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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice uspořádalo ve středu 9. prosince Adventní trh. Na Masarykově náměstí bylo 
možno spatřit dřevěné hračky, malované svíčky, cukrovinky, věnce, medovinu, mistra kovář-
ského, udírnu, výrobky z medu, vánoční ozdoby a mnoho dalšího. V odpoledních hodinách 
vystoupily na pódiu Dechový kvintet ZUŠ Přeštice, soubor Skaláček, Skalka, Přeštické flétnič-
ky, Hlásek, Carmina a Rangers. Krátce po 18. hodině se náměstí rozeznělo českými koledami 
Narodil se Kristus Pán a Nesem Vám noviny. Na akci Společné zpívání sborů s Českým roz-
hlasem přišlo 1600 zpěváků a zpěvaček, což byl po Plzni druhý největší počet účastníků. Na 
snímku vidíte společné vystoupení sboru Carmina a skupiny Rangers. Více fotografií přináší-
me na straně 4.                                                                                               Foto Josef Kubát
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Vážení spoluobčané,
jsme na počátku roku 2010, který svým význa-

mem bude jistě zlomový. V polovině roku nás 
čekají první ze tří voleb, které se budou konat 
během tohoto roku. Jedná se o volby do Posla-
necké sněmovny, jejichž výsledek ovlivní směr 
dalšího vývoje celé České republiky.  V pod-
zimních měsících nás čekají volby komunální, 
které budou mít dopad na běh a vývoj v našem 
městě. Každý z nás bude moci ovlivnit svým 
hlasem tyto skutečnosti. V našem obvodě se 
budou konat i volby do Senátu. 

To však trochu předbíháme času. Před námi 
je ještě dlouhé období, ve kterém budou pokra-
čovat akce, které v našem městě byly napláno-
vány. I přes neúspěch v žádostech o dotace v 
roce 2009 na velké projekty město opětovně 
podá žádosti do jarních výzev ROPu  i ostatních 
dotačních titulů. Jedná se především o projekty 
na opravu  místních komunikací, výstavbu bazé-
nu a komunikace na Severním předměstí, dále 
zateplení mateřské školy Gagarinova, projekt 
protipovodňových opatření a mnoho dalších. 

Zastupitelstvo města na svém prosincovém 
zasedání schválilo rozpočet na rok 2010. Pří-
jmová stránka rozpočtu byla sestavena s ohle-
dem na předpokládané snížení daňových pří-
jmů. Z tohoto důvodu byly pokráceny i položky 
na výdajové stránce. Během roku bude vedení 
města aktuálně reagovat na vývoj ekonomické 
situace. Jak jsem se již zmínil v článku o poplat-
cích z komunálního odpadu, kde má město vel-
ké pohledávky mezi občany a kde byl popsán 
postup vymáhání, obdobným způsobem bude 
postupováno i proti dlužníkům, kteří mají dluhy 
vůči městu v nájemních bytech. 

Věřím, že jste si všichni užili pohodu a krá-
su vánočních svátků, načerpali síly mezi svý-
mi nejbližšími a do nového roku jste vstoupili 
s pohodou v srdci i na duši. Všem bych Vám 
chtěl popřát v letošním roce 2010 zdraví, štěstí 
a pohodu a v neposlední řadě dobrou spolupráci 
mezi Vámi občany a vedením města. 

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Město Přeštice vyhlašuje 
diskusní téma pro měsíc 
leden

Zajímalo by vás, kolik stojí jednot-
livé služby poskytované městem jeho 
obyvatelům ve srovnání s příjmy z daní 
a poplatků?

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

Poplatky za komunální 
odpad

S počátkem nového roku jsou už dlouhodobě 
spojeny i základní dva povinné poplatky, a to 
za komunální odpad a poplatek ze psů. Termín 
pro vybírání poplatku za komunální odpad je 
stanoven od 11. ledna 2010 do 28. února 2010, 
a to ve výši 500 Kč za osobu, maximálně 2000 
korun a 310 Kč za rekreační objekt. Skutečná 
výše nákladů v loňském roce činila 505 Kč za 
osobu a předpoklad je, že v letošním roce bude 
nákladová položka ještě vyšší. 

