přidělena k župě 
Šumavské a stala se sídlem III. okresu. Do tohoto 
okresu patřily ještě jednoty D. Lukavice, Borovy, 
Horšice, Oplot, Švihov a později ještě Merklín, 
Dnešice a Řenče. V letech 1921-22 byly formou 
brigád členstva provedeny práce na vysvahování 
letního cvičiště za přispění 15 tisíc od ministerstva 
zdravotnictví (dnes tenisové kurty). V roce 1922 
bylo pořízeno společně s divadelním spolkem 
„Úhlavan“ jeviště a ochotníci získali právo na 10 
let 1x měsíčně hrát svá představení. V r. 1923-24 
provedla stavební firma Siegl stavbu opěrných 
zdí a oplocení kolem celého areálu Sokola za 59 
tisíc Kč. 5. 3. 1925 byla Hosp. záložně uhrazena 
poslední splátka dluhu, a tím biograf vydělal již 
na celý dluh. Zač roku 1927 vypracoval architekt 
br. Fr. Krásný – autor TD v Praze projekt dostav-
by sokolovny a ještě tento rok byla firmou Siegl 
provedena hrubá stavba. Kompletní dokončení vč. 
vybavení pak bylo provedeno v 1. pol. 1929 a celá 
sokolovna byla slavnostně otevřena 9. 6. 1929 
okrskovým sletem. 3. 7. 1929 poctil pak naši jed-
notu vzácnou návštěvou náčelník ČOS br. Jindřich 
Vaníček, který byl t. č. na zotavené v Sušici a zajel 
si k nám prohlédnout naší novou sokolovnu.

Výňatek z kroniky Sokola sepsal br. Jiří Siegl

Sborník Pod Zelenou Horou získal čestné uznání
Dne 15. 4. 2010 se konalo v Českém muzeu hudby 

vyhlášení výsledků a předávání cen XIII. ročníku novi-
nářské soutěže „Média na pomoc 
památkám“. Vyhlašovatelem sou-
těže byla společnost Pro Bohemia 
a Syndikát novinářů ČR. Mode-
rátorem celého večera byl Václav 
Žmolík, záštitu poskytl ministr 
kultury ČR Václav Riedlbauch .

Vlastivědný sborník Pod Zele-
nou horou soutěžil v kategorii 
tisk a publicistika, do této katego-
rie bylo nominováno celkem 54 
autorů z nejrůznějších časopisů.

Porota rozhodla, že čtvrtletník PZH získal za dlou-
hodobý přínos k propagaci kulturních hodnot na Plzeň-

sku čestné uznání. Toto významné ocenění je velkým 
úspěchem nejen celé redakční rady (Věra Kokošková, 

Pavel Motejzík a Roman Tykal), ale 
i všech dopisovatelů, kteří do sbor-
níku přispívají svými příspěvky.

Jedna z nich, paní dr.  Eva Heř-
manová získala též čestné uznání 
pro sborník PZH za zaměření se na 
málo frekventovaný segment kul-
turního dědictví v článku „Barokní 
krajina“.

Celé redakční radě i všem dopiso-
vatelům děkuji za jejich přínosnou 
práci, vzornou reprezentaci města 

Přeštice a přeji, aby do Přeštic přicházely takové zprávy 
co nejvíce.                                   Mgr. Martina Míšková
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80 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ
Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

85 let 
Jan HRUBÝ

Dalšími jubilanty jsou:
Marie Němcová (86), Radimír Vrbata (84), 
Václav Strejc (87), František Janoušek (82), 
Marta Černá (87), Marie Čimerová (81), Barbo-
ra Jílková (88) – Žerovice, Anna Strejcová (81), 
Zdeněk Bohdan (84), Květuše Klesová (84).

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
Bohumil MACH    
Otto MALÝ   
Josef KRS      
Vojtěch TYKVART
Anna KOŘÍNKOVÁ
Josefa MATĚJKOVÁ
Maruše PROCHÁZKOVÁ
                           (Žerovice)                         

(1948)
(1943)
(1943)
(1936)
(1934)
(1922)
(1929)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Velikonoční vyrábění
v DDM v Přešticích

Ve čtvrtek 1. 4. 2010 navštívily děti z Mateř-
ské školy v Horšicích Dům dětí a mládeže 
v Přešticích, kde malovaly na sádrová vajíčka. 
Chtěly bychom touto cestou poděkovat ředitel-
ce Blance Zezulové a Haně Strnadové za jejich 
ochotu strávit s námi celé dopoledne, které bylo 
pro nás velice příjemné. Děkujeme.

Učitelky MŠ Horšice

Poděkování
Chtěla bych prostřednictvím těchto řádek 

poděkovat poctivé nálezkyni, která našla v oko-
lí Poděbradovy ulice peněženku s velkým obno-
sem peněz, veškerými doklady a platebními 
kartami. Protože majitel nepocházel z našeho 
města, napadlo ji, že by mohl bydlet v některém 
penzionu, a tak udělala jednomu hostu v penzi-
onu U Franty obrovskou radost. Peněženku vrá-
tila anonymně a odmítla finanční odměnu.

Nám se však po delší době podařilo její 
totožnost vypátrat, a tak bych touto cestou 
chtěla velice poděkovat paní  Ve r o n i c e   
F r a n c o u z o v é. Mám radost a pocit 
uspokojení, že mezi mladou generací jsou 
lidé s dobrými charakterovými vlastnostmi, 
že slušnost a poctivost přece jen vítězí.

M. Křížová
penzion U Franty

90 let 
Emilie DIVIŠOVÁ

Anna JÍLKOVÁ

Pozůstalým v rodinách projevujeme upřímnou 
soustrast v jejich zármutku.

Před 65 lety dne 1. 4. 1945 nastoupili společ-
nou cestu životem

Václav a Věra STREJCOVI 
z Přeštic – Vícova.

Proud vzpomínek, který se Vám, manželé 
Strejcovi, při této slavnostní příležitosti vyba-
vil, je jako sám život, ale skutečnost, že jste 
oslavili toto jubileum dokazuje, že Vaše tehdej-
ší rozhodnutí nevzešlo jen z růžového klamu, 
ale ze zralého poznání, hlubokého vzájemného 
citu a lásky.

Vážení manželé Strejcovi, přejeme Vám, aby 
radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští 
léta, abyste další roky prožili ve zdraví, štěstí, 
klidu a spokojenosti.

K přání se připojuje celá rodina.

Dne 9. dubna oslavila paní 

ANNA JÍLKOVÁ 

90. narozeniny. Do dalších dnů přejeme hlavně 

hodně zdraví, životní pohodu a radost ze svých 

šesti pravnuků. Dcera a syn s rodinami.

Sout ž je ur ena pro všechny z vás, kdo vlastníte fotoaparát, rádi fotografujete a chcete se 
s námi pod lit o své snímky z našeho regionu. Fotografovat m žete vše, co souvisí 

s životem, památkami, p írodou, tradicemi, zábavou a odpo inkem v našem Mikroregionu.

Občanské sdružení 
Prosaz pomáhá 
zdravotně postiženým

Dovolujeme si Vám představit občanské 
sdružení Prosaz, které je zaměřeno na pomoc 
zdravotně postiženým. Nabízíme širokou škálu 
služeb: osobní asistenci, domácí péči a chrá-
něné dílny (klientům z Prahy a blízkého oko-
lí)  a telefonickou krizovou linku propojenou 
s odborným sociálním poradenstvím (pro klien-
ty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně 
postiženými od narození, ale můžou se na nás 
obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody 
během vteřiny změnil celý život a neumějí se 
s novou situací vypořádat. Pomoc je urče-
na i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, 
maminkám, kterým se narodilo postižené dítě, 
a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte na něk-
teré z letních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá 
v roce 2010:  

Vodácká akce, sjíždění Berounky, 3.-10. 7. 
2010 (kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Kři-
voklátu).

Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. tur-
nus, 3.-17. 7., II. turnus  17.-31. 7. 2010.

Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 
21.-28. 8. 2010. 

Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 
7.-11. 6. 2010 (náměstí Míru, Praha 2). 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 
777 701 867, poradna@prosaz.cz. 

PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5, 
158 00, více informací na www.prosaz.cz.

Oznámení

Vzpomínkový večer „Díky, pane 
profesore“

V pátek 14. května 2010 se v plzeňském Domě 
hudby uskuteční vzpomínkový večer k poctě 
profesora Jaromíra Bažanta. Večera se zúčastní 
řada profesorových žáků a přátel, kteří zahrají 
a zazpívají jeho skladby a s úctou zavzpomínají 
na úžasnou osobnost skladatele a přínos, který 
Jaromír Bažant na české hudební scéně zane-
chal.  Součástí večera bude také světová premi-
éra jedné z posledních skladeb Jaromíra Bažan-
ta. Skladbu „Zapomenutá píseň“ pan profesor 
věnoval přeštickému pěveckému sboru Car-

mina, v jehož podání budete moci vyslechnout 
nejen její premiéru, ale i další krásné skladby. 
Kromě Carminy se během večera představí 
i profesorovi žáci Milan Brouček (housle), Jan 
Braun (klavír) a Jitka Šťastná (soprán).

Srdečně zveme všechny příznivce hudby 
a těšíme se na vaši návštěvu.

Datum a místo konání: 14. 5. 2010; Dům hud-
by (Koncertní sál Antonína Dvořáka), Husova 
30, Plzeň. Vstupné: 100 Kč.

Gabriela Hájková a Carmina

Křest nové knihy o přeštickém 
barokním kostele

Ať přijíždíme do Přeštic z kterékoliv strany, 
vždy nás v první řadě upoutá právě kostel. Je 
totiž vidět úplně ze všech stran. Vítá nás již 
z dálky – a přeštičtí rodáci a patrioti se mnou 
zcela jistě budou souhlasit – že při návratu 
domů, jakmile z dálky zahlédnou jeho věže, 
pocítí radost a pýchu nad tímto pohledem.

Po roce 1989 se mnohé dění v Přešticích ode-
hrávalo právě díky tomuto našemu historickému 
skvostu. Přeštický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie se rekonstruoval, provedla se dostavba 
věží, opravila se fasáda, nátěry byly provedeny 
v barvách, které přísluší době baroka.

Z těchto důvodů jsem si v rámci svého studia 
na PF ZČU v Plzni zvolil v roce 1998 téma své 
diplomové práce „Dějiny a současnost barok-
ního kostela v Přešticích“. Ve velice malém 
nákladu jsem tuto svoji práci v roce 1999 kniž-
ně vydal.

V letošním roce, v roce 260. výročí od 
zahájení stavby chrámu, za osobního dohledu 
věhlasného architekta a stavitele Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera, a u příležitosti již 15. výročí od 
dostavby vrcholových partií obou chrámových 
věží jsem se rozhodl – díky finanční podpoře 
sponzorů – vydat zcela aktualizovanou práci 
o našem historickém skvostu pod původním 
názvem „Dějiny a současnost barokního koste-
la v Přešticích“.      

Dovoluji si pozvat v pátek 21. května tohoto 
roku občany Přeštic i blízkého okolí do Spolko-
vého domu v Přešticích. Od 16.00 hod. zde bude 
moje kniha představena a slavnostně pokřtěna. 
O křest knihy jsem požádal hejtmanku Plzeň-
ského kraje, paní Doc. MUDr. Miladou Emme-
rovou, CSc., a člena Senátu Parlamentu České 
republiky pana ing. Jiřího Bise. Účast rovněž 
přislíbil člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti 
kultura, památková péče, cestovní ruch a mar-
keting, pan Václav Koubík.

