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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po období vánočních svátků se většina z nás 

vrací do běžného všedního dne roku 2009. 
Na všechny z nás více či méně dolehne nepří
znivá celosvětová ekonomická situace, která 
se odrazí i v každodenním životě. Avšak začí
nat nový rok pesimistickým pohledem by jistě 
nepřineslo pohodu, ani víru v lepší budouc
nost. Z tohoto důvodu bych Vám chtěl před
stavit některé připravované akce, které by 
měly dále zlepšovat život v našem městě.

V letošním roce začne výstavba nového par
ku Na Chmelnicích, jenž by měl zlepšit pod
mínky pro bydlení a život nejen v této lokalitě, 
ale i v celém městě. Pro všechny občany je jis
tě potěšující informace, že se podařilo sehnat 
prostředky na opravu a celkovou rekonstrukci 
další budovy, ve které jsou umístěny ordinace 
odborných lékařů, a to v Sedláčkově ulici 553.

Během prvního čtvrtletí tohoto roku by 
měla začít naplno fungovat Městská poli
cie Přeštice, jejímž hlavním cílem je zlepše
ní bezpečnosti ve městě. Další informace 
o fungování a činnosti MP budou přináše
ny v následujících číslech Přeštických novin, 
včetně kontaktů, na které se mohou občané 
se svými problémy obrátit.

Na základě dobrých zkušeností z 1. vlny 
privatizace, kdy velká část domů, prodaných 
do soukromého vlastnictví, byla zrenovována, 
přijalo Město v závěru roku 2008 Zásady pro 
2. etapu privatizace. Věříme, že i tento krok 
bude správný a většina domů zkrášlí svůj 
vzhled a zlepší podmínky pro budoucí vlast
níky.

Pro rozvoj města a jeho obyvatele je velice 
významný projekt vybudování infrastruktury, 
včetně komunikačního napojení, v prostorách 
Na Chmelnicích, kde by Město v budouc
nu chtělo nabídnout možnost další výstavby 
nejen rodinných, ale i bytových domů. V sou
časné době se dopracovává projekt, jehož 
cílem je vytvoření podmínek pro další rozvoj 
bydlení v této oblasti.

Neměli bychom zapomínat ani na spo
lupráci mezi Městem a různými spolky 
a organizacemi, které se významně podílejí 
na kulturních, společenských a sportovních 
akcích, pořádaných nejen pro své příznivce 
a členy, ale i pro ostatní obyvatele. Věříme, že 
spolupráce nastartovaná v loňském roce se 
nadále prohloubí a do volnočasových aktivit 
se zapojí i ostatní organizace.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát hod
ně úspěchů v letošním roce a co možná nejví
ce radostných a pohodových dnů.

Mgr. PETR FORNOUZ,  
starosta Města Přeštice

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ 
V K. Ú. PŘEŠTICE

Město Přeštice připravuje podklady pro 
změnu územního plánu v katastrálním úze
mí Přeštice. Připravovaná změna by měla 
být spuštěna v druhé polovině roku 2009. 
Vzhledem k připravované změně územního 
plánu vyzýváme všechny vlastníky pozem
ků v katastrálním území Přeštice, aby do 30. 
dubna 2009 předali své případné požadavky 
na využití pozemků v rámci územního plá
nu v písemné formě na Odbor regionální
ho rozvoje a životního prostředí, Ing. Arch. 
Stunová, v Husově ulici (č. dveří 213) nebo 
do sekretariátu starosty Města Přeštice, 
Masarykovo náměstí, Přeštice.

Požadavky vlastníků pozemků budou utří
děny a následně předány dotčeným orgá
nům k vyjádření.

Město Přeštice děkuje všem vlastníkům 
za spolupráci.

Mgr. Petr Fornouz, 
starosta Města Přeštice

Srdečné přivítání české výpravy na Reha kli-
nice Am Regenbogen. Zleva: autorka článku, 
Karel Úlovec, vedoucí hostitelského zdravot-
nického zařízení pí. Hoffmannová, starosta 
Nittenau Karl Bley a v pozadí část horšic-
kých dětí.

Mikroregion Přešticko pokračuje v přes
hraniční spolupráci s přáteli z bavorské
ho Nittenau, a tak i v předvánočním čase 
s radostí přijal pozvání na tradiční vánoční 
zpívání. Termín byl „čertovský“, 5. prosince 
2008, a snad proto projevila zájem jen ško
la v Horšicích a pěvecký sbor pod vedením 
paní Evy Šustrové při ZŠ v Chlumčanech.

Malí zpěváčci a muzikanti se moc těši
li a my dospělí taktéž. Cesta ubíhala vesele, 
pan Karel Úlovec občas zpestřil jízdu zají
mavými informacemi o místech, kterými 
jsme projížděli, a jen s malinkým zpožděním 
jsme dorazili do města Nittenau, kde na nás 
čekal pan Heigl, mající na starosti právě pře
shraniční spolupráci. 

Žáci nittenauské Volksschule nás při
vítali obrovským potleskem, jen co jsme 
vešli do prostor školní auly. Před samot
ným vystoupením našich dětí následova
lo další překvapení, to když vešel sám svatý 
Nikolas (obdoba našeho Mikuláše) se svým 
čeledínem Ruprechtem. Ohromný Nikolas 
k dětem promluvil a rozdal balíčky se slad
kou nadílkou. Po něm nás všechny znovu 
přivítal starosta města Nittenau pan Karl 
Bley. Za pěveckou nadílku sklidily naše děti 
potlesk a při závěrečné písni „Lieber Niko
las“ se k chlumčanskému sboru přidaly 

i německé děti.
Následovala příjemná procházka měs

tem, při níž jsme zhlédli  „čapí“ věž, nahléd
li do místního muzea a kostela a na chvilku 
tak nasáli předvánoční atmosféru města Nit
tenau. Na obědě jsme si pochutnali v Reha 
klinice Am Regenbogen, kde poté děti zpří
jemnily svým muzicírováním dny zdravot
ně postiženým klientům. Radost rozdávali 
svými dětskými úsměvy a vánočními kole
dami též v Seniorhaus Valentin. Staří lidé 
v domově tak strávili adventní čas s námi 
a s hudbou, která skutečně nezná hranic.

Zástupci Mikroregionu Přešticko, paní 
učitelky Jaroslava Jeslínková a Jana Tolaro
vá za horšickou školu a též paní Šustrová 
za chlumčanský pěvecký sbor předali milé 
dárečky, které budou německým přátelům 
připomínat naši návštěvu. A my domů odjíž
děli obdarováni nejen nádhernou vánoční 
hvězdou v květináči a kupou sladkostí, ale 
hlavně s dobrou náladou a s díky na rtech 
za vřelé přivítání v Nittenau.

Všem účinkujícím, paním učitelkám, 
panu Úlovcovi a přátelům v Nittenau patří 
dík za pěkný den. Těšíme se na další setká
ní a všem přejeme všechno dobré v novém 
roce 2009.

Za Mikroregion Přešticko
Mgr. MARTINA HANZLÍKOVÁ

Spolupráce městského úřadu se starosty 
obcí správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Přeštice pokračovala úspěšně 
i v roce 2008. Společně jsme zvládli další 
povinnosti kladené na obce a jejich předsta
vitele právními předpisy, jako byl například 
zákon o střetu zájmů nebo projednání územ
ně analytických podkladů podle stavebního 
zákona. V letošním roce nás čeká zatím nej
větší společný úkol, protože projekt elektro
nizace veřejné správy nabere na rychlosti. 

V prvním pololetí budeme muset zvládnout 
přípravu všech obcí na spuštění tzv. dato
vých schránek a s tím spojenou konverzi 
dokumentů (převod z papírové do elektro
nické podoby originálu nebo obráceně) 
podle příslušného zákona.