Dle prosté kalkulace vychází, že město doplá-
cí na svoz komunálního odpadu. K tomu však 
je nutno připočítat ještě částku, kterou obča-
né dluží na tomto poplatku. K 15. 12. 2009 
tato částka činila 670 330 Kč. V únoru 2009 
bylo rozesláno 344 upozornění na nedoplatek 
a zaplatilo 54 občanů! V průběhu srpna až října 
2009 se posílalo 540 platebních výměrů a zapla-
tilo 45 občanů! Následně bude zaslána výzva 
k zaplacení v náhradním termínu a poté musí 
město bohužel přistoupit k exekuci. V prosinci 
2009 začaly probíhat exekuce na nedoplatky za 
roky 2004-2006.

Chtěl bych upozornit občany, že zahájením 
exekuce se zvyšuje částka o poplatek exekuto-
rovi a náklady řízení, čímž se výsledný finanční 
dopad může mnohonásobně zvýšit. Doporučuji 
proto občanům, že je lépe reagovat na upozor-
nění, případně platební výměr. Pokud je občan 
v nepříjemné ekonomické situaci, lze domluvit 
i splátkový kalendář, pokud se jedná o větší 
částku.

Druhým poplatkem je poplatek ze psů, kdy 
termín pro vybírání je od 11. ledna do 30. dubna 
2010.

Mgr. Petr Fornouz
starosta 

Poskytování příspěvků pro NNO
z rozpočtu města v roce 2010

Rozpočet na rok 2010, schválený zastupitel-
stvem města dne 17. prosince 2009, je ovlivněn 
hospodářskou krizí, projevující se zejména ve 
značném poklesu daňových příjmů. Musely 
být proto redukovány jak běžné provozní, tak 
i investiční výdaje města i všech jeho složek. 
Na příspěvky pro nestátní neziskové organizace 
je v rozpočtu vyčleněna částka 720 tis. Kč, tj. 
o 280 tis. Kč méně než v předchozích létech. Je 
nutno proto počítat s tím, že i částky pro kon-
krétní žadatele budou úměrně k této skutečnosti 
sníženy. 

Žádosti o příspěvky je možné podávat 
v období od 2. ledna do 15. února 2010. Pod-
mínky stanovené městem pro podávání žádostí 
se nemění, včetně všech potřebných tiskopisů 
jsou zveřejněny na webu města (www.prestice-
mesto.cz). 

O přidělení příspěvků pro jednotlivé organi-
zace bude rozhodovat zastupitelstvo města na 
svém zasedání v březnu roku 2010. 

Eva Česáková
tajemnice MěÚ Přeštice 
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Veřejná Tříkrálová 
sbírka 2010

Přiblížil se opět čas konání už desátého roč-
níku veřejné Tříkrálové sbírky (dále TS). Far-
ní charita Přeštice se do ní zapojí v době od 
2.-10. ledna 2010. Z prostředků sbírky Charita 
uskuteční řadu užitečných projektů. Členové 
FCH Přeštice například navštěvují osamělé 
a nemocné seniory doma a v zařízeních pravi-
delně organizují setkání s nejstaršími seniory 
z Přeštic a okolních obcí. Dále sbírka finanč-
ně vypomůže Domovu pokojného stáří Naší 
Paní v Klatovech. Část prostředků podpoří 
například stacionáře pro seniory a zdravotně 
postižené, domovy pro matky s dětmi v tísni, 
Terénní krizovou službu a další charitní pro-
jekty Diecézní charity Plzeň a Charity Česká 
republika. 