I když jsem 8. dubna tohoto roku u příležitos-
ti polokulatého výročí narození i úmrtí Jakuba 
Jana Ryby představil a zahájil prodej mojí nové 
knihy pod názvem „Odkaz Jakuba Jana Ryby 
dnešní době“, i ve své knize „Dějiny a součas-
nost barokního kostela v Přešticích“ věnuji jed-
nu samostatnou kapitolu právě tomuto význam-
nému přeštickému rodákovi. Z tohoto důvodu 
již byl na slavnostní křest pozván i starosta 
Města Rožmitál pod Třemšínem, pan ing. Josef 
Vondrášek a rovněž rožmitálský místostarosta 
pan Miloslav Maroušek, který svoji účast při 
své návštěvě v Přešticích 8. dubna na „Podveče-
ru s Jakubem Janem Rybou“ již přislíbil. Rov-
něž budou pozváni členové Společnosti Jakuba 
Jana Ryby z Rožmitála pod Třemšínem.        

Mgr. Jan Königsmark  

Bližší informa-
ce o nalezeném 
pejskovi poskyt-
ne MěÚ Přešti-
ce, hospodářský 
odbor. Pes je 
umístěn v měst-
ské záchytné sta-
nici.

Labrador černé 
barvy ve stáří 2-3 
roky, nalezen dne 
17. 4. 2010 ve 
Skočicích.
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květen 2009
l 1. 5. Májové oslavy – Klatovští Dragouni
Pořadatel: Město Přeštice
Místo konání: Městský park (vnitroblok)
10.00-12.00 hodin – májové hry pro děti (pořá-
dá Junák), hraje Sešlost wjekem
Místo konání: Masarykovo náměstí
13.30 hodin – Klatovští Dragouni
14.15 hodin – Klub 3. armády Plzeň (konvoj 
vojenských vozidel)

l 5. 5. Proč jsou lidé nemocní
Přednáška p. Petra Mojžíše na téma lidské zdra-
ví, příčiny nemocí, ovlivnění nemocí léčitelsky.
Místo konání: konferenční sálek
Čas konání: 17.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 6. 5. Fotografoval jsem osvobození Přeštic
Jedinečné setkání, beseda a fotoprezentace s pa-
nem Miroslavem Šrámkem, který fotografoval 
v neděli 6. května 1945 příjezd a osvobození 
Přeštic vojáky americké armády.
Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin
Pořadatel: Spolek pro záchranu historických 
památek Přešticka, Dům historie Přešticka, 
KKC Přeštice

l 8. 5. Květnové oslavy
Mažoretky a dechový orchestr ZUŠ Přeštice.
Místo konání: Masarykovo nám.
Čas konání: 14.00 hodin
Pořadatel: Město Přeštice, ZUŠ Přeštice

l 8. 5.-14. 5. Výstava výtvarného oboru 
Dne 8. 5. bude výstava otevřena od 13.00 
do 16.00 hodin.
10. 5. – 14. 5. 2010 od 9.00 do 17.00 hodin
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Místo konání: Malý sál KKC Přeštice

l 11. 5. Koncert maminkám – MINIHLÁ-
SEK, HLÁSEK
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
l 17. 5. Ti, kdož přicházejí shůry 
Divadelní představení dramatického kroužku 
a flétniček při ZŠ Přeštice. 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
l 18. 5. Ti, kdož přicházejí shůry 
Divadelní představení dramatického kroužku 
a flétniček při ZŠ Přeštice. 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin (17.00 hodin 
pro veřejnost)

l 19. 5. Recitál Pepy Fouska
Místo konání: Klub u dědy
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: MIVO 

l 22. 5. Koláčování
14.00 hodin   registrace, příjem koláčů
15.00 hodin   3. ročník – Koláčování
Místo konání: cukrárna u Baxů
Pořadatel: soukromý subjekt, Město Přeštice

l 23. 5. Přeštická pouť

l 25. 5. Malá škola líčení
Jak správně pečovat o svoji pleť, jak si vybrat 
vhodnou kosmetiku a jak se správně nalíčit.
Místo konání: malý sál KKC Přeštice
Čas konání: 17.30 hodin
Pořadatel: Studio Julia a KKC Přeštice  

l 30. 5. Skočická pouť

l 30. 5. Dětský den 
Velký zábavný den s Bořkem stavitelem, hry, 
soutěže, dětské koutky, stavění obří stavebnice.
Místo konání: Městský park (vnitroblok)
Čas konání: 14.00 hodin
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice

Kultura a umění

Program na měsíc květen 2010

TIP na výlet 

1. 5. SO: PŘES DVŮR 
KRUTĚNICE
Vlakem z Přeštic v 5.55 h 
do Klatov (6.27), z Klatov 
7.15 do Kolince (8.00). Zpět 
z Hrádku u Sušice 15.49 do 
Klatov (16.40), z Klatov 
v 16.46 h do Přeštic.

TRASA: Kolinec – Vidhošť – Stráž – Ústaleč 
–  Krutěnice (chov koní) – Zamyslice – Čejko-
vy – Zbynice – Hrádek
Vede M. Pojarová (15 km).
8. 5. SO: AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – BLANÍK         
Odjezd od nádraží ČD Přeštice v 7.30 hod.
15. 5. SO: HAMERSKÁ SLAVNOST 
V DOBŘÍVĚ
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně ® 
8.10 do Rokycan, z Rokycan 8.33 do Mirošova 
město 8.53. Zpět z Hrádku u Rokycan 15.17 do 
Rokycan, z Rokycan® 15.31 do Plzně (16.15) 
z Plzně v 17.02 h.
TRASA: Mirošov – Hory u Mirošova – Kudibal-
ka – Dobřív (hamr) – Hrádek u Rokycan
Vede J. Hošek (11 km).

20. 5. SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ 
HOTELU SPORT v 17.00 hodin
22. 5. SO: EJPOVICE – DÝŠINA      
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), dále 
trolejbus na Doubravku. Zpět z Chrástu 13.27 
do Plzně, z Plzně v 15.02 h do Přeštic.
TRASA: Plzeň – přes Kukačku – Kyšice 
– Ejpovice (kolem jezera) – Dýšiná (pomník 
gen. Pattona – Chrást
Vede A. Mestlová (17 km).
29. 5. SO: PODHUŘÍM ŠUMAVY
Vlakem z Přeštic v 7.22 h do Zelené Lhoty 
(8.36). Zpět z Běšin 16.21 do Klatov, z Klatov 
16.46 h.
TRASA: Zelená Lhota – Matějovičky – Děpol-
tice – Strážov – Lukavice –   Javoříčko – Kozí 
– Běšiny
Vede F. Vokáč (16 km).
29. 5. SO: Odjezd na týdenní pobyt – Uher-
ské Hradiště (Karpaty – Chřipy)

Na měsíc červen je připravován autobusový 
zájezd – Podbořansko – Krásný Dvůr.

Změna programu vyhrazena!

Dvacet let čekání na premiéru
Dvacet let čekali obyvatelé Přeštic na chví-

li, kdy se ve městě znovu roztáhne opona a na 
prknech, která znamenají svět, vystoupí přeštič-
tí ochotníci. Pro milovníky divadla se sen stal 
skutečností 27. března letošního roku. Divadelní 
spolek Úhlavan, který byl obnoven 15. října roku 
2009, uvedl svoji první divadelní premiéru.

Hru mladého autora a také známého diva-
delnícho ochotníka Vladimíra Kábrta z Újezdu 
u Plánice vybral režisér a principál současného 
Úhlavanu Ludvík Pouza. Pohádkový příběh byl 
prý vybrán s ohleden na to, že většina součas-
ných herců neměla s divadlem žádné nebo malé 
zkušenosti.

„Kdyby nebylo přeštického principála, které-
mu se má hra líbila, snad bych ji nikdy nedopsal 
a zůstala by na dně šuplíku. Dnes jsem rád, že 
spatřila světlo divadelního světa a že se zapsa-
la do historie Úhlavanu,“ řekl Kábrt, který se 
slavnostního představení v Přešticích osobně 
zúčastnil.

Nový soubor má dvacet členů. Herců a here-
ček je patnáct, ovšem bez techniků, osvětlovačů, 
kulisáků a kostymérek by to nešlo. Vesnickou 
pohádku ochotníci zkoušeli pět měsíců. Všichni 
se podíleli na výrobě kulis, kostýmů a rekvizit. 
Kulisy pak namaloval Jiří Běl z Přeštic, který 
na nich zachytil nejen šumavské chaloupky, 
ale i Vícovský kostelík a bývalý mlýn na řece 
Úhlavě, který kdysi pod Vícovem stával. První 
pohádka tak byla zasazena právě na Přešticko. 
Několik víkendů strávil nad kulisami ve své 
truhlářské dílně i Michal Uhlík. Kostýmy pak 
šily Veronika Gallusová a Martina Strychová. 

Vesnická pohádka byla plná písniček, světel-
ných i zvukových efektů, které byly zase dílem 
technika souboru Michala Jánského.

Od 22. října 2009 do 27. března 2010, kdy se 
konala premiéra, měli ochotníci za sebou třicet 
zkoušek, z čehož deset bylo zkoušek čtených. 
Soubor se nejprve scházel v konferenčním sále 
Kulturního a komunitního centra v Přešticích, 
od ledna letošního roku pak na jevišti ve vel-
kém sále. 

„Odehrála se dvě představení pro žáky 
základních škol z Přeštic a okolí a v sobotu 27. 
března byla od 16 hodin předpremiéra a od 19 
hodin premiéra. Celkem nás v akci vidělo již 
zhruba 650 diváků, další představení bylo 24. 
dubna a další nás čekají v květnu,“ prozrazuje 
zástupce principála Michal Uhlík. 

Vesnická pohádka se divákům podle ohlasů 
líbí, o čemž svědčí i nabídky na vystoupení, 
které do Přeštic přicházejí.

S přeštickými ochotníky se tak budete moci 
potkat v neděli 16. května od 10 hodin dopo-
ledne v Radnicích u Rokycan na západočeské 

postupové soutěži ochotnických souborů hrají-
cích pro děti – Radnický Dráček a od 16 hodin 
v Horšovském Týně, na nesoutěžní přehlídce 
Divadelní Máj 2010. Vesnická pohádka popu-
tuje také do Dobřan 21. května, kde Úhlavan 
zahraje v tamním „káčku“ od 19 hodin.

Na konci června herce a herečky uvidíte při 
akci Noc v muzeu v Domě historie Přešticka. 
Co chystají pro noční oživené prohlídky, zatím 
neprozradíme.

Divadelní spolek Úhlavan i nadále rozšiřu-
je své řady o herce i herečky všech věkových 
kategorií z Přeštic a nejbližšího okolí. Zájem-
ci se mohou hlásit na tel. č. 739 767 586 nebo 
na e-mailu: uhlavan-prestice@seznam.cz. Více 
informací je také na www.uhlavan-prestice.
webgarden.cz .