Jménem všech zaměstnanců Městské
ho úřadu děkuji všem aktivním starostům 
za dosavadní spolupráci a přeji jim i jejich 
spolupracovníkům úspěšný rok 2009.

EVA ČESÁKOVÁ, tajemnice MěÚ Přeštice

Z KZ JE KKC
Jak již jsme upozorňovali v minu

lém vydání PN, od 1. 1. 2009 se změnil 
název PO města Přeštice z KZ Přeštice 
na Kulturní a komunitní centrum Přeš
tice. Adresa, IČO, fakturační údaje zůstá
vají beze změny. Veškeré zájmové kurzy 
a cvičení probíhají nadále dle obvyklého 
rozvrhu, zachována zůstává i vydavatel
ská činnost bývalého KZ (PN, Pod Zele
nou Horou atd. )

JUBILEJNÍ 

ROČNÍK

1995-2
009



JAK JSME DISKUTOVALI

CARMINA V KRŠKU

GYMNÁZIUM PŘEŠTICE

ÚSPĚCH ZDRAVÉHO MĚSTA PŘEŠTICE

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE OZNAMUJE, ŽE POKLADNY PRO PLACENÍ MÍSTNÍCH

Informace Městského úřadu

Projekt Zdravé město Přeštice v roce 2008 
navázal na úspěšný předchozí rok, kdy se 
městu jako novému členu Národní sítě zdra
vých měst ČR podařilo od dubna do konce 
roku splnit podmínky kategorie „D“ Místní 
agendy 21. V roce 2008 město pokračovalo 
stejným tempem a do 30. září splnilo pod
mínky kategorie „C“. Za to v závěru roku 
obdrželo ocenění „Za rychlý postup nového 
člena ke kvalitě Zdravého města“. Oceně
ní z rukou předsedy Národní sítě zdravých 
měst Petra Řezníčka převzal starosta města 
spolu s koordinátorkou projektu 4. prosince 
2008 na 15. konferenci NSZM v Praze.

Konference s mottem „Zdravá města – 
společně na cestě do Evropy již 15 let“ se 

konala za mezinárodní účasti a kromě spo
lečného slavnostního programu se věnovala 
dvěma aktuálním pracovním tématům. Jed
ním z nich bylo „Podpora zdraví – osvědčené 
postupy a zkušenosti“ a druhým „Udržitelná 
energetika – výzva pro města, obce a regi
ony“. Oběma tématům v podmínkách měs
ta Přeštice se bude mimo jiné věnovat také 
veřejné fórum občanů v dubnu 2009.

Ocenění, kterého se městu dostalo, pat
ří všem jeho aktivním občanům, kteří se 
do projektu Zdravé město Přeštice v prů
běhu dvou let zapojili. Je poděkováním 
i výzvou k další společné práci.

EVA ČESÁKOVÁ, koordinátorka projektu  
Zdravé město Přeštice

V roce 2009 uběhne první rok fungová
ní pobočky Mikulášského gymnázia Plzeň 
v Přešticích, v němž se již ukázala oprávně
nost jejího zřízení. V březnu t. r. mají rodiče 
opět možnost přihlásit své děti na šestileté 
studium gymnázia do pobočky v Přešticích. 
Při vybírání škol jistě hraje významnou roli 
kvalita výuky, dopravní dostupnost a využi
tí volnočasových aktivit. Všechny tyto mož
nosti Vám Gymnázium v Přešticích nabízí. 
Šestileté studium je určeno pro žáky, kteří 

v letošním školním roce 2008  2009 ukončí 
sedmý ročník základní školy. Veškeré infor
mace o přijímacím řízení, o podmínkách 
přijetí a nabídce studijních oborů naleznete 
buď ve vloženém letáku, anebo na interne
tových stránkách Mikulášského gymnázia 
Plzeň www. gymik. inplus. cz

Věříme, že tato informace Vám ulehčí 
těžkou volbu při rozhodování o budoucím 
vzdělání Vašeho dítěte.

Mgr. PETR FORNOUZ

Před několika lety byly navázány partner
ské vztahy mezi Přešticemi a slovinským 
Krškem. Ženský pěvecký sbor Carmina se 
do vzájemných kulturních kontaktů zapojil 
loni. Využil pozvání mužského pěveckého 
sboru „Svoboda“ z Brestanice (což je město 
vedle Krška se známou jedinou slovinskou 
atomovou elektrárnou) a Krško navštívil 
v době od 16. do 19. října. A nelitoval.

Pověst přátelského a pohostinného slovin
ského národa, kterou ocenily již předcháze
jící návštěvy dětí z přeštické školy a ZUŠ, se 
potvrdila do nejmenšího detailu. Dokonalá 
organizace, pozorné a milé jednání orga
nizátorů našeho pobytu, bohatě prostřené 
stoly, to vše nás velice potěšilo a dojalo.

Naše hlavní dva koncerty v kulturních 
domech v Kršku a Gore se setkaly s upřím
ným a velkým ohlasem. Také četná spon
tánní vystoupení na nejrůznějších místech 
při výletech po okolí byla přijata s velkou 
pozorností a povděkem.

Nejvíce na nás zapůsobila událost, která 
se stala po báječném obědě v místní velké 
papírně. Výborné víno na stoly dodali jako 

sponzoři místní vinaři  paní a pán, asi tak 
pětasedmdesátníci. Naše „Vínečko bílé“ 
zazpívané upřímně a s citem jako poděko
vání vehnalo staré paní slzy do očí. Řekla, že 
za celý život jí za její víno nikdo tak krásně 
nepoděkoval.

Při celé naší návštěvě Slovinska, krásné
ho a malebného, na nás dýchala přátelská 
atmosféra a připadali jsme si jako mezi svý
mi. Uvědomovali jsme si, jak jsou si naše 
národy blízké. Jazyková bariéra prakticky 
neexistuje a kultura i mentalita jsou téměř 
identické.

Už se moc těšíme, že příští rok v říjnu 
budeme hostit mužský pěvecký sbor „Svo
boda“ u nás v Přešticích. Zpívají výborně, 
a co teprve až uslyšíte, jak „vyšívají“ Gotto
vu píseň „Tam, kam chodí vítr spát“! Oprav
du se máte na co těšit.

Za sbor Carmina IVANA FROŇKOVÁ

P. S. Sbor Carmina děkuje všem, kteří při
spěli k realizaci tohoto zájezdu, a také našim 
dvěma pánům řidičům, kteří nás bezpečně 
a trpělivě dovezli do Krška a zpět domů.

Tajemnice Městského úřadu Přeštice 
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na vedoucí finančního odboru

na dobu 1 roku s možností dalšího pro
dloužení, s nástupem od 1. 3. 2008

(dřívější nástup vítán), v 11. platové tří
dě

Předpoklady vzniku pracovního pomě
ru:

1) státní občanství ČR, popř. trvalý 
pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka

2) věk min. 18 let, způsobilost k práv
ním úkonům

3) bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona 
o úřednících

4) vzdělání VŠ ekonomického směru, 
praxe min. 4 roky

5) zkouška odborné způsobilosti nebo 
praxe ve veřejné správě předností

Lhůta pro podání písemných přihlá-
šek končí dnem 16. 1. 2009

Přihlášku lze podat osobně v sekretari
átu tajemnice MěÚ Přeštice, Masaryko
vo nám. 107, Přeštice, nebo zaslat poštou 
na adresu Městského úřadu.

Bližší informace na http://www. 
prestice-mesto. cz nebo přímo na MěÚ 
Přeštice, tel. 377 332 444.