Jako koledníci nebo vedoucí skupinek se 
můžete přihlásit na mob. č.: 731 433 146. 
Chtěli bychom Vám – dobrovolníkům Charity, 
i našim budoucím dárcům poděkovat za nadšení 
a ochotu, které každoročně vkládáte do obnove-
ní  tříkrálové tradice. Ukazuje se, že tato myš-
lenka byla a je dobrá.

V nastávajícím roce Vám přeji radost a pokoj 
do Vašich duší. 

Marie Sedláčková
 koordinátorka TS Farní charity Přeštice

Oznamujeme čtenářům Přeštických novin, 
že vzhledem k nárůstu nákladů a zkvalitnění 
služeb jsme přistoupili ke zvýšení ceny Přeš-
tických novin takto: předplatitelé o 1 Kč, tj. 
na 7 Kč, volný prodej o 2 Kč, tj. na 8 Kč.

V průběhu roku 2009 došlo k zásadním 
změnám, Přeštické noviny vychází 11x roč-
ně, mají novou grafiku, převážná část čísel 
vychází v počtu 12 stran, z toho 3 v barevném 
provedení.

Od ledna 2010 dojde i k novému způsobu 
doručování pro předplatitele, službu bude 
zajišťovat firma Mediaservis. Cena ročního 
předplatného je 140 Kč. 

Věříme, že toto nepopulární opatření naši 
čtenáři pochopí a zachovají nám i nadále 
přízeň. 

Redakce

Oznámení čtenářům

Česká televize natáčela v Přešticích
Dva dny, 2. a 3. 12. 2009, věnovala Česká 

televize natáčení v Přešticích a okolí. Kon-
krétně pro pořad Barvy života oslovila pana 
Bedřicha Zákosteleckého, uměleckého kni-
haře a hudebníka a Spolek pro záchranu his-
torických památek na území Přešticka, který 
štáb České televize s moderátorkou Marií Ret-
kovou provedl kostelem sv. Ambrože a nově 
zrestaurovanou malbou sv. Vojtěcha na Ticho-
lovci. Celé čtvrteční odpoledne se natáčelo 
také v Domě historie Přešticka, a to expozice 
řemesel a živností a výstava Vánoce skašov-
ských hračkářů. Česká televize odvysílá pořad 
o Přešticích 15. 1. 2010 v 11 hod. na ČT 1 
v Barvách života.

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Štáb České televize natáčel pro pořad Barvy 
života i nově zrekonstruovanou malbu sv. Voj-
těcha na Ticholovci.

                                            Foto archiv DHP
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Informace Městského úřadu

Vážení občané, 

Městský úřad Přeštice, obor správní a doprav-
ní, Vás touto cestou v dostatečném časovém 
předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 
jsou držitelé řidičských průkazů vydaných 
v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000  
povinni si tyto dle  ustanovení § 134, odst. 2, 
písm. b)  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích vyměnit.  Dále pak  
jsou  držitelé řidičských průkazů vydaných 
v době od 1. ledna  2001 do 30. dubna 2004  
povinni si tyto dle ustanovení  § 134 odst. 2, 
písm. c)  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích  rovněž také vyměnit 
a to do 31. prosince 2013.  

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

K výměně řidičského průkazu je nutné doložit 
stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, 
vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného 
formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li 
bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na 
správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let 
věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. 

Bc. Daniel Novotný
 odbor správní a dopravní

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc listopad 2009
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 63 událostí.
Celkem bylo zjištěno 186 přestupků:
• řešeno blokově – 103
• oznámeno správnímu orgánu – 10
• řešeno domluvou – 75
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 21  
• oznámení bodovaného přestupku – 2
Ostatní činnost:
• na území města byl nalezen – 1 autovrak 

– ze strany města vylepena výzva k jeho odstra-
nění ve lhůtě 2 měsíců, zjištěno 1x poškození 
svislé dopravní značky – předáno k vyřízení na 
hospodářský odbor MěÚ   