Zajímavosti ze zákulisí:
– konalo se celkem 30 zkoušek – 10 zkoušek 

bylo čtených, 20 hraných na jevišti,
– první zkouška se konala 22. října 2009 

a poslední 22. března 2010, 
– herec Patrik Páník, který hrál rychtáře, 

vystupoval ve střevících, které byly o několik 
čísel větší a z představení i ze zkoušek si odne-
sl pořádné puchýře. Vedle puchýřů si odnesl 
ze hry i pořádnou rýmu, protože při fiktivním 
pádu do rybníka byl za scénou důkladně kropen 
studenou vodou z kropáče,

– v pohádce si zahrály originální skašovské 
hračky, které na trhu prodávala Veronika Gal-
lusová v roli sousedky,

– kostým drába, ve kterém hrál Přemysl Bra-
da, byl zapůjčený od ochotníků z Plánice. Jedná 
se ale o kostým člena hudby známého českého 
cirkusu Berousek,

– fajfku, kterou v pohádce „bafá“ mlynář 
Ludvík Pouza, bafal skoro deset let sádrový 
vodník, který zdobí okolí malého rybníčku na 
zahradě pana Pánka v Příchovicích,

– mlynář se v pohádce stále moučnil, aby 
dodal své postavě originalitu. K tomu používal 
hladkou mouku z Borovského mlýna. Během 
čtyř představení v březnu spotřeboval skoro 
jeden kilogram mouky,

– namazat vodníka zeleným líčidlem trva-
lo maskérce skoro dvacet minut. Vodník pak 
musel sedět pořád v koutku, protože od něho 
byl každý hned zelený a špinavý, 

– ochotníci dostali před premiérou e-mailem 
písemné zdravice od filmového režiséra Zdeň-
ka Trošky, režiséra Jaroslava Soukupa a herce 
Jakuba Zindulky,

– premiéry se zúčastnil autor pohádky Vla-
dimír Kábrt i delegace Svazu českých divadel-
ních ochotníků.                                              

   Ludvík Pouza, principál DS Úhlavan

Na přeštickém hřbitově je pochová-
na česká herečka ANNA JELÍNKOVÁ, 
členka divadelní společnosti J. K. Tyla. 
Zemřela 18. 10. 1896 ve stáří 80 let.

Hrob je opatřen pamětní deskou, kterou 
věnoval dřívější divadelní spolek Úhlavan. 
Najdete ho v místech, když půjdete kolem 
hřbitovní kaple v oddělení vlevo, v 6. řadě 
5. hrob.

Po své první premieře 27. 3. si na tuto 
herečku vzpomněli členové nového diva-
delního spolku Úhlavan.

Text a foto ing. Jiří Běl

Celodenní zážitkový 
arteterapeutický kurz

Sebepoznávání a seberozvoj prostřednictvím 
výtvarných technik a imaginativních témat.
Kurz je určen všem, kteří se o sobě chtějí 

dozvědět více, jak začátečníkům tak pokroči-
lejším, kteří mají již arteterapeutickou zkuše-
nost z předchozího kurzu. Je určen všem, co 
mají chuť tvořit, malovat, modelovat…, podělit 
se s ostatními o své prožitky.  Není nutné mít 
výtvarné zkušenosti spíše odvahu zkusit něco 
nového.  

Kurz se bude konat v sobotu 12. 6. 2010 od 9.00 
do cca 18.00 hod. (pauza na oběd 11.45-13.00 
hod.) v Kulturním a komunitním centru Přeštice.

Cena sobotního kurzu je 540 Kč. 
Cena zahrnuje 9 arteterapeutických hodin 

(1 arteterapeutická hodina – 60 Kč) a veškeré 
výtvarné prostředky.

Informace a rezervace na e-mailu: vlad.pi-
sar.zi@centrum.cz nebo tel. č. 607 673 355.
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Příloha Přeštických novin k 65. výročí osvobození Přeštic
americkou armádou v roce 1945

Naše město bylo osvobozeno v neděli 6. května 1945
v odpoledních hodinách

3. ARMÁDA
VELITEL GRM. PATTON

V. SBOR XXII. SBOR

Před 65 roky, v květnu 1945, osvobodili Přeštice vojáci 2. pěší divize 3. americké 
armády. V mnoha kronikách, obecních, školních, městských i církevních je potvr-
zeno, že to bylo v neděli 6. května. Potvrzením toho jsou i osobní zápisky pí Anny 
Heřmanové z Husovy ulice a překlady ze zápisů americké armády z roku l945, které 
přivezl z vojenského archivu USA pracovník Památníku americké armády l945 v Plz-
ni pan Milan Jíša. Část překladu: 6. 5. l945 – V Přešticích vybíhaly ženy a hostily vojá-
ky vínem a koláči a na každém rozcestí byl shluk jásajících mužů, žen a dětí, kteří 
házeli květiny na projíždějící vozidla. V Přešticích projížděly kolony pluku městem 
skrz masu křičících a mávajících lidí, kteří lemovali ulice a náměstí po obou stra-
nách. Osvobození změnilo Přeštice na město veselí, třepetajících vlajek a břesknou 
hudbu, hranou z místního rozhlasu. Mnoho obyvatel pomáhalo vyklidit a vyčistit 
budovy určené pro velitelství pluku. V Přešticích bylo ubytováno velitelství pluku, l. 
prapor v Horšicích, 2. prapor v Měčíně a 3. prapor ve Vodokrtech.

Zajímavosti z pobytu vojáků americké armády v Přešticích: 

Posádka byla umístěna v prostorách sokolovny. Velitelství sídlilo v budově dnešní-
ho Kulturního a komunitního centra na náměstí a ošetřovna v budově dnešní pošty. 
U Spolkového domu a za řekou byly zaparkované tanky.

Velitelem přeštické posádky byl do 25. 6. podplukovník Robert O´Brien. Poté při-
šli do Přeštic vojáci XII. sboru, kteří odešli z Přeštic v listopadu l945. V rámci oslav 
osvobození navštívila naše město i německá protifašistická zpěvačka Marlen Diet-
richová.

Rok po osvobození, konkrétně 5. května l946, byla osvoboditelům odhalena 
pamětní deska. V roce 1953 však byla spolu se sochou T. G. Masaryka odstraněna. 
Současná deska byla odhalena za účasti amerických veteránů 4. 5. l990. Díky mnoha 
fotografům má naše město velké množství dokumentárních fotografií z roku l945 
a dokonce 8mm film. Nezapomínejme na tuto událost! Každoročně si ji připomíná-
me v prvých dnech května, kdy do Přeštic přijíždí kolona vojenských vozidel, někte-
rá jsou stará přes 65 let! K událostem z roku l945 vydalo KKC pohlednici.

Připravil ing. Jiří Běl

Sedm fotografií z příjezdu americké armády do Přeštic odpoledne v neděli 6. května 1945.

We will never forget boys!
Nikdy vám to, chlapci, nezapomeneme!

2. PĚŠÍ DIVIZE

OZNAČENÍ VOZIDEL 
A TECHNIKY
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Thank you, boys! Díky vám, chlapci!

Oslavy osvobození na přeštickém náměstí 5. května l990. 
V tento den byla odhalena současná pamětní deska.

Současná pamětní deska. Přijetí amerických veteránů na přeštické radnici 5. května 
1990, vpravo Dr. J. P. Wakefield s manželkou.

Na náměstí 6. května l945. Den nezávislosti USA na přeštic-
kém náměstí 4. 7. l945.

Oběd amerických vojáků v Jung-
mannově ulici.

Označení vojska a hodnosti.

V prvních hodinách osvobození jsou zajati němečtí vojáci 
– 6. května 1945.

Přípitek v den osvobození Přeštic – 6. května l945. Američtí vojáci na přeštickém náměstí – květen l945.

Americké tanky na přeštickém náměstí. Marlen Dietrichová (druhá zprava), podplukovník Robert 
O´Brien – velitel přeštické posádky (druhý zleva), sovětský 
důstojník (zcela vpravo) na přeštickém náměstí l7. května l945.

České buchty americkým vojákům chutnaly – 6. května 
1945.

Jeep – výjimečné vojenské vozidlo 2. světové války. Původní pamětní deska byla odhalena 5. 5. l946, zlikvidová-
na v roce l953. Její část je k vidění v Domě historie Přešticka.

Jídelní nádoby a příbory americké armády.

Pytel z humanitární poválečné 
pomoce U. N. R. R. A. a přilby.
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Přeštice v čase – seriál – IX.

Pojďme se projít po Pohorsku, nebo chcete-li po Pohořku. Pohořko bylo do roku 1850 samo-
statnou částí Přeštic se svým číslováním domů. Několik historických událostí s letopočtem:

V roce 1245 stavba původního kostela, v roce 1557 chudobinec na Pohořku, v létech 1750 až 
1775  stavba současného chrámu, v roce 1807 byla fara povýšena na děkanství, v roce 1810 byl 
založen současný hřbitov, v roce 1825 byla otevřena nová škola pod kostelem (zbourána v roce 
1895, ve staré škole před touto se narodil 26. 10. 1765 Jakub  Jan Ryba), v roce 1868 byla posta-
vena sladovna, v roce 1935 byl odhalen současný pomník  J. J. Ryby, v roce  1940 byla zrušena 
tzv. zatáčka smrti při stavbě č.p. 11. Dům postavil v roce  1937  JUDr. Šetek, v přízemí je nyní 
banka. Původně zde stával hostinec U Fingrů (viz. kresba Karla Votlučky v Pomněnkách z roku 
1931). Dále se vydáme po levé straně směrem ke kostelu. V č.p. 12 byl za  I. republiky vyhlášený 
hostinec U legionáře pana Josefa Kripnera. Popis historie tohoto hostince, všech významných 
hostů, událostí, výborné kuchyně aj. doporučujeme si přečíst v publikaci, která byla vydána  
KZ v roce 2003 – Staré hospody na Přešticku. V této práci si přečtete i o dalších hostincích na 
Pohořku. Napravo od vjezdu byla drogerie a holičství pana  Pance. V domě č.p 13 byl klobouč-
ník Václav Taišl, pak kartáčník Emil Kasl. Byl zde také krámek zahradníka Perlíka a pana Karla 
Talhofera. V č.p. 14 měl prodejnu látek p. Josef Bešta, nedávno prodejna hraček. Další dům je 
pro Přeštice velmi významný, protože v tomto domě č.p. 16 se narodila 15. února 1831 význam-
ná osobnost českého národního života, architekt Josef  Hlávka. Vzpomínkou na tohoto velikána 
je od  11. 3. 2008 nová pamětní deska na tomto domě, dům je ale stavbou dvou vikýřů na stře-
še vzhledově historicky znehodnocen. Původní vrata z toho domu můžete vidět v lapidáriu na 
dvoře MÚ. Další rohový dům před cestou do Příchovic je č.p. 17, zde bývalo řeznictví manželů 
Wiererových. V č.p. 22 bývalo řeznictví Velkoborských, napravo od průjezdu hostinec U Velko-
borských (U zlatého soudku, U Sussů). V č.p. 23 bývalo velké hospodářské stavení, sklenářství, 
prodejna kol. Daleko jsme se nedostali, Pohořko bylo velmi živou ulicí, příště začneme starou 
školou, ve které se narodil Jakub Jan Ryba.     Text a foto archiv Jaroslav Brunát a ing. Jiří Běl

Nejlepší
výkupní
ceny!

Vesnická pohádka
premiéra 

27. 3. 2010

Recitátoři z naší školy
v konkurenci obstáli

Každý rok pořádá naše škola recitační soutěž. 
Její výherci pak postupují do okresního kola 
v Blovicích, které se letos konalo ve středu 24. 
března 2010. Naši školu reprezentovali tito žáci: 
za 1. kategorii Tereza Moulisová ze II. C a Adri-
ana Bernklauová ze III. A, za 2. kategorii Anna 
Marie Mišterová z V. C a Karolína Sedláčková 
z V. D, za 3. kategorii Kamila Mišterová ze 
VI. A a Jakub Moulis ze VI. C a za 4. kategorii 
Pavla Černohlávková z IX. B.