PODĚKOVÁNÍ 
PANÍ VĚŘE KOKOŠKOVÉ

Chtěl bych touto cestou jménem Měs
ta Přeštice i jeho obyvatel poděkovat 
ředitelce Kulturního zařízení Přeštice 
paní Věře Kokoškové za její dlouholetou 
činnost v oblasti organizování kultury 
v Přešticích a okolí.

Paní ředitelka stála u zrodu Domu his
torie Přešticka a její zásluhou má Dům 
historie Přešticka výborné jméno nejen 
v Přešticích a okolí, ale i mezi širokými 
uměleckými kruhy a muzei v podstatně 
větších městech.

Po celou dobu své funkce ředitelky 
Kulturního zařízení se paní Kokošková 
snažila o rozvoj kulturního dění v Přeš
ticích organizováním množství koncertů, 
tanečních kurzů pro mládež, fungová
ním kina a dalších aktivit. Její činnost je 
spojena i s fungováním Městské knihov
ny v Přešticích a zajišťování této služby 
na úrovni regionálního knihovnictví.

Dovolte mi, abych Vám, vážená paní 
Kokošková, popřál hodně zdraví do dal
ších let a plno elánu do tvůrčích činností.

Mgr. PETR FORNOUZ
starosta Města Přeštice

GELOVÉ NEHTY ZA VELMI ZAJÍMAVÉ CENY. NOVÉ, DOPLNĚNÍ, MALOVÁNÍ, 
OBTISKY AJ. Tel. : 602 418 956.

STATISTICKÝ PŘEHLED

Od 01. 01. 2003 se stal Městský úřad Přeštice tzv. obcí 3. typu – Obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností. Následující tabulka uvádí počet uzavřených sňatků u Městského 
úřadu v Přešticích a počet nově narozených přeštických občánků od tohoto data.

rok sňatky narozené děti

2003 57 57

2004 66 76

2005 50 77

2006 62 62

2007 62 75

2008 57 78 / k 28. 11. /

Vítání občánků do života dne 15. 11. 2008
1. skupina (popis vždy zleva):
Jakub MAŠEK, Michal ŠTENGL, Lucie CHVOJKOVÁ, Nikol KRÁLOVÁ, Karolina BEČKOVÁ, 
Filip CÍSAŘ, Lucie BENDOVÁ.

2. skupina:
Jolana SKÁLOVÁ, Filip TICHÁČEK, Nela HOLCOVÁ, Simona TROJÁČKOVÁ, 
Martin SKÁLA, Denisa KRIEGEROVÁ.

Diskusní fórum na webových stránkách 
Města Přeštice nadhodilo v listopadu a pro
sinci 2008 dvě podobné otázky. V listopa
du se respondenti vyjadřovali k tomu, zda 
jsou spokojeni s tím, že osvětlení manipu
lační plochy firmy IACG potlačilo světel

nou dominantu města  chrám Nanebevzetí 
P. Marie. Hlasovalo 2 482 lidí, z nichž sou
hlasně odpovědělo jen 375 a 2 107 to vadí. 
Prosincová otázka se týkala spokojenosti s 
vánočním osvětlením Přeštic. K 29. 12. bylo 
skóre 440 (ANO) : 920 (NE).



22. 11. 2008
2. skupina :
Tomáš TUMPACH, Filip ŠTĚTINA, Pavel MAČEJOVSKÝ, Pavel KRIEGELSTEIN, 
Dan KLADÍVKO, Marek MATAS, Daniel TOLAR.

NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK

3POPLATKŮ, BUDOU OTEVŘENY OD 12. LEDNA 2009. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA PŘIBÝVÁ, VÍTALO SE 15. a 22 . 11. a 13. 12. 2008

Paní Světlaně Braunové z Přeštice jsme 
připravili předčasný vánoční dárek  Listinu 
o udělení státního občanství České republi
ky jí „nadělila“ tajemnice městského úřadu 
paní Eva Česáková. Dne 1. 12. 2008 se tak 
paní Světlana Braunová stala právoplatnou 
občankou České republiky.

Paní Braunová přišla do našeho města jako 

občanka Ukrajiny v roce 1995, začala zde 
pracovat a o rok později tu založila rodinu. 
Jsme rádi, že jsme tak trochu mohli přispět 
k lepší předvánoční atmosféře v rodině paní 
Světlany Braunové. Dovolte mi popřát nové 
občance naší republiky pevné zdraví, štěstí 
a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

ZDEŇKA HRABĚTOVÁ, matrika MěÚ

15. 11. 2008
3. skupina: Jan ŽIŽKA, Karolina KŘÍŽOVÁ, Katka VONÁSKOVÁ, Jakub HASMAN, 
Štěpánka ŠILINGOVÁ.

22. 11. 2008:
1. skupina (popis vždy zleva):
Martin TUREČEK, Daniel KUBĚNA, Alena STUCHLOVÁ, Adéla ZEMANOVÁ, 
Denisa LAUTNEROVÁ, Daniel ŠIMON.

Vítání občánků do života ze dne 13. 12. 2008:
1. skupina (popis vždy zleva):
Filip FOŘT, Zdeněk ČÍŽ, Jan STREJC, Dominik ORLÍK, Adam NĚMEČEK, Jan FUČÍK.

13. 12. 2008
2. skupina:
Sára BEŠKOVÁ, Mirka ZAHRADNÍKOVÁ, Kristýna ČÁPOVÁ, Karolina KRIPNEROVÁ, 
Adam LUCÁK, Lucie JINDŘICHOVÁ.
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V sobotu 6. 12. 2008 se konal již tradič
ní Mikulášský turnaj žen ve sportovní hale 
v Nezvěsticích. Ženy Přeštic obsadily v sil
né konkurenci 3. místo, když dokázaly jako 
jediné vzít vítězi Sokolu Tymákov ve finálo
vé skupině bod za remízu 7:7. Ve finále celek 
Přeštic bez problémů porazil další prvoligo
vý tým Žatce 9:7. Tento turnaj byl dobrou 
přípravou na lednové čtvrtfinále České
ho poháru, které se koná 17. 1. 2009 v hale 
na Borských polích.

Utkání se hrála na čas 1x20 min. Řídili je 
rozhodčí Jaroslav Holý a Václav Šimice

Výsledky Přeštic ve skupině B:
Přeštice  Stará Huť 12:3,  Tymákov B 

10:6,  Božkov 7:6,  Chomutov 7:9; výsledek 
započítávající se do finálové skupiny

Pořadí ve skupině B:
1. Chomutov 8 bodů 2. TJ Přeštice 6 b. 3. 

Božkov 4 b. 4. Tymákov B 2 b. 5. Stará Huť 
 0 b.

Pořadí ve skupině A:
1. Tymákov A 8 bodů 2. Žatec  5 b. 3. 

Bakov 3 b. 4. Stupno 2 b. 5. Blovice 
2 b.

Tymákov A  Žatec 9:5, výsledek započítá
vající se do finálové skupiny.

Do finálové skupiny postoupily první dva 
celky z každé skupiny a výsledek vzájem
ného utkání se započítával do konečného 
pořadí na prvních čtyřech místech.

Konečné pořadí turnaje:
1. Sokol Tymákov A 2. SK Chomutov NH 

3. TJ Přeštice 4. Šroubárna Žatec 5. TJ Bož
kov, 6. TJ Bakov nad Jizerou 7. Sokol Tymá
kov B 8. SKH Stupno 9. Sokol Blovice 10. TJ 
Stará Huť.