• v Přešticích a Žerovicích byli odchyceni 2 
psi, kteří byli předáni do útulku

• na Masarykově nám. nalezeny v zámku 
dveří vozidla klíče, které zde majitel zanechal 
po jeho uzamčení, provedena lustrace provozo-
vatele a vyčkáno, až se k vozidlu dostaví a klíče 
si převezme

• 1x výjezd na pachatele drobné krádeže 
zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc 
na místě vyřešena blokovou pokutou

• dne 21. 11. ve večerních hodinách bylo 
zjištěno v ul. U Stadionu, že zde nesvítí svět-
la veřejného osvětlení, věc telefonicky předá-
na k vyřízení příslušné firmě, která provedla 
odstranění závady

• dne 17. 11. zajištění veřejného pořádku na 
náměstí a ve vnitrobloku při akci města pro děti 
„Lampionový průvod“ a dne 29. 11. zpívání v  
kostele ve Vícově a rozsvícení vánočního stro-
mu na Masarykově náměstí

• v měsíci listopadu v době od 6.00 h do 7.30 
hod. proveden zvýšený dohled na cyklisty, kteří 
se pohybují po městě a nedodržují základní pra-
vidla bezpečnosti silničního provozu 

Z další činnosti uvádím:
• Dne 4. 11. v odpoledních hodinách byl pro-

veden společný výjezd hlídky MP a Policie ČR 
při vzájemném napadání psů na Střížově. Na 
místě byl zjednán pořádek a vše předáno dle 
věcné příslušnosti hlídce Policie ČR.

• Dne 8. 11. ve 3.22 h byl hlídkou MP nalezen 
v městském parku spící podnapilý muž. Jelikož 
nebyl zjevně zraněn, ani nežádal lékařské ošet-
ření, byl předán do „domácího ošetřování“.

• Dne 11. 11. v 14:03 h spatřila hlídka MP 
při pěší pochůzkové činnosti v ulici Ostrovní 

v Přešticích odstavené osobní motorové vozi-
dlo tovární značky Ford, ve kterém seděli dva 
mladíci a jeden z nich si právě dával do batohu 
několik průhledných sáčků se zelenými sušený-
mi rostlinkami připomínajícími marihuanu. Po 
zjištění totožnosti mladík hlídce MP tyto sáčky 
předložil. Jelikož hlídka pojala důvodné pode-
zření, že byl spáchán trestný čin, byla přivolá-
na hlídka Policie ČR, které byla věc dle věcné 
příslušnosti předána. Tato zajistila u mladíka  
33 g sušené marihuany ve třech igelitových 
sáčcích. Mladík z Přeštic je podezřelý ze spá-
chání trestného činu nedovoleného držení 
omamných a psychotropních látek. 

• Dne 14. 11. ve 2.55 h byla zjištěna před 
hudebním klubem Stodola zraněná žena. Na 
místo byla přivolána RZS Přeštice, která ji pře-
vezla na ošetření do nemocnice v Plzni a dále 
hlídka Policie ČR, které byla věc předána dle 
věcné příslušnosti.

• Dne 19. 11. byl zjištěn v ul. Karlova únik 
provozních kapalin-oleje z odstaveného osob-
ního automobilu značky Citroën na asfaltový 
povrch a dále kanálem do místní kanalizace. 
Provozovatel hlídce sdělil, že mu uniká olej 
z převodovky asi měsíc, ale dosud nestihl záva-
du odstranit. Věc byla dle věcné příslušnosti 
oznámena na OSD MěÚ k vyřízení s tím, že 
bude provedeno okamžité odstranění závady na 
vozidle a zasypání olejových skvrn. 

• Dne 20. 11. ve večerních hodinách byla 
hlídka přivolána do ul. Vrchlického, která byla 
zamořena kouřem. Šetřením bylo zjištěno, že 
místní žena spaluje na zahradě shrabané listí. 
Po upozornění hlídky, že se dopouští přestupku 
proti zákonu o ochraně ovzduší, žena oheň uha-
sila a věc byla dle věcné příslušnosti oznámena 
na OSD MěÚ k vyřízení. 