Rok od roku jsou výkony soutěžících v okres-
ním kole na vyšší úrovni, přesto ve velké kon-
kurenci dosáhli naši žáci výborných výsled-
ků: Adriana Bernklauová vybojovala 1. místo 
a postup do krajského kola, Tereza Moulisová 1. 
místo a je náhradnicí do krajského kola, Karo-
lína Sedláčková získala Čestné uznání a Jakub 
Moulis 1. místo a postupuje do krajského kola. 

Všem soutěžícím patří poděkování za skvělou 
reprezentaci naší školy a postupujícím žákům 
přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se 
koná 24. dubna 2010 v Plzni. 

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Přeštice

Na fotografii vidíte naše úspěšné reprezentan-
ty v recitační soutěži (zleva) Kamila Mišterová, 
Adriana Bernklauová, Tereza Moulisová, Karo-
lína Sedláčková, Anna Marie Mišterová, Pavla 
Černohlávková,  vpředu Jakub Moulis.

 Foto archiv ZŠ Přeštice
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Čištění víceúčelové požární nádrže
ve Skočicích

Čištění víceúčelové požární nádrže se ve 21. 
století zdá velice jednoduché. Od chemických 
prostředků po cisternu s vodou, která vystříká 
usazený kal apod.

Ve stejném století zůstaneme, avšak se pře-
suneme do obce Skočice. Sbor dobrovolných 
hasičů Skočice uspořádal dne 10. dubna 2010 
od 8 hodin čištění víceúčelové požární nádrže. 
V brzkých ranních hodinách byla otevřena 
výpusť nádrže a hned v 8 hodin se sešli členo-
vé SDH Skočice k vlastnímu čištění. Veškeré 
práce byly prováděny mechanic-
kou cestou. Každý s sebou při-
nesl koště. S postupně ubývající 
vodou se nádrž mohla zametat 
a drhnout, jako za starých dob-
rých časů. Jakoby snad 21. stole-
tí kamsi zmizelo…

Tuto náročnou a celodenní 
akci však ocení snad už jen ta 
naše matka příroda. Vše se obe-
šlo bez chemických prostředků.

Součástí této akce bylo i vyčiš-
tění přítoku vody. Na akci se 
sešlo přibližně 25 členů, kteří 
jako jediní stále pracují na zve-
lebení obce a bezpochyby i čin-
nosti organizace SDH.

Nutno dodat, že tuto nádrž 
i přes zákaz koupání používají 

občané Skočic, Přeštic a přilehlých obcí k nut-
nému letnímu osvěžení. Voda je zde přes let-
ní období oproti jiným nádržím krásně čistá. 
Údržba je sice náročnější, ale výsledek mluví 
sám za sebe. Navíc, čištění specializovanou 
firmou by Městský úřad v Přešticích vyšlo na 
pěkných pár desítek tisíc ročně. Snad i toto 
někdo ocení, neboť tato akce vyšla jen na pár 
tisíc.

Ondřej Živný
Sbor dobrovolných hasičů Skočice

Poznámka k tzv. „Dodatku č. 5“ ke 
smlouvě o výstavbě zimního stadionu

V dubnovém čísle Přeštických novin byl pub-
likován článek Dodatek ke smlouvě o výstavbě 
zimního stadionu, jímž autor reaguje na zamí-
tavé stanovisko Zastupitelstva města Přeštice 
k „Dodatku č. 5“ smlouvy o výstavbě zimního 
stadionu a v němž informuje, že v tomto dodat-
ku bylo předloženo i ošetření pozemků města 
pro případ nerealizace stavby.

Byť je zjevné, že tomuto vážnému problému 
je věnována pozornost, je nutno upozornit, že 
ošetření vlastnických práv města k dotčeným 
pozemkům předkupním právem potažmo prá-
vem zpětné koupě je relativní. Zejména při 
převodu pozemků na takový subjekt, jakým je 
společnost s ručením omezeným. 

Úskalí pro tato tzv. „vedlejší ujednání při 
kupní smlouvě“ představuje, dnes poměrně čas-
to se vyskytující, exekuční a insolvenční řízení. 
V nich se totiž k předkupnímu právu nepřihlíží. 

Podle občanského soudního řádu, kterým se exe-
kuce řídí, dokonce předkupní právo k vydražené 
nemovitosti zaniká. Při dražbě má oprávněný 
z předkupního práva v podstatě pouze tu výho-
du, že pokud učiní stejné nejvyšší podání jako 
ostatní dražitelé, má přednost a soud mu udělí 
tzv. příklep. Obdobné principy pak platí i podle 
zákona o veřejných dražbách, který je druhým 
předpisem, podle něhož může být majetek zpe-
něžován v insolvenčním řízení.

Pokud je tedy na majetek vlastníka naříze-
na exekuce prodejem nemovitostí či prohlášen 
konkurs, ztrácí oprávněný z předkupního práva 
ochranu a výlučnou pozici, kterou by mu jinak 
poskytovala smlouva. Výsledek dražby, do níž 
vstupují dražitelé s různými zájmy a možnost-
mi, nelze předvídat. 

JUDr. Daniel Baloun, 
advokát v Přešticích

Veselice v Horní Lukavici
V pátek 5. března 2010 se v Horní Lukavici 

v sále Na Zámečku sešly hlavně ženy a děti, 
aby se společně pobavily a užily si dobré 
zábavy. Kulturní komise OÚ a „Lukavické 
ženy“ připravily občerstvení a přizváni byli 
i muži.

O dobrou zábavu se postaraly převážně 
děti. Zahrál a zazpíval Honzík Šimůnek s paní  
Bohunkou Dědičovou, sólově zpívala i Adél-
ka Milotová, připravené vystoupení předvedly 

i  mažoretky Petra Schlucková s kamarádkou 
a Adélka Milotová s kamarádkou.

Protože v uvedených dnech probíhaly osla-
vy MDŽ, pan starosta Josef Dědič využil 
příležitosti a v krátkém projevu poděkoval 
ženám a předal jim květinu.

Akce se velmi líbila a kulturní komise 
a ženy se dohodly, že ji v příštím roce opět 
zopakují. 

J. Regnerová, místostarostka OÚ H. Lukavice

Jarní skautská výprava
První víkend po velikonočních svátcích jsme 

se vydali se skupinkou skautek a skautů do 
Rokycan. Rokycany jsme už navštívili před 
pěti lety a bylo to tam prima.  Hlavně kvůli pla-
veckému bazénu, který nám v Přešticích citelně 
chybí.

Ubytovali jsme se opět v tamní sokolovně, 
kde nám poskytli tělocvičnu se žíněnkami na 
přespání a malou vybavenou kuchyňku k pří-
pravě snídaní. 

V pátek večer jsme udělali malý průzkum 
města a v sobotu po snídani jsme se vydali smě-
rem na vesnici Borek, obešli jsme Borecký ryb-
ník a přes Svojkovice vzhůru na kopec Žďár. 
Les kolem je krásný, hustý a plný borovic. Na 
vrchu Žďáru jsou kouzelné skalní útvary. Chvíli 
jsme pozorovali horolezce a pak jsme pokračo-
vali na samý vrchol Žďáru. Odtud jsou krásné 
výhledy, proto jsme tohle místo využili k pro-
cvičování orientace podle mapy a k určování 

azimutů.  Naučnou stezkou jsme se pak vraceli 
do Rokycan. Počasí nebylo špatné, nepršelo, 
dokonce chvílemi svítilo sluníčko, ale celý den 
nás pronásledoval studený vítr.

Večeři jsme si zajistili přímo v sokolov-
ně, kde je restaurace. Hned potom jsme sba-
lili plavky a hurá do bazénu. Vyzkoušeli jsme 
tobogán, vířivku i páru a samozřejmě jsme si 
také bezvadně zaplavali. 

Po návratu do sokolovny jsme ještě hráli růz-
né společenské hry a pak hurá do hajan.

Ráno pršelo a tak místo dalšího výletu jsme 
zamířili do Okresního muzea Bohuslava Horá-
ka. Kromě památek z doby kamenné, železné 
i bronzové jsou zde vystaveny i exponáty při-
pomínající život v okolí Rokycan až do roku 
1918. 

No a pak nezbývalo nic jiného, než naoběd-
vat se, sbalit bágly, uklidit po sobě tělocvičnu 
a hurá na vlak.                                         Jájina  

Bílý sníh se proměnil v haldy odpadků
Je jaro! A s ním přichází i nutnost úklidu 

města a jeho nejbližšího okolí. Všude kolem 
nás se po odtátém sněhu objevily haldy odpad-
ků. Těžko říct, kde se vlastně berou… Možná, 
že nějaký zlý sněžný skřítek mění hromady 
bílého potěšení na hromady kelímků, papírů 
a kdovíjakých zajímavostí. A to všechno na 
truc přicházejícímu jaru, aby nemohlo být 
tak krásné, jak jsme se všichni na něj těšili? 
Anebo není zlý a zdá se mu, že zatím hně-
dé trávníky, záhony a šedé chodníky je třeba 

osvěžit nějakými barvami. Posílá proto své 
pomocníky, aby vůkol odhazovali všelijaké 
úžasně zabarvené věcičky? Ať je to tak nebo 
tak, určitě by bylo lepší jaro přivítat v ukli-
zeném městě. Záleží na každém z nás, jestli 
si nepořádek vymeteme jen ze svého domu 
nebo bytu, nebo zda uklidíme i ten kousek 
zeleně nebo chodníku venku. Každému, kdo 
tak již činí, se jaro určitě odmění ještě třpy-
tivějšími barvami kytek a zelenějším trávní-
kem.                                               Dashulka

Vodáci uklidili okolí loděnice
Kouskem do mlýna úklidu přispěly i děti 

z TOM Úhlava. Dne 25. 3. 2010 dětský vodác-
ký oddíl TOM 20902 Úhlava provedl úklid 
kolem loděnice a k prvním lavičkám na chodní-
ku do Příchovic. Pytle s odpadem jsme umístili 
k prvnímu koši v ulici V Brance. Na naši žádost 

Město Přeštice jistě pytle s odpadem odveze. Za 
vodáky navrhujeme umístit koše k jednotlivým 
lavičkám na chodníku do Příchovic – možná to 
pomůže a odpadky budou končit v koši místo 
na zemi.

Hana Žambůrková

Dětský vodácký oddíl TOM Úhlavan provedl úklid odpadků.           Foto archiv TOM Úhlavan.

Bubeníci ZUŠ Přeštice jsou druzí
v České republice

Výborného výsledku dosáhl Kvartet bicích 
nástrojů Základní umělecké školy Přeštice ze 
třídy pana učitele Antonína Zimmela. Kvar-
tet ve složení Tomáš Brabenec, Milan Černý, 
Daniel Pluhař a Antonín Jablonický se pro-
bojoval přes okresní a krajské kolo soutěže 
základních uměleckých škol do kola celostát-
ního, které se konalo 15. dubna 2010 v Liberci. 
Ve stejné kategorii s naším souborem soutěžilo 
ještě jedenáct dalších souborů z celé republiky. 
Soutěžní vystoupení se našim žákům velice 
vydařilo a porota jim udělila druhé místo. Mla-
dým bubeníkům i jejich vyučujícímu srdečně 
gratuluji a děkuji jim za výbornou reprezentaci 
naší školy, města Přeštice i Plzeňského kraje 
v této soutěži.

Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ Přeštice

Kvartet bicích nástrojů ZUŠ Přeštice repre-
zentovali ve složení (zleva) D. Pluhař, M. Čer-
ný, A. Jablonický, T. Brabenec.

Foto archiv ZUŠ Přeštice
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Poselství pro příští generace se tvoří 
s láskou

Právě jsem „dokoukal“ DVD Žehnání 
o vysvěcení nové malby sv. Vojtěcha v Ticho-
lovci. Dílo pana Václava Šlédra a ostatních je 
skutečně zdařilé. Krásná slova všech protago-
nistů, k obdivu pak patří provedení opravy mal-
by akademickým malířem panem Jaroslavem 
Šindelářem. Jako jistým způsobem stále „Přeš-
tičan“ jsem dokumentem nadšený a slibuji, že 
se na novou malbu sv. Vojtěcha v létě zajdu 
podívat zblízka.

Také jsem dočetl knihu Úhlava, kterou po 
několika létech z technických a historických dat 
zkomponoval pan Jiří Běl. Za finanční pomo-
ci pana Pirníka je knížka na světě, a jelikož mi 
naše řeka byla vždycky velice blízká, je potěše-
ní opět na mojí straně.

Dlouhodobě sleduji kulturní dění i všelijaké 
historické větší či malé dokumenty vydávané 
Spolkem pro záchranu historických památek na 
Přešticku. Tiše závidím nadšení několika jedin-
ců. I já, tady ve Slezsku, někdy při své obdob-
né práci „vzorově“ čerpám ze zpracovaných 
dokumentů. Nedávno jsem začal brožurky, 

čtyřstránky, pohlednice, knihy a jiné informace 
a doklady dřívějška, sepsané Jiřím Bělem, počí-
tat. Skončil jsem někde za číslem sto dvacet 
a nebyl u konce. Žasnu nad obrovskou plodnos-
tí tohoto autora, dneska již většinou historické-
ho zpracování dějů v Přešticích a okolí. Jsme 
příbuzní, chlubíme se jeden druhému, co jsme 
zase vydali, a tak mám velký archiv jeho prací.

Nedá mě to, zkouším mu z daleka, až z Kar-
lovy Studánky v Jeseníkách, kousek od Pradě-
du, takhle poděkovat. Možná i za někoho z vás. 
A když, nevadí. Ano, jsme příbuzní, proto mně 
jistě tenhle pracovitý a i k umění malovat a fotit 
nadaný skromný člověk odpustí tuto neoma-
lenost. Chci vás totiž vyzvat, občané Přeštic, 
k maličkosti. Bude stačit, až ing. Jiřího Běla na 
ulici potkáte, uvědomit si, že jeho „nimravá“, 
ale skvělá práce neslouží ke vzdělání jenom 
nám, ale že bude mít neskonalou hodnotu pro 
další generace. Proto poslední větou říkám za 
ty, kdož se mnou souhlasí: „Jirko, díky!“

Ing. Ota Bouzek, Karlova Studánka 73

Úspěch dětských
sborů ZUŠ

Základní umělecká škola v Rokycanech se 
letos opět stala organizátorem krajské soutěž-
ní přehlídky dětských pěveckých sborů. Soutěž 
byla rozdělena do dvou kategorií – na sbory 
ze škol základních a gymnázií a na sbory ze 
základních uměleckých škol a základních škol 
se specializací na hudební výchovu. V letošním 
roce se zúčastnily hned dva sbory ZUŠ Přeštice 
a sice přípravný dětský sbor Minihlásek a hlav-
ní dětský sbor Hlásek. Přípravka měla  v sou-
těžním repertoáru celkem čtyři písně. Povinnou 
lidovou píseň bez doprovodu – Ach synku, syn-
ku a dále tři dětské písně – Slunce už vysouší 
loužičky, Pluj moje růže dál a dál a Na políč-
ku v jetelíčku.  Hlásek vystoupil celkem s pěti 
písněmi – též zpíval povinnou lidovou píseň 
a capella – Přeštický panenky, latinský tradi-
cionál z 15. století Gaudete Christus est natus, 
skotskou lidovou Loch Lomond, píseň Jaro-
slava Uhlíře Stromy a jako poslední v podání 
Hlásku zazněla Claptonova Tears in heaven 
s českým textem Láska pravá. A jak sbory 
uspěly? Minihlásek soutěžil ještě s dalšími pěti 
sbory a ve své kategorii si vyzpíval stříbrné 
pásmo. Hlásek dopadl ještě lépe. Ve své kate-
gorii zvítězil, obsadil pásmo zlaté a postupuje 
do celostátního kola, které se koná 29. května 
v Rychnově nad Kněžnou. Všem zpěváčkům 
bych chtěl poděkovat za výborné výkony a za 
skvělou reprezentaci ZUŠ Přeštice.

Miroslav Vacek
sbormistr a ředitel ZUŠ Přeštice

Eva Klepsová a Jiří Hlobil 
si Vás dovolují pozvat

ke kulturnímu pořadu s názvem 

„Co se do knihy Dolní Lukavice 
do roku 1945 nevešlo“,

v neděli 30. května od 16 hodin
 v růžovém salónku zámku Dolní Lukavice

Hudební doprovod: Jiří Hlobil a hosté
Ochutnávka francouzské kuchyně.

Podvečer s Jakubem Janem Rybou 
spojený s představením nové knihy

Ve čtvrtek 8. dubna tohoto roku se od 17.00 
hodin v KKC Přeštice konal „Podvečer s Jakubem 
Janem Rybou“ pořádaný Spolkem pro záchranu 
historických památek Přešticka a Komunitním cen-
trem v Přešticích, a to symbolicky přesně v den, ve 
kterém před 195 lety Jakub Jan Ryba dobrovolně 
ukončil svůj život. 

Na naše pozvání se této akce – za Společnost 
Jakuba Jana Ryby z Rožmitála pod Třemšínem – 
zúčastnili všichni členové jejího vedení, jmenovitě 
její předseda pan Hubert Hoyer, místopředseda pan 
Radko Štefan a tajemnice Mgr. Ivana Hoyerová. 
Rovněž nás velice těší, že naše pozvání – v zastou-
pení rožmitálského starosty, pana ing. Josefa Von-
dráška – přijal také rožmitálský místostarosta pan 
Miloslav Maroušek. Z vedení našeho města se akce 
zúčastnil místostarosta pan Mgr. Antonín Kmoch 
a radní pan Vladimír Šára.

Asi 50 přítomných získalo od pana ing. Jiří-
ho Běla mnoho zajímavých informací o našem 
významném rodákovi a prohlédlo si velice pěknou 
výstavku ze života tohoto vynikajícího člověka 
a zaposlouchalo se také do reprodukované Rybo-
vy hudby. Poté jsem představil svoji novou knihu 
„Odkaz Jakuba Jana Ryby dnešní době“. Tato kni-
ha mohla být vydána jen díky finančnímu přispění 
sponzorů – za což jim touto cestou ještě jednou 
děkuji. Poté byl zahájen její prodej.

Po skončení výše uvedeného programu se usku-
tečnila pietní vzpomínka u pomníčku Jakuba Jana 
Ryby, který se nachází pod přeštickým chrámem 
Nanebevzetí Panny Marie, na místě, kde kdysi 
stála stará dřevěná škola, v níž se Jakub Jan Ryba 
narodil. S velice pěkným projevem zde vystoupil 
předseda Společnosti J. J. Ryby pan Hubert Hoyer, 
ředitel rožmitálské ZUŠ.

Z jeho projevu cituji to, co mě – jako pedagoga 
velice oslovilo, zaujalo a s čím se plně ztotožňu-
ji: „Být učitelem nebylo, není a nikdy by nemělo 
být jen zaměstnáním, je to poslání, prostřednic-
tvím něhož předává učitel dětem to nejlepší ze 
sebe samého. Škola formuje náhled na svět a spo-
lu s rodinou pomáhá utvářet hodnoty. Vede děti 
k poznání, umění, uvědomění si vlastních schop-
ností i nedostatků. Dovolím si tvrdit, že pro dítě 
je dobrý učitel vedle rodičů tím nejdrahocenněj-
ším pokladem. Takovým byl Ryba a my bychom 
se měli snažit, aby jeho pedagogický odkaz nebyl 
zapomenut. Měli bychom si také uvědomit, že 
i když nejsme všichni kantory profesí, zcela jis-

tě jsme byli nebo někdy budeme někomu učiteli, 
vzory, těmi, kdo vychovávají jiné a dávají jim 
svým životem příklad. Měli bychom si přiznat, že 
nezačneme-li s pořádnou a odpovědnou výchovou 
v rodinách, nezmůže nic ani sebelepší učitel. Tak 
to cítil i J. J. Ryba.“

Škoda jen, že se této akce – s výjimkou jedné 
paní učitelky, která je již v důchodu – nezúčastnil 
žádný učitel ani žák ze ZŠ, ani ZUŠ z Přeštic.

Rožmitálští opouštěli naše město v dobré nála-
dě a na oplátku nás zase pozvali na již tradiční 
koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy 
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, který 
se rovněž konal u příležitosti 195. výročí Rybovy 
smrti, a to v neděli 11. dubna 2010 od 16.00 hodin 
v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitá-
le. Koncertu jsem se zúčastnil společně se svou 
matkou a panem ing. Jiřím Bělem. Mohl jsem se 
zde – kromě poslechu krásné hudby a zpěvu – také 
setkat s panem Miroslavem Háskem, rožmitál-
ským výtvarníkem a osobně mu poděkovat za sou-
hlas k použití jeho několika velice pěkných laví-
rovaných perokreseb v mé knize. Připomínám, že 
prvním předsedou Společnosti Jakuba Jana Ryby 
v Rožmitále pod Třemšínem byl právě již zemřelý 
bratr tohoto významného výtvarníka, pan Jindřich 
Hásek

Po krásném koncertě, při němž zazněly i zcela 
neznámé Rybovy skladby, se uskutečnila pietní 
vzpomínka u Rybova hrobu. Domů jsme se vraceli 
plni těch nejkrásnějších dojmů a zážitků. O dalších 
společných rybovských akcích a setkáních budou 
spoluobčané Přeštic a blízkého okolí opět včas 
informováni.                        Mgr. Jan Königsmark

Ve čtvrtek 8. dubna tohoto roku se od 17.00 
hodin v KKC Přeštice konal „Podvečer s Jaku-
bem Janem Rybou“.  Foto archiv autora článku

Domek č. p. 80 dosud 
existuje!

V dubnových Přeštických novinách jsem se 
dočetla, že domek č. p. 80 v Komenského uli-
ci v Přešticích již neexistuje. Ráda bych tuto 
zprávu vyvrátila. K historii domu bych chtěla 
doplnit, že za první republiky zde měl krámek 
– hokynářství – Václav Mlynářík, později pro-
dejnu potravin manželé Vodičkovi. Koncem 
války byl v domku Cejchovní úřad. V padesá-
tých letech minulého století byly odstraněny 
schody z chodníku, které jsou na kresbě F. V. 
Eisenreicha, a domek byl obýván nejprve Vác-
lavem Mlynáříkem, později jeho dcerou Bar-
borou Peroutkovou. Od osmdesátých let slouží 
po stavebních úpravách jako provozní objekt 
– nejprve bazar, pak videopůjčovna a nyní kos-
metický salon.