DRACI A DRÁČCI V OPLOTĚ
„ 25. 10. 2008 jsme za spoluúčasti TJ Sokol 

Oplot pořádali za sokolovnou Dračí odpo
ledne. Pro děti byly připraveny různé dračí 
úkoly  hod míčkem na plechovky s dračími 
hlavami, dračí puzzle, namotávání provázku 
mezi dračí zuby, nakreslení draka. Zajímavá 
byla dračí křížovka s nápovědami, rozmís
těnými po celém hřišti. Největším oříškem 
bylo vymotávání dračích ocásků s navá
zanými bonbóny. Za každý splněný úkol 
dostaly děti razítko se zvířátkem na dra
čí papírovou hlavu, zavěšenou kolem krku. 
Poté jsme se vrhli na pouštění draků. Přes
tože počasí bylo slunečné, pořádného větru 
jsme se nedočkali, a tak se drakům k obloze 
moc nechtělo. Děti si však poradily a s draky 
běhaly, aby se jim alespoň na chvilku vzná
šeli nad hlavami. . . “

Z dopisu V. ČERNOHLÁVKOVÉ, MŠ Oplot

SOUTĚŽÍ V NH SE ZÚČASTNILI 
I TI NEJMENŠÍ

Oddíl národní házené TJ Přeštice pracu
je i s těmi nejmenšími dětmi z 1. až 3. tří
dy v počtu 30. Účastní se soutěže přípravek, 
která v letošní sezóně byla zavedena poprvé. 
Do soutěže byla postavena tři družstva:

A družstvo: Cibulka Ladislav, Rund Zby
šek, Moulis Jakub, Tůma Michal, Šlehofer 
Michal, Doubek Tomáš, Šašek Martin, Vik
tora David.

B družstvo: Gál Daniel, Pach Jaroslav, 
Řezanka Václav, Brada Pavel, Rout Daniel, 
Muchka Martin, Rádl Jan, Přerost Martin

C družstvo: Romová Jana, Tůmová Gabri
ela, Tušková Nikola, Tušková Kamila, Bru
nátová Andrea, Wiesnerová Lucie, Baláž 
Daniel, Muchka Jaromír.

Mezi členy přípravky ještě patří: Lenka 
Šimanová, Julie Hrbáčková, Aneta Jabbou
rová, Barbora Schejbalová, Klára Ausberge
rová, Lukáš Havlík

Po turnajích v Bolevci, Plzni Újezdě 
(na venkovních hřištích) a dvou turnajích 
v tělocvičně 14. ZŠ v Doubravce je v prů
běžné tabulce silnější skupiny družstvo 
A zatím na druhém místě. Z kvalitnější, sil
nější skupiny vždy poslední celek sestoupí 
po každém turnaji do výkonnostně slabší, 
a naopak vítěz ze slabší skupiny postupuje 
do následujícího turnaje do silnější skupiny.

V turnaji 29. 11. 2008 v Doubravce se 
umístilo družstvo B na 2. místě se 4 body, 
když vyhrálo družstvo děvčat Plzně Újezda 
s 6 body. Na 3. místě skončily Vřeskovice 
a poslední TJ Přeštice C.

Trenéry nejmladších členů oddílu jsou 
mnh. Stanislav Zadražil, mnh. Romana 
Jabbourová, Jitka Živná a Eliška Stehlíková

STANISLAV ZADRAŽIL

Kam na výlet • Kam na výlet
VÝLETY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 

PŘEŠTICE V LEDNU 2009:
3. 1. SO: CHLUM - BÍLÁ HORA

Vlakem z Přeštic v 8,28 do Plzně ČD. Tro
lejbus č. 16 do Doubravky. Zpět z Plzně 
v 16,10 (R 17,02).

TRASA: PLZEŇ  DOUBRAVKA  
CHLUM  BÍLÁ HORA  BOLEVECKÉ 
RYBNÍKY  KOŠUTKA  PLZEŇ ČD.

Vede M. Pojarová.  (14 km)
10. 1. SO: PŘES BRANIŠOVSKÝ HŘE

BEN
Vlakem v 9,29 do Klatov (9,52), z Klatov 

v 10,15 do Dobříkova. Zpět z Pocínovic 
15,43 do Klatov, z Klatov v 16,06.

TRASA: DOBŘÍKOV (ČD)  DOBŔÍKOV 
ves  BRANIŠOV  MODLÍN  LIBKOV  
DOBRÁ VODA  POCÍNOVICE

Vede F. Vokáč.  (11 km)
17. 1. SO: PŘEŠTICE - ŠVIHOV

Z Přeštic pěšky. Zpět ze Švihova ve 14,58 
do Přeštic.

TRASA: PŘEŠTICE (ČD) v 8,45  LUŽA
NY  BOROVY  JÍNO  ŠVIHOV.

Vede V. Čermák.  (13 km)
24. 1. SO: ČERVENÉ POŘÍČÍ - KALIŠTĚ

Vlakem z Přeštic v 8,43 do červeného 
Poříčí.

TRASA I: ČERVENÉ POŘÍČÍ  KALIŠ
TĚ  STROPČICE  NEZDICE  LUŽANY 
 PŘÍCHOVICE  PŘEŠTICE (12 km)

TRASA II: ČERVENÉ POŘÍČÍ  KALIŠ
TĚ  STROPNICE  SKÁLA  RADKOVICE 
 PŘÍCHOVICE  PŘEŠTICE

Vede V. Řežábek  (15 km)
30. 1. PÁ: Z MĚČÍNA PŘES LUH 
DO PŘEŠTIC

Autobusem v 10,45 do Měčína. Zpět 
z Přeštic do Plzně v 16,28.

TRASA: MĚČÍN  cihelna  LUH  HOR
ŠICE  VYTŮŇ  RADKOVICE  PŘÍCHO
VICE  PŘEŠTICE

Vede F. Vokáč.  (14 km)
Změna programu vyhrazena.

Řádková inzerce
STUDNAŘSKÉ PRÁCE: ☺

 čištění, prohlubování
 ruční výkopové práce
Tel. : 777220 931

NAUČÍM RUŠTINU, jak potřebujete. Pro  ☺
začátečníky i pokročilé. Tel. : 724 316 069.

NABÍZÍME rozporcované prase, kg  ☺
za 52 Kč. Objednávky na tel. : 777 220 931.

NÁRODNÍ HÁZENKÁŘE ČEKÁ 
ČESKÝ POHÁR

Nejdříve se představí prvoligoví muži TJ 
Přeštice ve čtvrtfinálové skupině J, která se 
hraje v neděli 11. 1. 2009 ve sportovní hale 
ZČU na Borských polích. Soupeři mužů 
TJ Přeštice v bojích o postup do semifiná
le budou: TJ DIOSS Nýřany (Mistr ČR pro 
rok 2008), Sokol Stupno (účastník 1. ligy), 
NH Řevnice a Sokol Bakov (oba účastníci 2. 
ligy).

NESTÍHÁTE PEČOVAT 
O SVOJI DOMÁCNOST?

Nechte to na nás! Poskytujeme jednorá-
zovou i stálou péči o Vaši domácnost.

- Rychle a spolehlivě
- Praxe 7 let
- Po domluvě možno i hlídání Vašich dětí, 
ale i čtyřnohých miláčků

Tel. : 774 704 707
e-mail: vochozskyvrch@seznam cz

DÁRKY PRO TĚLO I PRO DUŠI
Kulturní zařízení Přeštice pořádá již 

po páté oblíbený KURZ HUBNUTÍ 
po dle metodiky Mudr. Ivy Málkové ze 
společnosti STOB.

Kurz má 12 lekcí, každá lekce se sklá
dá z hodiny cvičení a hodiny teorie, k níž 
dostanete písemné materiály. Začá
tek kurzu v pátek 9. 1. 2009 v 17,30 hod, 
konec 27. 3. 2009. Cena: 1700, Kč. Při
hlášky v kanceláři KZ Přeštice, tel. : 
377 982 690.