• Dne 24. 11. ve 12.40 h spatřila hlídka při 
pěší kontrole městského parku mladíka, který 
kreslil na zeď z bílých cihel různé ornamenty. 
Jelikož se jednalo o nezletilého školáka, byla 
věc oznámena dle věcné příslušnosti na MěÚ 
OSD a odboru péče o děti. 

• V měsíci listopadu bylo provedeno 6 výjez-
dů na stížnosti rušení nočního klidu nebo naru-
šení veřejného pořádku: dne 3. 11. ve 23.45 h 
– rušení nočního klidu v cukrárně Na Chmelni-
cích, dne 7. 11. ve 3.05 h – v ul. U Parku rušil 
občan noční klid mlácením do vrat a pokřiko-

váním neslušných výrazů na majitele domu, ve 
4.05 h – společně s hlídkou Policie ČR a RZS 
Přeštice výjezd ke rvačce na Havlíčkově nám., 
dne 8. 11. ve 4.55 h – v městském parku zjiště-
na skupinka osob z Polska, která si krátila čas 
rušením nočního klidu a kopáním do popelnic, 
dne 22. a 28. 11. Kolem 1.00 h rušení nočního 
klidu pokřikováním mladíků v ul. Na Chmel-
nicích a Husova, 5x věc vyřízena na místě, 1x 
předána dle věcné příslušnosti Policii ČR.

Pro cyklisty při používání kola na pozem-
ních komunikacích vyplývají povinnosti řídit 
se zákonem o provozu na pozemních komu-
nikacích a jinými právními úpravami v oblasti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích. Jízda na neosvětleném kole za 
snížené viditelnosti je cyklisty našeho města, 
kteří jsou také účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích často podceňována. Nega-
tivní zkušeností je hazard s vlastní bezpečností 
cyklistů, proto připomínám, jak musí být jízdní  
kolo pro jízdu  za snížené viditelnosti vybave-
no, a to následujícími zařízeními pro světelnou  
signalizaci a osvětlení:  a) světlometem svítí-
cím dopředu  bílým světlem; světlomet musí 
být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční 
osa světelného toku protínala rovinu vozov-
ky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlome-
tu a aby se  toto seřízení nemohlo samovolně 
nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li 
vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může 
být  světlomet   nahrazen  svítilnou  bílé   bar-
vy  s přerušovaným světlem,  b) zadní  svítilnou  
červené  barvy,  podmínky  pro  umístění této 
svítilny jsou shodné s podmínkami pro  umístě-
ní a upevnění  zadní odrazky; zadní červená sví-
tilna může být kombinována  se  zadní  odraz-
kou  červené  barvy, zadní  červená  svítilna  
může být  nahrazena  svítilnou s přerušovaným 
světlem červené barvy,  c) zdrojem elektrického 
proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí 
svou kapacitou zajistit svítivost světel pod-
le písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny 
bez přerušení. Každý cyklista by měl vidět a být 
viděn!!! Případné nedostatky v osvětlení mohou 
znamenat pro cyklistu i citelné sankce, na mís-
tě lze totiž za porušení shora uvedeného uložit 
pokutu až do jednoho tisíce korun. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Policie České republiky na jižním Plzeňsku
5. díl: Dopravní nehody a riziková místa

V posledním díle našeho seriálu vám před-
stavíme riziková místa, kde pravidelně dochází 
k dopravním nehodám. Věříme, že díky tomu 
zabráníme vzniku dalších neštěstí, se kterými 
se policisté z oddělení dopravních nehod každý 
den setkávají.