K historii domu č. p. 103 bych ráda uvedla 
na pravou míru, že poslední majitel se jmeno-
val Otto Šancer, prodej textilu (nikoliv Šnajdr), 
který pocházel ze židovské rodiny odsunuté za 
války.

Věra Peroutková, Přeštice

Prameny – nový turistický bulletin 
jižního Plzeňska

Víte již o nutriích v Tojicích? Keramické díl-
ničce Jitky Kahounové? Vláčcích ve Vrčeni? 
Huculských koních Jiřího Tetzeliho? Případně 
chcete vyhrát v dobrodružně hře „Po souřad-
nicích historie Spálenopoříčska?“ Vysloužit 
si Výuční list čeledína/děvečky na opravdové 
farmě, či přespat v pokojích vonících atmosfé-
rou roku 1909? 

Pak neváhejte a zastavte se v Informač-
ním centru v Přešticích pro netradičně pojatý 

turistický bulletin Prameny od Místní akční 
skupiny sv. Jana z Nepomuku, který je zde 
k dispozici zcela zdarma. Případně navštivte 
jeho internetovou podobu na www.mas.nepo-
mucko.cz/bulletin. Prameny Vás přesvědčí, 
že jižní Plzeňsko rozhodně nemusí být nudné, 
ba naopak: že stále je co objevovat, poznávat 
a prožívat.

Pavel Motejzík

Přebor v plavání
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice se 13. 3. 

2010 zúčastnila přeboru Župy Šumavské v pla-
vání. Radost nám udělali chlapci, kteří ve svých 
kategoriích přivezli cenné medaile: 1. místo 
Dostál Filip, 2. místo Cibulka Jaroslav, 3. místo 
Fiala Jindřich. Štafeta získala 2. místo ve složení 
Dobrý Jan, Běl Dominik, Fiala Jindřich.

Všem srdečně blahopřejeme.
Sestra Radka

10. 9.-26. 11.    Kurz tance 
a společenské výchovy

Příjem přihlášek od 1. 6. 2010
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Gymnasté opět přivezli medaile!
ASPV Tlučná pořádala dne 27. března 2010 

Memoriál Václava Kouřila ve sportovní gym-
nastice. Přeštice přivezly tři družstva žáků 
a družstvo nejmladších žákyň. Všichni účastní-
ci si přivezli medaile. Mladší žákyně vybojova-
ly 1. místo v družstvech. Mladší žáci I. získali 
1. a 2. místo, mladší žáci II. přivezli 1., 2., 3. 
místo. 

Dne 10. dubna 2010 se v Plzni uskutečnil 
krajský přebor ve S6. Všichni žáci se umístili 
na předních místech a postupují do republikové 
soutěže, která se koná 7., 8. a 9. května v Doubí 
u Třeboně.

Ivana Kohoutová
ASPV Přeštice

4x foto archiv ASPV

Mladší žáci – zleva Josef Hruška, Petr Kuče-
ra, Adam Francouz, Tomáš Regner, trenér 
Jaroslav Rychnovský.

Nejmladší žákyně – zleva Zuzana Frantová, 
Marika Krigersteinová, Lenka Hrubá, Anežka 
Dobišová, trenérka Lenka Hajšmanová.

Memoriál Václava Kouřila – zleva Jakub 
Moulis 3. místo, Filip Hájek 1. místo, Tomáš 
Kohout 2. místo, trenér Jaroslav Kohout.

Mladší žáci I. – zleva Lukáš Lucák 1. místo, 
Václav Ovsík 2. místo, trenér Jaroslav Rych-
novský.

Vodačka z Přeštic je vicemistryní 
České republiky v eskymování

Na mistrovství ČR v eskymování, které pro-
běhlo dne 21. března 2010 v Brně, pod hla-
vičkou Českého svazu kanoistů a Akademie 
Vodák Sport, vybojovala Barča Doležalová 
z vodáckého oddílu TOM Úhlava překrásné 2. 
místo v kategorii Ženy a Juniorky.

Na republikovou soutěž postoupila z 3. místa 
krajského (Plzeňského) kola v eskymování a na 
mistrovství ČR se utkala se závodnicemi z dal-
ších 7 krajů naší republiky.

Dalším nominovaným na mistrovství ČR 
v eskymování byl z oddílu TOM Úhlava Pavel 
Beneš, který se v kategorii Žactvo umístil na 6. 
místě.

Oběma závodníkům blahopřejeme a doufá-
me, že i příští rok budou úspěšně reprezentovat 
svůj oddíl a Plzeňský kraj.

Hana Žambůrková, TOM Úhlava

Barča Doležalová vybojovala na mistrovství 
ČR v eskymování krásné 2. místo. 

Foto archiv TOM Úhlavan

Vodácká sezona zahájena!
I přes nepřízeň počasí se dne 27. března 

2010 sešlo ve 13 hodin u Přeštické loděnice 
cca 60 nadšenců (na snímku pod článkem), čle-
nů vodáckého oddílu dospělých KČT Úhlava 
a vodáckého oddílu dětí TOM Úhlava, kamará-
di a veřejnost, aby se zúčastnili tradičního slav-
nostního zahájení vodácké sezony, tzv. Otevírá-
ní řeky Úhlavy.

Po slavnostním odemčení dřevěným klíčem 
jsme společně na lodích vyjeli do nedalekých 
Příchovic a zpět po Úhlavě a konečně vyzkou-
šeli nové lodě přímo na řece. Poté následo-
valy soutěže pro děti na břehu, které bohužel 

byly přerušeny deštěm. Přestávku jsme využili 
k občerstvení účastníků a po dešťové nadílce 
dokončili soutěže pro děti a každého účastní-
ka soutěží obdarovali menší cenou. Po setmění 
jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme si ještě 
společně zazpívali a zahráli na kytary.

Schůzky dětského vodáckého oddílu TOM 
Úhlava každý čtvrtek od 16.30 hod. v Přeštic-
ké loděnici, více o nás a o akcích na www.kct-
uhlava.com.

Hana Žambůrková a Dáša Švihlová
TOM Úhlava, KČT Úhlava

Vítězný turnaj přípravek v Plzni
V sobotu 20. března sehrálo družstvo mlad-

ších žáků turnaj v kategorii přípravek tj. mlad-
ších data narození 1. 9. 1999. Turnaj se odehrál 
ve školní tělocvičně ZŠ v Plzni – Doubravce. 

Přeštice nastoupily v sestavě: brankář – Zby-
šek Rund, obrana – Václav Řezanka, Daniel 
Rout a Jaroslav Pach, útok – Michael Tůma (16 
branek), Pavel Brada (7), Jan Dobrý, Tomáš 
Doubek (3) a Josef Míka (14).

„První zápas s celkem Vřeskovic jsme neza-
čali dobře. Kluci se ale naštěstí rozehráli a pod-
pořeni výborným výkonem našeho brankáře 
vyhráli. V dalších zápasech naše forma grado-
vala a hráli jsme stále lépe. Nejtěžší zápas nás 
čekal s celkem Božkova. Ale hra naší obrany 

a výkony brankáře nedovolili protihráčům dát 
více než 2 góly za celý zápas. Organizačně nebyl 
na turnaji žádný problém a byl dobře zajištěn. 
Tým se zvedal od zápasu k zápasu a hrál stá-
le lépe. Ale stále je hodně co zlepšovat. Tímto 
bych chtěl pochválit všechny kluky za jejich 
výkon a chuť hrát. Zbyšek Rund a Daniel Rout 
byli po zásluze odměněni oceněním nejlepšího 
hráče na svém postu,“ zhodnotil chlapce trenér 
Gabriel Kováč.

Výsledky zápasů Přeštic: Přeštice – Vřesko-
vice 6:1, – Tymákov 16:8, – Božkov 8:2, – Ště-
novice 10:1.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Memoriál Antonína 
Vrzala – turnaj žen 
v Čakovicích

V sobotu 10. dubna 2010 se zúčastnily prvo-
ligové ženy Přeštic přípravného turnaje v Čako-
vicích, který měl velice dobrou účast. Přestože 
se na poslední chvíli odhlásil Chomutov, tak 
úroveň to nesnížilo. Týden před zahájením 
odvetných bojů v první lize to bylo dobré otes-
tování výkonnosti zúčastněných celků. Je jen 
škoda, že nepřálo počasí a to bylo někdy poznat 
na hrách útočných řad, kterým takové počasí, 
jaké v sobotu v Praze panovalo, svědčí méně, 
než obranným řadám. 

Družstvo Přeštic odcestovalo na turnaj 
s celým širším kádrem (chyběla pouze nemoc-
ná L. Zadražilová) a všechny hráčky dostaly 
rovnoměrný časový prostor. Turnaj se hrál sys-
témem každý s každým na 1 x 20 min. Ukázal, 
že zadní řady, v čele s oběma brankářkami, jsou 
na novou sezonu dobře připravené. To nakonec 
ukazuje nejmenší počet obdržených branek 
ze všech družstev. Ve hře útoku to ale někdy 
skřípalo a všichni pevně věříme, že v prvním 
prvoligovém utkání s Božkovem, které se hraje 
v neděli 18. 4. od 11.00 hodin na hřišti v Přešti-
cích, to bude o poznání lepší.

Sestava Přeštic: brankářky – Helena Kline-
rová, Jitka Kripnerová, obrana – mnh. Lenka 
Mrnková, Pavlína Stehlíková, Václava Skálo-
vá, Hana Horáková, Kristýna Vizingrová, útok 
– mnh. Šárka Bradová (5 branek), Veronika 
Voláková (15), Hana Volfová (2), Jitka Živná 
(8), Ivana Šrámková (3), Eva Krouparová (1).

Výsledky utkání Přeštic: Tymákov 5:5, – 
Náchod 8:4, – Spoje Praha 4:5, – Božkov 3:4, 
– Čakovice B 7:4, – Čakovice A 7:1.

Konečná tabulka:

1. Sokol Tymákov    5  1  0    61:26    11 bodů
2. TJ Spoje Praha      3  2  1    35:35      8 b.
3. TJ Přeštice           3  1  2    34:23      7 b.
4. TJ Božkov            3  1  2    28:26      7 b.
5. TJ Náchod            3  1  2    37:42      7 b.
6. TJ Čakovice B      1  0  5    22:38      2 b.
7. TJ Čakovice A      0  0  6   17:45      0 b.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
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Muži Přeštic na domácí půdě vyhráli 
27. ročník Memoriálu Milana Brabence

V sobotu 3. 4. 2010 se za účasti družstev 
Přeštic, Příchovic, Tymákova, Žatce a Ejpo-
vic uskutečnil turnaj mužů v národní házené 
Memoriál Milana Brabence. Náš A tým mužů 
pojal turnaj jako generálku na o víkendu začí-
nající jarní část první ligy. K dispozici nebyl 
pouze brankář Tomáš Chmelík, jinak se ve hře 
vystřídali všichni hráči, kteří budou nastupovat 
k mistrovským zápasům. V prvních dvou zápa-
sech s Tymákovem a Žatcem podal náš tým 
kvalitní výkon bez větších zaváhání a dokázal 
zvítězit. Slabší chvilky si však vybral na konci 
zápasu s Ejpovicemi i Příchovicemi, kdy nedo-
kázal udržet nadějný náskok, což ho v zápasu 
s Ejpovicemi stálo vítězství. 
Výsledky turnaje:
Přeštice – Tymákov 10:7, – Žatec 11:8, – Ejpo-
vice 7:7, – Příchovice 11:10;
Příchovice – Ejpovice 7:7, – Tymákov 9:8, 
– Žatec 10:8;   

Tymákov – Žatec 10:9, – Ejpovice 12:9
Žatec – Ejpovice 10:5.