Klienti VZP a Hutnické zdravotní 
pojišťovny mohou na kurz čerpat příspě
vek 500 Kč!

Dále upozorňujeme, že od února 
do června 2009 poběží další běhy oblí
beného cvičení s prvky jógy. Do všech tří 
kurzů  jednoho středečního od 19 hod. 
a dvou čtvrtečních se začátky v 18,30 
a 19,30 hod se můžete hlásit v kanceláři 
KZ. Cena kurzu je 600 Kč.

TAI JI QUAN pro zdraví, osobní sílu, cestu poznání a moudrosti. 
Společenství Tai Ji Quan stylu Chen je otevřeno pro všechny zájemce. 
Cvičení probíhají pod vedením přímého žáka mistra Chen Xiao Wanga 
každou středu 18:3020:30 na sále kulturního domu ve Kbele (11 km 
od Přeštic). Srdečně vás zveme. 
Podrobnější informace na tel: 603 996 856. 

PRVOLIGOVÉ ŽENY TJ PŘEŠTICE TŘETÍ

MALÍŘSTVÍ 
A LAKÝRNICTVÍ
Provádíme veškeré malířské

a lakýrnické práce 
včetně fasádních nátěrů.

Bytový a průmyslový úklid.
Miroslav Szewczyk a syn,

Rybova 1062, Přeštice

� 607 524 384

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ PŘEŠTICE
HALOVÉ TURNAJE

Minižáci
Po ukončení sezóny nastává čas halových 

turnajů. Pro naše nejmladší fotbalisty jsme 
uspořádali 2 halové turnaje v hale TJ Přeš
tice.

První pro starší přípravku (ročníky 98 
a mladší) se konal 6. 12. Turnaje se zúčast
nila mužstva TJ Dobřany, TJ Klatovy, Start 
VD Luby, Sokol Štěnovice a naše přípravka. 
Ve velmi silné konkurenci jsme obsadili 2. 
místo. Turnaj vyhráli žáci TJ Klatovy. Celý 
turnaj řídil rozhodčí pan Lukáš Langmajer 
bez nároku na odměnu  děkujeme.

Druhý turnaj se hrál o týden později 14. 
12. Do turnaje jsme postavili další dvě naše 
mužstva a pozvali jsme týmy Sokol Dolní 
Lukavice, Sokol Losiná, Sokol Lužany, Sla
voj Stod. Vítězem turnaje se stalo mužstvo 
Slavoje Stod, naše družstva obsadila druhé 
a páté místo. Všechny zápasy odřídil roz
hodčí pan Ladislav Langmajer bez nároku 
na odměnu  děkujeme.

V obou turnajích obdrželi všichni zúčast
nění drobné ceny.

PODĚKOVÁNÍ
Fotbalový oddíl TJ Přeštice děkuje všem 

sponzorům, podnikatelským subjektům 
a příznivcům za podporu přeštického fotba
lu v roce 2008.

Hlavní poděkování patří VV TJ Přešti
ce a Městu Přeštice, bez jejichž pomoci 
bychom si činnost fotbalového oddílu těžko 
představovali.

Do roku 2009 přejeme všem spoluob
čanům hodně zdraví a štěstí a těšíme se 
na další setkávání nejen při sportovních pří
ležitostech. 

JIŘÍ LUCÁK

AUTO CB Přeštice,
tř. 1. máje 849

Nyní vozy ŠKODA koupíte nejvýhodněji. 
Zvýhodněné ceny nových vozů až 

o desítky tisíc korun. 
Přijďte se přesvědčit do našeho 
autosalonu nebo se informujte 

na tel. : 377 982 232, 606 806 977.
Kromě vozů Škoda provádíme běžné 
opravy a servis i pro jiné cizí značky os. 
vozů vč. zajištění náhradních dílů.
Specializace na vozy FIAT.
-  Pneuservis + seřizování geometrií 

náprav.
-  Opravy karoserií vč. lakování.
-  Elektroopravy + montáže radií, CZ, 

apod.
-  Čištění a plnění klimatizací.
-  Zajišťování STK pro všechny os. vozy.

Info na tel.:
377982929, 602 450 523.

V novém roce přejeme našim 
zákazníkům hodně štěstí, zdraví, 
osobních a pracovních úspěchů!

O týden později, tj. v sobotu 17. 1. 2009, 
čeká čtvrtfinále sk. B prvoligové ženy TJ 
Přeštice. Místo konání je stejné, jako v pří
padě mužů, v hale na Borských polích. Ženy 
TJ Přeštice se střetnou s těmito soupeři: 
Sokol Tymákov (Mistr ČR pro rok 2008), 
Spoje Praha (účastník 1. ligy), TJ Sokol 
Březno a TJ Stará Huť (účastníci Středočes
kého kraje).
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LEDEN 2009 • Prezentace firem, reklamy, podnikatelské aktivity, zajímavosti a zprávy z Přešticka

NAŠLA SE „MAŘENKA“
Díky osvíceným lidem připutuje každý rok 

do sbírky Domu historie Přešticka něco, co 
má nárok na přízvisko „objev roku“. Někdy jde 
o takový přesah do minulosti, že by jej nikdo 
neočekával ani ve snu. Elektronická zpráva, kte
rá nás dostihla loni v létě, byla doslova vzrušu
jící.

6. července 2008 se v Praze na Jižním Měs
tě našel u jednoho z kontejnerů na separovaný 
odpad velký sešit formátu A3 v černé sameto
vé vazbě, zdobený v rozích kovovými ornamen
ty a s monogramem MARIA ve středové části. 
Nebyl zahozen, spíše odložen, jakoby tomu 
neznámému, kdo se jej zbavoval, bylo líto jej 

“pohřbít“. Nález skončil u pana Jana Smolky, kte
rý, ač profesí počítačový expert, má literární his
torii a starožitnosti jako velkého koníčka. Záhy 
zjistil, že autorem rukopisného památníku je 
jakýsi Josef B. Rebec z Přeštic a velmi krasopisně 
psané texty jsou dojemnou vzpomínkou na jeho 
dcerušku, která zemřela ve věku 2,5 roku.

Teď trochu odbočím, abych připomněla osob
nost pedagoga a spisovatele Josefa B. Rebce (8. 
10. 1842 Jindřichův Hradec  22. 11. 1906 Pra
ha), který v Přešticích působil od roku 1868 jako 
ředitel hlavní farní školy. Vedle pedagogické 
činnosti byl také nadšeným osvětovým pracov
níkem, sběratelem učebních pomůcek, auto
rem divadelních her pro děti a literárních prací 
s tématikou okresu přeštického (Vodstvo a hor
stvo okresního hejtmanství Přeštického, 1881; 
Zeměpisný nástin hejtmanství PřeštickoNepo
muckého, 1885). Po panu učiteli Rebcovi zůsta
la nejen Rebcova ulice, ale i vzpomínka na jeho 

“zelený pomník“, první městský park v Přešticích 
(1897).

Na zkulturnění velkého hliniště, které se roz
kládalo vlevo při silnici na Plzeň, nelitoval pan 
ředitel Rebec sil ani času. Byl člověkem pevné 
vůle a silného charakteru, který dovedl překonat 
všechny překážky. Pracoval rád, protože věděl, 
že jeho práce přinese prospěch budoucím poko
lením.