SILNICE I/26:
• Úsek silnice u odbočky na obec Zbůch 

– Starý důl
Přehledný, zdánlivě nevinný úsek je z dosud 

nezjištěných příčin místem častého výskytu 
těžkých dopravních nehod, kdy viník dopravní 
nehody nejčastěji vjede do protisměru a dojde 
k čelnímu střetu.

• Křižovatka se silnicí II/180 v obci Cho-
těšov

Dopravně technický stav tříramenné křižo-
vatky je ztížen tím, že silnice I/26 se v tomto 
úseku stáčí, tzn. že se jedná o zatáčku. Tento 
fakt je komplikován silným sklonem ramene 
silnice II/180.

• Křižovatka se silnicí III/19341 na obec 
Střelice

Nerespektování SDZ P6 (Stůj, dej přednost 
v jízdě!), rychlost jízdy a bezohlednost řidičů. 
Tyto faktory jsou původcem smrti již několika 
lidí.

SILNICE I/27:
• Úsek přechodů pro chodce v obci Přeštice
Často zde dochází ke střetu vozidel zezadu 

při dávání přednosti chodcům na přechodech. 
Příčinou je takřka vždy rychlost jízdy, potažmo 
nedodržení bezpečné vzdálenosti.

SILNICE I/20:

• Úsek silnice od odbočky se silnicí III/18047 
k hranici obce Losiná

Častým jevem je zde střet vozidel zezadu při 
odbočování vlevo na silnici III/18047, kdy řidič 
odbočující vlevo, jedoucí od obce Losiná, dává 
přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a inka-
suje leckdy tvrdý úder od příliš rychle jedoucí-
ho řidiče do zadní části svého vozidla. Dalším 
nešvarem řidičů je vysoká rychlost v zatáčce 
u čerpací stanice.

• Křižovatka se silnicí I/19 a křižovatka se sil-
nicemi II/183 a III/18026

Příčinou dopravních nehod zde bývá nedání 
přednosti v jízdě anebo rychlost jízdy.

• Úsek silnice u obce Vlčtejn
Zde je vysoce nebezpečné nerespektování 

zákazu předjíždění před horizontem a tím vzni-
ká riziko čelního střetu.

• Křižovatka se silnicí III/11747 – odbočka na 
obec Klášter

Časté místo dopravních nehod. Vzhledem 
k dopravně technickému stavu vozovky v těs-
né blízkosti křižovatky (zatáčka) se zde hojně 
vyskytují havárie, při nichž řidiči, kteří jedou 
od Plzně, a nepřizpůsobí rychlost jízdy v tomto 
místě, nezvládnou pravotočivou zatáčku, s vozi-
dlem přejedou do protisměru, kde se střetnou 
s vozidlem jedoucím v opačném směru jízdy. 
Výsledkem je vysoký výskyt dopravních nehod 
se zraněním, které někdy končí i smrtí.

SILNICE I/19:

• Křižovatka se silnicemi III/1772 a III/1773
Na tomto rizikovém, ale poměrně přehled-

ném místě dochází k nepřizpůsobení rychlosti 
dopravně technickému stavu vozovky v zatáčce 
a následným haváriím mezi ramena křižovat-
ky (silnic III. třídy) do pole, zřídkakdy dojde 
k nedání přednosti v jízdě.

SILNICE II/230:

• Křižovatka se silnicemi II/183 a III/18210 
„na Zámostech“ u obce Přeštice

Na tomto místě dochází často k nedání 
přednosti v jízdě a k nepřizpůsobení rych-
losti dopravně technickému stavu vozovky 
v zatáčce.