Tabulka turnaje:

1. TJ Přeštice   7 bodů
2. TJ Příchovice    5 b.
3. Sokol Tymákov 4 b.
4. TJ Šroubárna Žatec  2 b.
5. TJ Sokol Ejpovice  2 b. 

Sestava Přeštic:

brankáři: Václav Majer, Gabriel Kováč;

obrana: Karel Zeman, Ondřej Šik, Jan Kraus, 
Tomáš Hajžman, Kamil Tušek;

útok: Rudolf Lang, Karel Šrail, Jaroslav 
Hájek, Kamil Šelep, Radek Ausberger, Tomáš     
Urban. 

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Výsledky fotbalového oddílu
MUŽI A 

První mistrovské utkání 13. 3. 2010 na hřišti 
SSC Bolevec bylo z důvodu špatného terénu 
odloženo – nový termín 28. 4. 2010.
20. 3. 2010 – A tým – Horní Bříza 3:0 (0:0) 
branky: Pavlík, Jindra PK, Jambor
Sestava: Regner M. – Benedikt T., Uzlík V., 
Jindra A. (80‘ Nekola S.), Bouc M., Hrdlička J., 
Turek S., Bešta J., Zoubek M. (46‘ Smazal J.), 
Lambor P., Pavlík J.
27. 3. 2010 – Město Touškov – A tým 2:2 (0:0) 
branky: Lambor, Turek
Sestava: Regner M. – Benedikt T., Uzlík V., 
Jindra A., Bouc M. (65‘ Zoubek M.), Hrdlička 
J. (65‘ Zdeněk M.), Turek S., Bešta J., Smazal 
J. (85‘ Nekola S.) , Lambor P., Pavlík J. (80‘ 
Süss K.)
30. 3. 2010 – pohár – Žákava – A tým 0:3 (0:3) 
branky: Lambor, Süss, Turek
Sestava: Frančík K. – Nekola S., Uzlík V., Jin-
dra A., Bešta J., Zdeněk M., Turek S. (46‘ Hrd-
lička J.), Bouc M., Süss K. (46‘ Zoubek M.), 
Smazal J., Lambor P. (46‘ Pavlík)
3. 4. 2010 – A tým – Rozvadov 2:0 (0:0) bran-
ky: Turek, Jambor
Sestava: Regner M. – Nekola S., Uzlík V., Jin-
dra A., Bouc M. (82‘ Zoubek M.), Hrdlička J. 
(58‘ Zdeněk M.), Turek S. (90‘ Süss K.), Bene-
dikt T., Lambor P., Bešta J., Pavlík J.
11. 4. 2010 – Holýšov – A tým 4:1 (2:1) branky: 
Bešta
Sestava: Regner M. – Nekola S., Uzlík V., Jin-
dra A., Bouc M., Hrdlička J. (46‘ Zdeněk M.), 
Turek S., Benedikt T. (46‘ Zoubek M.), Lambor 
P., Bešta J., Pavlík J.
17. 4. 2010 – A tým – Koloveč 0:2 (0:0)
Sestava: Regner M. – Nekola S. (78‘ Zdeněk 
M.), Jindra A., Benedikt T., Uzlík V., Bouc M. 
(70‘ Smazal J.), Hrdlička J., Turek S., Zoubek 
M., Lambor P., Bešta J. (72‘ Pavlík J.)
Až na utkání v Holýšově předvádějí naši muži 
A výborné výkony. 

MUŽI B

28. 3. 2010 – B tým – Švihov 1:1 (1:1) branky: 
Jaroš
Sestava: Sloup P. – Březina F., Rajchart P., 
Lecjaks V., Jaroš J. (64‘ Dušek M.), Šindelář 

J., Bešta D., Bešta M., Kroupa J. (71‘ Čech J.), 
Brada M., Fiala M.
3. 4. 2010 – Mochtín – B tým 0:1 (0:0) branky: 
Kroupa
Sestava: Bešta M. – Rajchart P., Jaroš J., Březina 
F., Zelenka O., Bešta D., Lecjaks V., Šindelář J., 
Brada M., Kroupa J. (75‘ Čech J.), Fiala M.
11. 4. 2010 – tým – Klatovy „B“ 0:0 (0:0)
Sestava: Sloup P. – Rajchart P., Jaroš J., Březi-
na F., Zelenka O. (80‘ Čech J.), Bešta D., Lec-
jaks V., Šindelář J., Brada M. (68‘ Bešta M.), 
Hohlberger M. (86‘ Bešta J.), Fiala M.
17. 4. 2010 – Dlouhá Ves – B tým 2:1 (0:0) 
branky: Šindelář J.
Sestava: Bešta D. – Rajchart P., Jaroš J., Březi-
na F., Zelenka O., Bešta M., Lecjaks V., Šinde-
lář J., Brada M., Fiala M., Bešta J.

DOROST

10. 4. 2010 – Dorost st. – Nepomuk 6:2 (2:0) 
branky: Holberger 3x, Přibáň, Vašák, Mrázek
Dorost ml. – Nepomuk 2:2 (0:1) branky: Mrá-
zek 2x
17. 4. 2010 – Sušice – Dorost st. 3:1 (1:1) bran-
ky: Masný
Sušice – Dorost ml. 2:1 (0:0) branky: Pecka

ŽÁCI 

10. 4. 2010 – Klatovy – Žáci st. 4:2 (1:2) bran-
ky: Štycha 2x
Klatovy – Žáci ml. 5:0 (1:0)
18. 4. 2010 – Žáci st. – ZČE Plzeň 2:0 (1:0) 
branky: Kastner,Vizinger
Žáci ml. – ZČE Plzeň 0:3 (0:3)

MINIŽÁCI

9. 4. 2010 Mini „A“ – SK Plzeň A 0:5 (0:0)
15. 4. 2010 Košutka – Mini „A“ 4:5 (1:5) bran-
ky: Duchek 2x, Bešta 2x, Štefl
16. 4. 2010 M. Touškov – Mini „B“ 3:1 (2:1) 
branky: Reitspies Vít
15. 4. 2010 Mini „C“ – SK Smíchov 1:2 (0:1) 
branky: Vajai Josef
19. 4. 2010 K. Rokycany – Mini „C“ 4:1 (1:0) 
branky: Houška
20. 4. 2010 Mini „B“ – Lhota 8:3 (3:1) branky: 
Bažant 3x, Kokoška 2x, Lang 2x, Kabátová 

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Obnova lidové architektury
Dolnolukavicka

NÁZOR
ČTENÁŘE

Často se v Přeštických novinách objevu-
jí články o obnově drobné lidové architektury 
Dolnolukavicka.

Bydlím u jednoho z křížků v Lišicích, o který 
se léta staral můj otec Vojtěch Dvořák a dnes 
už manžel 30 let. Je udržovaný tak dobře, že 
restaurátoři s kovovou částí památky nemuseli 
nic dělat. Opravovali jen pískovcový podsta-
vec.

Nikdy jsme nežádali o žádnou finanční náhra-
du za barvy, vápno, vysazování zeleně, růže aj. 
Udržování okolí křížku a veřejného prostoru 
bylo pro nás samozřejmostí.

Odměnou je pro nás rozhodnutí zastupitelů 
obce Dolní Lukavice a pana starosty V. Opálka, 
kteří usoudili, že i u nás je třeba místo zvele-
bit. V projektu parkové úpravy je záhon dlouhý 

10,5 m a široký 2,5 m včetně lavičky a stromu. 
Strom je javor mléčný kulovitý, který už měří 
2,8 m a dorůstá do výšky 4 až 6 m. Vysazený 
je 90 cm od plotu naší zahrádky, a to nám vadí. 
Celý projekt není možný uskutečnit, protože 
nelze sázet na asfalt. Akci jsme se dozvěděli až 
od zahradníka, který přijel konat svoji práci.

Javor nás i další generaci naší rodiny bude 
obtěžovat desítky let padajícím listím do zahrád-
ky a kořeny ohrožovat základy plotu.

Naše opakované ústní a písemné protesty 
jsou marné. Upozorňujeme i na to, že strom je 
vysazen na rozvodu plynu, elektřiny a telefo-
nu. Chceme, aby pan starosta našel jiné vhodné 
místo pro strom a nechal ho přesadit dříve, než 
zakoření. Tak uvidíme.

Anna Trhlíková, Lišice 76

Snímek zachycuje křížek a nově vysazený diskutabilní javor v Lišicích.

O lavičce, javoru a dvou lípách
„Pane starosto, budeme uveřejňovat stížnost 

v souvislosti s úpravou u křížku v Lišicích, 
budete se k tomu chtít vyjádřit?“, volala mě paní 
redaktorka. „Cože, Macháček si také stěžuje?“, 
zpanikařil jsem. „Ne, někdo jiný.“ Aha, už vím. 
K tomu se snad již vyjadřovat nebudu, to jsme 
již uzavřeli, ustoupili jsme, Trhlíkovi jsem pře-
ce již vyrozuměl. Obec nemá potřebu komuni-
kovat se svými občany přes noviny. „No, jak 
myslíte.“ Tak tedy přece, tu chvilku si ještě 
o víkendu najdu.

Na začátku byl záměr opravit zchátralé 
památky na Dolnolukavicku, upravit jejich 
okolí, vysadit nějakou zeleň, stromy, doplnit 
lavičkou, jako to dřív bývalo. Postupně z kronik 
a od pamětníků zjistit, proč na těchto místech 
památky stojí, doplnit o cedulku s legendou, 
pověstí apod. Aby se tato místa opět stala zasta-
vením pro krátký odpočinek cestou na nákup 
či pro podvečerní rozjímání. Tři jsme opravili 
z vlastního rozpočtu, na dalších devět se poku-
síme získat dotaci, to už jsou statisíce. Křížek 
na návsi v Lišicích nemůžeme vynechat, vždyť 
Trhlíkovi se o něj léta starají. Informovali jsme 
o záměru na veřejném zasedání zastupitelstva 
občany. Následně pak v našem časopisu Hla-
satel. Ten vychází již 17 let. Posledních 5 let 
ho každé 2 měsíce zdarma doručujeme do všech 
domácností naší obce, informovanost obyvatel 
nám ukládá zákon a ne každému se na schůzi 
zastupitelstva chce. Pravda, jednotlivě jsme 
majitele sousedních nemovitostí neobcházeli. 
Sehnali jsme dotaci z peněz EU, sháněli doda-
vatele. Když jsem s ak. sochařem p. Šindelářem 
prohlížel poškození křížku na návsi v Lišicích 
a mluvil jsem na místě s p. Trhlíkem, vše se 
zdálo v pořádku. 