Jako jednatel Okrašlovacího spolku osobně 
sháněl peníze, povozy, sazenice, zavezený poze
mek rozměřil, nechal osázet a vybudovat cesty 
a odpočinkové kouty pro děti i dospělé, to všech
no doplnil popiskami pro návštěvníky a krmítky 
pro ptáky. Nevzhlednou část města proměnil 
v hojně navštěvovaný romantický park. Ještě se 
mu podařilo přikoupit k němu přilehlé „pan
ské“ pole a osázet je lesními stromky. Když se 
ujaly, tvůrce parku zemřel ve věku pouhých 64 
let. Stalo se tak při návštěvě jeho švagra v Praze. 
K poslednímu odpočinku byl údajně převezen 
domů do Přeštic, avšak jeho hrob se nám ve sta
ré části hřbitova již najít nepodařilo.

Nyní se vraťme k nálezu z pozůstalosti toho 
neznámého, který byl zřejmě nějakým způso
bem spjat s Rebcovou rodinou. Svázaný rukopis 
o 46 stranách nese na titulní straně nápis „Vzpo
mínka na Mařenku“ a věneček světlých dětských 
vlásků, propletených červenou nití. Uvádí také 
iniciály narození a úmrtí dítěte  2. 5. 1880  30. 
11. 1882. Následuje věnování: „matce Matyldě 
věnuje Jos. B. Rebec, otec“.

V úvodní části otec láskyplnými veršíky vypo
dobňuje malou Mařenku, jak vypadala, jak se 
chovala k rodičům i sestrám Miladce a Bohuš
ce, vypisuje její oblíbená jídla, přičemž používá 
její dětské výrazy. Charakterizuje ji jako bucla
té, živé, veselé děcko. Převážná část památníku 
je však poté již vedena jako fiktivní rozhovor 

Mařenky s rodiči. Její onemocnění, které blí
že nespecifikuje, je popisováno jako “Mařen
čin stesk“: „Tatínku, tatínku, pochovej panenku, 
pohlaď Mařenčinu nemocnou hlavinku. Hlavič-
ka a bíško bolí mne přemnoho, nepojde, tatín-
ku, dobrého nic z toho. . . Nožičky nemohou už 
nikam běžeti, ach, musím tak smutně v postýlce 
ležeti. Tatínku, maminko - od vás já jít musím! 
Ach, co ještě v světě, než umru, já zkusím. “

Pak už „Mařenky není“ a nešťastný otec stří
davě naříká nad její ztrátou a na druhé straně 
adresuje slova útěchy své ženě. Nabádá ji, aby 
nezapomněla, že druhé dvě dcerky ji potřebu
jí. Jako hluboce věřící člověk je přesvědčen, že 
se Mařenka stala vyvoleným andělíčkem a že se 
jednou s ní všichni v nebi shledají.

Málokdy se podaří s takovým časovým odstu
pem nahlédnout do nitra člověka, na kterého 
jsme si zvykli pohlížet jen jako na jedno z mno
ha jmen, zapsaných do historie našeho měs
ta. Třebaže dříve umíralo v útlém věku určitě 
více dětí, tuto hluboce intimní záležitost proží
vali rodiče stejně bolestně jako dnes. Zásluhou 
pana Smolky, který nám nejen unikátní nález 
do muzea oznámil, ale nakonec  po pořízení 
faksimile „Vzpomínky na Mařenku“  nám jej 
osobně přivezl, jsme se stali vlastníky originálu. 
Po sto letech se tedy vrátil opět “domů“. Někdy 
slova díků ani nestačí a člověk si musí přiznat, 
že zázraky se ještě dějí! VĚRA KOKOŠKOVÁ

„NESEM VÁM NOVINY...“
Našemu měsíčníku, Přeštickým novinám, je 

letos patnáct let. Podle všeho je to v délce trvá-
ní vydávání místního periodika zatím rekord. 
Při této příležitosti přinášíme malé zamyšle-
ní našeho dopisovatele, které sice psal bezpro-
středně po konání konference k desetiletému 
výročí obnovení sborníku Pod Zelenou Horou 
(2007), ale na zajímavosti mu neubylo.

„Nepřímým důsledkem zmíněné konferen
ce byl můj pohled do minulosti, kdy jsem se 
dozvěděl, že sborník Pod Zelenou Horou 
vycházel v letech 1932  1943 minulého sto
letí a vycházel měsíčně s výjimkou prázdnin. 
Co vlastně ještě v těch „historických dobách“ 
v Přešticích vycházelo? Nejdříve vycházel, 
podle potřeby, již od r. 1882 až do roku 1942 
Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. 
okresní školní rady. Jen chvilku byl na svě
tě Přeštický týdeník, to se psal rok 1929, ale 
brzy zanikl. Farní věstník duchovních správ 
z Přeštic a okolí vycházel od r. 1936 do roku 
1943, v letech 1922  1932 již jako Farní věst
ník pro osadu Přeštice. Farní věstník duchov
ních správ nepomuckého vikariátu vycházel 
v letech 1930  1940 šestkrát ročně v Horši
cích. V Přešticích také vycházela Naše domác

nost (od 4. 2. 1903 do 31. 12. 1907), která měla 
jistě zajímavé přílohy  Domácí krb, Diblík 
a Naše mládež. Některé další pokusy byly brzy 
ukončeny, například Hlasy pod Ticholovcem 
a Přeštický obzor, jejichž vydávání časově neo
hraničuje ani Sedláčkova kronika.

Posledním periodikem, které si všichni jis
tě dobře pamatujeme, byl Nový život. Před 
rokem 1952 vycházel jako Okresní zpravodaj 
Přešticka, od roku 1957 jako Vesnické noviny 
a od března 1960 byl již okresním formátem.

Za zmínku stojí ještě některé přeštické 
závodní časopisy, jako byl Statkový zpravo
daj (1966  1985), někdy pod jednoduchým 
názvem Zpravodaj, jindy zase naopak pod 
dlouhým názvem Družstevní zpravodaj JZD 
Velký Říjen se sídlem v Přešticích. Vnitropod
nikový zpravodaj vydával také největší podnik 
v Přešticích Prefa, a sice nejdříve pod názvem 
Naše Prefa v r. 1988 a o rok později pod 
názvem Cestou prefabrikace. Zpravodaj zani
kl spolu s podnikovým ředitelstvím. V blíz
kém okolí Přeštic ještě vycházely další závodní 
časopisy jako Chlumčanský keramik nebo také 
Hlinodělník (1950  55 vycházel v Chlumča
nech a Staňkově), dále Blovická pochodeň 
pracovníků blovické Škodovky (1952  54). 
Zpravodaj Blovicka (1950  60), od roku 1959 

s titulem Vpřed, měl podtitul Budovatelský 
časopis pro socialistickou vesnici. V Blovicích 
také vycházel od října 1910 čtyřikrát ročně 
Věstník hasičské župy Podkokšínské okresu 
blovického, skončil neznámo kdy.

To je vše, co v našem okolí vycházelo zhruba 
do 90. let minulého stolet, alespoň dle Biblio
grafie časopisů Západočeského kraje. Po roce 
1989 se ještě objevil pokus o vydávání měsíč
níku “Naše Přeštice“, ale potom od června  
1995 již následovaly Přeštické noviny, měsíč
ník pro město Přeštice a nejbližší okolí, které 
vycházejí dodnes.

A nakonec jedna zajímavost, vpravdě his
torická: Podle nejnovějšího sčítání Newspa
per Tress Dictionary“ má Švédsko 300 novin 
a časopisů, v nichž v samotném Stockhol
mu vychází 87 titulů. V Norsku se vydává 15, 
v Dánsku 76 a ve Finsku 6 deníků. Švýcarsko 
má 518 časopisů. Ve Velké Británii vychá
zí 1763 novin. Z těch připadá na Anglii 1366 
(v Londýně 339 a v krajích 1027), na Wales 61, 
na Skotsko 174, Irsko 14 a na ostrovy v kanálu 
La Manche 21.“ To je novin! Tato čísla vynik
nou ještě více, když zjistíte, že toto „nejnovější 
sčítání“ bylo provedeno v roce 1879! Informa
ci uvádí český časopis Lumír z téhož roku.

KAREL MACHULDA

CO NÁS ČEKÁ ZA VÝSTAVY
Dům historie Přešticka se od 1. 1. 2009 stal 

novou organizační složkou Města Přeštice. 
V jeho dosavadním režimu se nic nemění, tak
že se můžeme těšit na v předstihu nasmlouva
né a pilně připravované čtyři dvojice výstav.

Od 23. 1. do 22. 3. 2009 opanuje galerii 
v přízemí Papírový svět. Na výstavě papíro
vých modelů a vystřihovánek ze všech oblastí 
života (stavby, stroje, doprava atd. ) se setkáte 
nejen s již slepenými modely, ale také s mode
ly v tzv. 2D podobě. Premiéru zde bude mít 
i vystřihovánka přeštického kostela, která 
bude při této příležitosti pokřtěna.

V podkroví se seznámíme s tvorbou 
výtvarnice Marie Zajíčkové  Jílkové, kte
rá se po letech strávených v Plzni opět ráda 

„na skok“ vrátí do míst, kde má své koře
ny. Hlavní výstavy roku budou časově orá

movány daty 10. 4.  23. 8. Známá zpěvačka 
Eva Pilarová se nám svými FOTOOBRÁZKY 
představí jako zručná fotografka, která kromě 
fotoaparátu používá k vyjádření svého vnímá
ní světa i počítač. A výstava „Nostalgie světla 
a stínu“, na níž spolupracujeme s Národním 
technickým muzeem v Praze, představí histo
rii fotografie a diapozitivu včetně záznamové 
a reprodukční techniky.

Od 3. 9. do 8. 11. budeme moci obdivovat 
úžasné kinetické dřevořezby konzervátora 
Západočeského muzea v Plzni Jiřího Špinky 
(“Dřevo v pohybu“) a v komornějším prosto
ru zrekapitulujeme dvacetileté jubileum trvá
ní ženského pěveckého sboru Carmina. Ač by 
se zdálo, že prameny inspirace pro vánoční 
témata už musí brzy vyschnout, není tomu 
tak. Takže je v letošním roce prožijeme jako 

„Vánoce skašovských hračkářů“ díky odborné 
pomoci pana Josefa Branda. A druhá výsta
va „Krása z nití stvořená“  možná nahradí 
chybějící něhu sněhových vloček prostřednic
tvím prací členek kurzu paličkování Oldřišky 
Hlaváčové. Obě poslední výstavy bude mož
no zhlédnout od 25. 11. 2009 až do 4. 1. 2010. 
Tímto letopočtem začne rok pro naše muze
um velmi významný, Domu historie Přešticka 
bude už deset let! VK

 VÝROK MĚSÍCE
„Důležité je, aby budoucnost byla zlep

šována v myšlenkách a plánech, ale ještě 
důležitější je, aby přítomnost byla zlepšo
vána ve skutcích a životě.“

(KAREL ČAPEK)

Zdeněk Štěpán - GASTOP
Dolce 82, 334 0l Přeštice
Tel.: 377 986 668

Mob.: 603 498 658
•  plynofikace rodinných domků
•  ústřední topení, vodoinstalace
•  montáž solárního zařízení
•  revize domovních plynovodů
•  záruční a pozáruční servis
•  servisní prohlídka po první topné 

sezóně ZDARMA
•  při montáži plynových kotlů  

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

•  Uzavírání smluv na odběr plynu 
u zákazníka

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

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

AUTOKLEMPÍŘSTVÍ
Havlíčkovo nám. 274, Přeštice

provádí:
�  opravy havarovaných vozidel  

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

☎ 777 124 851 



PEKELNÝ DEN

AKCÍ PRO NEJMENŠÍ NENÍ NIKDY DOST

ČERTOVSKÉ NADÍLENÍ V OTĚŠICÍCH

6 PŘEDPLATITELE PN PROSÍME O VČASNÉ UHRAZENÍ PŘEDPALTNÉHO VE VÝŠI 180 Kč

Školy hlásí • Máte slovo

UČÍME SE INTERAKTIVNĚ
Díky velké finanční podpoře ze strany OÚ 

Řenče a sponzorů může naše málotřídní 
škola od září 2008 využívat nejmodernější 
didaktickou pomůcku, která zatím není úpl
ně běžná  interaktivní tabuli. Interaktivní 
tabule ve spojení s dataprojektorem a počí
tačem umožňuje ovládat počítačové apli
kace pomocí dotykového pera. Například 
do obrázku mapy ČR mohou žáci zasouvat 
názvy měst, pohoří, řek. . . Tabule je ozvuče
na, lze na ní promítat i video. Pomůcka vel
mi usnadňuje, zefektivňuje a zrychluje práci 
se třemi ročníky, která je velmi náročná.

Za všechny žáky a zaměstnance školy ješ
tě jednou mnohokrát děkuji.

Mgr. MARTINA MÍŠKOVÁ

PREMIÉRA SE VYDAŘILA
Ve čtvrtek 11. 12. 2008 v 18 hod se v kap

li Nejsvětejší Trojice ve Skočicích usku
tečnilo 1. vánoční zpívání. Vystoupil zde 
třicetičlenný pěvecký sbor Skalka z Přeš
tic pod vedením Mgr. Strakové, na kla
vír doprovázela Mgr. Petelíková. Společně 
s nimi vystoupili žáci ZŠ Skočice, se který
mi nacvičily recitační pásmo pí. ředitelka 
Zadražilová a Mgr. Pechová. V nově zrekon
struované kapli, která 7. června oslavila 140 
let od vysvěcení, se sešlo více než 120 poslu
chačů. Neodradila je ani chumelenice, a tak 
stáli i venku.

Po úvodní písni Ave Maria, kterou z kůru 
zazpíval Michal Jánský, začal celý program. 
Závěrečnou píseň si zazpívali všichni spo
lečně, ale nadšení posluchači ani poté neod
cházeli a dožadovali se přídavků. A tak „170 
členný sbor“ pod vedením Mgr. Strakové 
zazpíval ještě další dvě písně. Celý večer se 
velice vydařil, přičemž k nádherné atmo
sféře přispělo i vnitřní a venkovní nasvíce
ní celé kaple, za což patří velké poděkování 
pánům Michalu Jánskému a Václavu Vlko
vi z Přeštic. Za účinkující se rozloučila 
Mgr. Šafratová.

Závěrem bych chtěla poděkovat Městu 
Přeštice za financování celé rekonstrukce 
skočické kaple.

MARIE JAROLÍMOVÁ, kronikářka

Dětský mikulášský rej, který uspořádalo 
Kulturní zařízení Přeštice na den sv. Mikulá
še, se vydařil i díky skvělé mikulášské partě, 
která ještě o den dříve zpestřila závěreč
ný ples frekventantů letošního kurzu tance 
a společenské výchovy v přeštické sokolovně. 
Poděkování pořadatelů patří žákům 9. C ZŠ 
Přeštice  Nadě Švihlové, Václavu Svobodo
vi, Tomáši Boudovi a Janu Snopkovi, a také 
Mgr. Vlastě Šafratové, která jejich “účinko
vání“ zprostředkovala. Velký Mikuláš, anděl 
a dva čerti se v Kulturním zařízení setkali 
s početným zástupem svých “příbuzných“, 

kteří  vzdor svým nápaditým kostýmům  
byli proti nim ještě skutečným “potěrem“; 
vždyť nejmenšímu Mikulášku byly pouhé 
dva roky a raději lezl, než chodil. S o to větší 
vehemencí se však děti účastnily řady sou
těží, které byly prokládány tanečními krea
cemi na písničky z pohádek. Nakonec došlo 
i na vyhodnocení nejhezčích masek, sladkou 
odměnu si však domů odnesl každý z účast
níků. O bezchybnou režii zábavného sobot
ního odpoledne se postarali manželé Naďa 
a Zdeněk Květoňovi, kterým rovněž patří 
velký dík. VK

Jak už bývá v naší škole dobrou tradicí, 
významné události a svátky žáci zpracová
vají projektově. V pátek 5. 12. tomu neby
lo jinak. Do výuky hned ráno zavítal hodný 
Mikuláš, roztomilý čert a laskavý anděl, kte
ří všechny hodné žáky za pěknou básničku 
či písničku obdarovali balíčky.