Na jaře 2009 jsme začali s realizací. Shá-
něli dobové fotografie. Z některých památek 
nezbylo téměř nic. Tento křížek velké zásahy 
nepotřeboval. Kovová část dostala novou pati-

nu kvalitním nátěrem, kamenný podstavec byl 
zrestaurován donáškami. Z postupu prací jsme 
měli radost, lidé byli spokojeni. Na sklonku 
léta jsme začali s úpravou okolí. Na podzim to 
vypuklo: „V Lišicích lavičku? Vy jste se snad 
zbláznili, to se nám mstíte. Kdo by na ní asi 
tak seděl?“ Nechápal jsem. Nejsem na to sám. 
Nechápali ani zastupitelé. „Dobře, nedávej 
tam lavičku, dáme ji jinam, podle přání lidí.“ 
Doplňování zeleně květinami a nízkými keříky, 
oddělení od trávníku dřevěnými palisádami. 
Další stížnosti, písemné i ústní, křik na úřadu. 
Po vysvětlení, že to je myšleno tak, aby po celý 
rok tam postupně něco kvetlo, následoval argu-
ment nejzávažnější: vždyť to pak už naše zahrád-
ka nevynikne. Zastupitelé tentokrát stížnosti na 
projekt i na mne zamítli jako nedůvodné. 

„Ještě strom?! No, to snad už ne!“ „Ne, jen 
stromek, kultivar javoru, kulovitá koruna, kte-
rou budeme udržovat v malém vzrůstu, není 
v blízkosti oken ani domu.“ 

„Ale bude z něj padat listí!“ Opět křik, stíž-
nost, týdenní ultimátum – jinak soud. Na to 
nemám už nervy. Musím také řešit něco jiné-
ho. Návštěva u Trhlíků: do měsíce zajistím 
přesazení stromu, jen co přečkáme kontrolu, 
již jsem předal vyúčtování dotace, nelze v něm 
dělat změny. „Konečně, ale do těch novin to už 
dáme.“ 

Někde jsme udělali chybu. Stromek je blíz-
ko infrastruktury (to by ve městech, protkaných 
sítěmi, nebyly skoro žádné). Strom můžeme 
přesadit. Zastupitele můžeme zvolit jiné – už na 
podzim. To bude ze stromů padat listí. Památky 
zůstanou. Nepochopení také.

Pane Macháčku, Vám ta lavička a dvě vysa-
zené lípy u křížku obnoveného na druhé straně 
Lišic opravdu nevadí?

Vítězslav Opálko
starosta obce Dolní Lukavice

Předci slavného astronauta pochází 
z Dolní Lukavice

V neděli 
11. dubna 
2010 jsme si 
připomněli 
40. výročí 
startu lunár-
ní expedice 
Apollo 13, 
dramatické 

mise se šťastným koncem. Plánované přistání 
na Měsíci překazila exploze kyslíkové nádrže 
a let se změnil v jednu velkou improvizaci, 
snažící se o záchranu tří astronautů. Pojďme 
využít tohoto kulatého výročí a připomenout si 
průběh a pozadí této dramatické mise. Posádku 
Apolla 13 tvořili tři lidé: velitel James Lovell, 
zkušený astronaut, pro kterého to byl již čtvrtý 
let do vesmíru. O dva roky dříve se zúčastnil 
mise Apollo 8, při které se stal jedním z prvních 
lidí, kteří obletěli Měsíc. Jeho kolegy na palu-
bě Apolla 13 byli pilot lunárního modulu Fred 
Haise a narychlo jmenovaný pilot velitelské 

sekce John Swigert - pro oba dva to byla první 
cesta do vesmíru. 

James Lovell má spojitost s naší zemí, Plzeň-
skem, neboť z Dolní Lukavice pocházeli jeho 
prarodiče (rod Mašků, rodiče z matčiny strany). 
Jeho matka se za svobodna jmenovala Blanka 
Mašková. James se velmi o svůj původ zajímá. 
Co jeho předky hnalo za oceán? Dozvídáme se, 
že jim hrozil přísný trest za porušení církevních 
pravidel, a proto se rozhodli emigrovat. Lovel-
lův dědeček po příjezdu do USA v 80. letech 
19. století začal stavět v Chicagu budovy. Bližší 
informace však zůstaly rodinným tajemstvím. 
Jeho kladný vztah k České republice dokazu-
je fakt, že po celou dobu letu v kosmické lodi 
Apollo 13 měl u sebe českou vlajku (v balíčku, 
který mu vakuově zabalili).  V roce 1997 tajně 
navštívil rodiště svých předků a o tři roky poz-
ději (28. října 2000) přiletěl oficiálně v dopro-
vodu Vladimíra Remka a obdržel čestné občan-
ství obce Dolní Lukavice.

Mgr. Eva Klepsová
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Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
Ve čtvrtek 25. března 2010 se v německém 

městě Nabburg  konal velký turnaj ve hře „Člo-
věče, nezlob se!“ jako vzpomínka na autora této 
hry Friedricha Josefa Schmidta.  Soutěžila čtyř-
členná družstva žáků  3.-5. ročníků z českých 
a německých partnerských škol.

Přeštickou školu reprezentovali žáci Eliška 
Hajžmanová z V. B, Lukáš Krýsl z V. C, Len-
ka Malátová z V. C a Karolína Sedláčková z V. 
D a vytvořili tým s družstvem žáků naší part-
nerské školy v Nittenau. Hrála se dvě kola po 
25 minutách a celkem 200 soutěžících sedělo 
u 50 stolů. U každého stolu byl rozhodčí, který 
dohlížel na dodržování pravidel a po každém 
kole sečetl body – každá figurka v „domečku“ 
znamenala 10 bodů. 

Soutěž  začala sborovým zpěvem písně Brat-
ře Kubo v české i německé verzi a mezi oběma 
hracími koly bylo pro žáky připraveno bohaté 
občerstvení – asi všechny nejvíce zaujaly velké 
dorty ve tvaru známé hry. Bylo také přítomno 
mnoho hostů – mj. 1. starosta Nabburgu pan 
Armin Schärtl a český konzul pan Josef Hlobil 
z Mnichova. Měli nejenom k dětem krátký pro-
slov, ale na pódiu si také známou hru zahráli.

Celý turnaj byl výborně organizačně zajištěn 
a i když jsme se s naší partnerskou školou neu-
místili na prvních třech místech, nikdo neodešel 
s prázdnou. Všichni žáci odjížděli domů s krás-
nou společenskou hrou a se zážitky, na které 
budou určitě dlouho vzpomínat. 

Mgr. Pavlína Křenová, ŽŠ Přeštice

Náš výlet na turnaj
Ve čtvrtek 25. března jsem jela s paní učitel-

kou Křenovou a třemi spolužáky do Německa 
hrát hru „Člověče, nezlob se!“. Jeli jsme auto-
busem od budovy I. stupně naší školy až do 
Nabburgu, kde se soutěž konala.

My jsme soutěžili za Nittenau. Ve velké spor-
tovní hale jsme dostali cedulky s nápisem „ZŠ 
Přeštice“. Celkem se účastnilo 100 českých 
a 100 německých hráčů, kteří seděli u 50 stolků. 
Každý hráč si vylosoval číslo stolku, u kterého 
byli vždy dva čeští a dva němečtí hráči. Mezi 
dvěma hracími koly byla přestávka. Byly pro 
nás připraveny dorty s logem Člověče, nezlob 
se, makové, povidlové a tvarohové koláčky, 
hranolky s kečupem, cola a fanta.

Po druhém kole byl vyhlášen vítěz a každý 
hráč obdržel cenu. Já jsem dostala domino. Na 
tenhle výlet ráda vzpomínám.

Lenka Malátová V.C

Plzeňští indiáni v naší škole
Pátek 9. dubna 2010 se stal velkým svátkem 

všech žáků, příznivců a fanoušků hokejistů HC 
PLZEŇ 1929. Naši základní školu Na Jordáně 
navštívili tři osobnosti současného plzeňského 
kádru – kapitán Martin Straka, hlavní trenér 
Marian Jelínek a obránce Jaroslav Modrý. Aula 
naší školy byla oděna do modrobílých barev – 
dresů, šál i válečného malování. Z technického 
hlediska, myslím kapacitně, bylo možno bese-
du uskutečnit jen pro cca 160 žáků. To štěstí se 
usmálo na žáky 7. a 8. tříd.

Skvělá atmosféra, moderátorství plzeňského 
indiána, báječní fanoušci, samotní aktéři, vtip-
né otázky a vtipné, i přesné odpovědi vytvořili 

skvělý zážitek pro všechny zúčastněné. Nemoh-
ly chybět ani autentické pokřiky kotle plzeň-
ských fanoušků.

Za uskutečnění téhle akce bych chtěl zejména 
poděkovat – vedení školy, panu Michalu Hoda-
novi, pánům Martinu Strakovi, Marianu Jelín-
kovi a Jaroslavu Modrému a všem žákům za to, 
že jsme mohli všichni společně prožít opravdu 
nevšední sportovní zážitek. A zároveň přeji 
celému hokejovému klubu HC Plzeň 1929 hod-
ně úspěchů a všem příznivcům konečně vysně-
ný extraligový titul. „Škodovka DO TOHO!“

Marek Kindl
učitel, fanoušek, indián

Zeď u kostela dostane nový kabát
Důstojný vzhled konečně získá zdevastova-

ná zeď u dominanty celého Přešticka, chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kul-
turní památkou. Zhruba sto metrů dlouhá hrad-
ba projde do konce června důkladnou opravou 
a změny k lepšímu čekají i zahradu před farním 
úřadem.

Zeď je už zbavená letitých nánosů, oklepaná 
a omytá. Ruku k dílu přiložili členové zdejší 
jednotky dobrovolných hasičů i řada dalších 
občanů, své si zde odpracoval také třeba ředitel 
Diecézní charity Plzeň ing. Jiří Lodr, který bude 
v květnu kandidovat do poslanecké sněmovny.

Konečné úpravy již provede odborná firma, 
lidé se mohou těšit na bílou pískovou omítku, 
která hradbě vrátí její původní podobu.

V zahradě dojde na vyrovnání terénů, upra-
vené plochy budou oseté trávou a v plánu je 
i výsadba několika okrasných keřů.

Celkové náklady se budou pohybovat kolem 
dvou set tisíc korun. Radnice uvolnila na tyto 
účely sedmdesát tisíc, zbytek uhradí římskoka-
tolická farnost v Přešticích.         

Už loni se podařilo vybudovat nový, přibližně 
sto metrů dlouhý chodník ze zámkové dlažby, 

který vede od chrámu ke hřbitovu. Stavbu ini-
ciovala místní organizace KDU – ČSL, nákla-
dy hradilo město. Díky příspěvku farnosti bylo 
také možné vyvést suť ze zahrady, opravit pilíře 
tamní brány a vydláždit vjezd na silnici. 

Michal Jánský

Zdevastovaná zeď u chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie projde důkladnou opravou. 

Foto autor článku

Junák – středisko Dr. Bečváře 
Přeštice

Vás zve ke zhlédnutí 
webových stránek

www.drbecvar.estranky.cz

Tradeáši zahrají v Merklíně
Divadelní ochotnický soubor Tradeáši 

z Nezdic zahraje v sobotu 22. května od 20.00 
hodin v Merklíně před zámečkem pohádku 
Hastrmanská komedyje (na snímku). Výtěžek 
ze vstupného bude věnován Diakonii Merklín. 
Zveme srdečně všechny příznivce ochotnického 
divadla a ty, kteří mají rádi pohádky a obzvláště 
hastrmany.

Helena Plincelnerová, Nezdice

Základní škola Skočice 
oslavuje 100 let od svého založení 

dne 19. června 2010.

Budova školy bude otevřena k prohlídce 
od 13.00 hodin.

Od 17.00 hodin se koná setkání rodáků 
a bývalých žáků v restauraci u Petra.

Srdečně zve Červený kříž 
a Sbor dobrovolných hasičů Skočice.