Ve třídách na žáky čekal dopis od Lucife
ra, ve které se dozvěděli vše, co bude po celý 
den předmětem jejich práce. . .

„Milí malí čertíci!
Pokuste se dnes najít to pravé čertovské 

štěstí. Jak? Pokud splníte zadané úkoly, urči
tě ho najdete. Na úvod si zakřičte heslo pro 
dnešní den, které najdete v pekelnické kří
žovce. Poté si přečtěte čertovské a mikuláš
ské básničky, jednu z nich si zapamatujte. 
Čertovská matematika nebude nejlehčí, ale 
pokud se soustředíte, vše správně vypočítá
te. Určitě rádi budete hledat dárky od Miku
láše, které si pro Vás přichystal. Také výroba 
čertíka bude pro Vás hračka. Nezapome
neme ani na sportování, hra „Padni k zemi“ 
a „Papučový tanec“ zpříjemní hledání čer

tovského štěstí. V závěru na Vás čeká soutěž 
„Čertí škola“, kterou budete hrát ve dvojicích. 
Zakončení dne bude slavnostní, vyhlásíme 
nejkrásnější čertovské rohy.

Hodně úspěchů v hledání a radosti při 
nalezení Vám přeje Lucifer, nejvyšší čert!

Pravé čertovské štěstí našel určitě každý 
po svém. Vítězem soutěže o „nejkrásnější 
čertovské rohy“ se z 1. třídy stala Karolín
ka Kaslová z 1. ročníku a vítězem ze 2. třídy 
pak Šárinka Cibulková ze 3. ročníku. Veli
ce příjemně prožitý den zakončilo sledování 
čertovské pohádky v družině.

Mgr. MARTINA MÍŠKOVÁ

V sobotu 6. 12. 2008 se budova Obecní
ho úřadu v Otěšicích změnila na pohádkové 
peklo. Rodiče dětí totiž, za finanční podpo
ry místního OÚ, uspořádali Čertovské nadí
lení, čili zábavné odpoledne pro děti i jejich 
rodiče.

Nešlo o žádnou besídku, ale o pravé 
čertovské zápolení, a to v 10 speciálních 
pekelných disciplínách. Vstup byl povolen 
pouze čertům a čerticím, tedy všem, kdo 
měli na hlavě nasazené čertí rohy. A účast 
byla opravdu pestrá, kromě dětí a rodičů, 
přišly a soutěžily i babičky, a za zmínku sto
jí i nejmladší účastník  5 měsíční čertíček 
Vašík.

Úžasnou atmosféru navodila pekelná par
ta: čerticemoderátorka, dva popletení vese
lí čerti, kterých se opravdu téměř nikdo 
nebál, a několik hodných čerticasistentek. 
A v jakýchže disciplínách se soutěžilo? Tak 
třeba ve válení líných čertů, v tanci s čertím 
kopytem na noze, v mlsání čertovským jazy
kem nebo v přenášení horkých čertovských 

knedlíků. Asi nejvíc zábavy si děti užily při 
soutěži nazvané Čertovská slina. Brčkem 
a jarem musely vytvořit co největší bubli
nu na připraveném tácku. A nebyl to úkol 
jednoduchý, pomáhaly maminky i babičky 
a většina dětí si brčko i tácek odnášela domů 
jako vzácnou relikvii, aby bublaly doma 
po celý zbytek víkendu. Posledním úkolem 
dětí bylo zašklebit se co nejstrašněji, aby 
mohly obdržet pravé čertovské vysvědčení 
a hodnost „Čert I. kategorie“. Každý čertí 
škleb byl zdokumentován fotkou a odmě
něn sladkostí.

Věřím, že všichni odcházeli spokoje
ni a těší se na další podobné akce, kterých 
je u nás v Otěšicích, bohužel, tak málo. 
Tímto chceme poděkovat všem organizá
torům, kteří s přípravou Čertovského nadí
lení pomáhali, zvláště pak ochotným čertům 
a čerticím, kteří neváhali a pro radost dětem 
dováděli celé odpoledne.

Text a foto: 
MICHAELA HOHLBERGEROVÁ

HLEDÁM PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 

(stodola nebo větší dílna) 
k nepodnikatelským účelům (renovace 

autoveteránů). Starším lidem vypomohu 
v domácnosti. 

Kontakt: 720 336 655.

ZŠ A MŠ HORŠICE OZNAMUJÍ
Ve čtvrtek 22. ledna 2009 se uskuteční 

v základní škole v době od 7,30 hod. do 10,15 
hod. Den otevřených dveří. Rodiče a ostatní 
zájemci budou mít možnost zhlédnout výu
ku a prohlédnout si veškeré prostory školy.

V úterý 3. února 2009 proběhne v době 
od 13 do 17 hod. zápis do 1. ročníku naší 
školy.

Mgr. PAVLA NOHAVCOVÁ,
ředitelka školy

NABÍDKA VYŘAZENÝCH KNIH
Kulturní zařízení Přeštice vyřadilo 

ze svého knižního fondu přes tisíc knih 
nejrůznějšího charakteru  beletrii, dět
ské, naučnou literaturu. Zájemcům je 
nabízí za jednotnou cenu 5 Kč/ks. Přijď
te si vybrat do prostor bývalé knihovny 
na Masarykově náměstí!

Do nového roku 2009 přejeme všem svým dosavadním i budoucím zákazníkům všechno 
nejlepší a těšíme se na další spolupráci.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ NAŠICH 
ŽÁKŮ V NITTENAU

K akci popisované na první straně těch
to PN zaslala dopis také pí. učitelka horšic
ké školy Mgr. Jana Tolarová. Protože obsah 
je téměř totožný, vyjímáme z něho pouze 
závěr:

„Myslím si, že děti tento den braly jako 
zpestření a všechny odjížděly s hlavičkou 
plnou dojmů a krásných vzpomínek. My 
dospělí jsme byli překvapeni nádherným při-
jetím, vřelými slovy a celkovou vánoční atmo-
sférou, která zde vládla. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat Mgr. Hanzlíkové - mana-
žerce Mikroregionu Přešticko, která společ-
ně s námi absolvovala celý den a zajistila 
veškerou organizaci, dále p. Úlovcovi, kte-
rý tlumočil, pí . uč. Jeslínkové, která zabez-
pečovala hudební část a pí. uč. Nohavcové, 
která děti na toto vystoupení připravovala. 
Hlavní díky však náleží našim dětem, které 
se největší měrou zasloužily o krásný záži-
tek: Barborce Mandíkové, Ivetce Menšíkové, 
Domíkovi Jeníčkovi, Adámkovi Samuelovi, 
Pepčovi Boříkovi, Melisse Skálové, Lukáškovi 
Havlíkovi, Máťovi Muchkovi, Dorotce Dole-
žalové, Gábince Grossové, Verunce Kepkové, 
Máťovi Tolarovi a Fildovi Lehrovi. “

JANA TOLAROVÁ