SILNICE II/180:

• Křižovatka se silnicemi III/18019 a III/18018 
u obce Letkov

Nejnepřehlednější křižovatka na okrese 
Plzeň-jih. Silnice II/180, která je v tomto pří-
padě hlavní komunikací, se v místě křižovatky 
stáčí ve směru od obce Starý Plzenec do pra-
votočivé zatáčky. I přes snížení rychlosti na 50 
km/h na hlavní komunikaci II/180 zde dochází 
k těžkým střetům, zejména kvůli nedodržení 
tohoto rychlostního limitu. Řidiči jedoucí po 
silnicích III. třídy pak nemají leckdy šanci 
reagovat na tyto spěchající řidiče vzhledem 
k valům – náspům v okolí křižovatky. Nejčastě-
ji tedy dochází k nedání přednosti v jízdě anebo 
k nedodržení předepsané rychlosti, eventuálně 

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technické-
mu stavu vozovky II/180 v zatáčce.

SILNICE II/177:

• Úsek silnice mezi obcemi Spálené Poříčí 
a Štítov

Řidiči zde opakovaně podceňují ostrou zatáč-
ku u obce Štítov. Téměř pravidelně zde nepři-
způsobují rychlost dopravně technickému stavu 
vozovky a havarují v některém ze silničních 
příkopů. Mnohdy skončí daleko v poli.

SILNICE III/18022:

• Úsek mezi obcemi Sedlec a Šťáhlavy 
– „Teplý potok“

V této lokalitě dochází k častým havári-
ím pro nepřizpůsobení rychlosti dopravně 
technickému stavu vozovky v sériích ostrých 
zatáček. Zejména řidiči – amatéři zde podce-
ní svoje schopnosti. Dále je zde díky vysoké-
mu výskytu cyklistů riziko střetů motorových 
vozidel s cyklisty.

Závěr

Tímto seriál o Policii České republiky na již-
ním Plzeňsku končí. Věříme, že jste se dozvě-
děli informace o vybraných odděleních. Děku-
jeme za pozornost a přejeme Vám všem, aby 
kontakt s Policií České republiky byl pro Vás 
příjemným zážitkem.  

prap. Petr Windšedl
por. Bc. Libor Pilař

Tradiční 
myslivecký bál 

23. 1. 2010 
od 20.00 hod.

Spolkový dům
Hraje skupina ORIENT

Bohatá 
myslivecká tombola
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80 let 
Věra LANGMAJEROVÁ

Růžena LOUDOVÁ
Libuše BAUEROVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

Marie Hasmanová (81) – Žerovice, Marie 
Stočková (84), Božena Peklová (88), 
Zdeňka Tichotová (81), Josef Sedláček 
(82), Jaroslav Kasl (81), Anna Madunická 
(88), Jiřina Šlajsová (82).

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 
do dalších let.

VÝROČÍ

85 let 
Marie KOMOROUSOVÁ

Anna KROCOVÁ

91 let 
Emilie PICHOVÁ

93 let 
Marie JÄGEROVÁ

94 let 
František JÍLEK (Žerovice)

ÚMRTÍ
Marie Stará          
Bohumila Kaslová
Josef Kraus
Helena Vágnerová 

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

(1945)
(1927)
(1945)
(1937)

Poděkování pěveckého sboru Carmina
Přeštický ženský pěvecký sbor Carmina má 

za sebou již 20. rok svého působení. Během 
tohoto jubilejního roku uspořádal několik 
významných akcí, mezi které patřila například 
i účast na mezinárodním hudebním festivalu 
v italském Lago di Garda. Na domácí scéně 
pak měli posluchači možnost navštívit něko-
lik úspěšných koncertů v první polovině roku 
a také řadu vánočních vystoupení včetně tra-
diční Rybovy České mše vánoční v přeštickém 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. K oslavám 
dvacátého výročí sboru bylo navíc uspořádáno 
několik speciálních koncertů, kde se jako zahra-
niční host představil slovinský sbor Svoboda.

Významný podíl na úspěchu těchto akcí má 
kromě Carminy také řada podporujících spon-
zorů. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří 
jakkoliv přispěli na činnost Carminy. V roce 
2009 nás podpořili všichni níže jmenovaní 
sponzoři a my jim touto cestou děkujeme: 

Město Přeštice, Mikroregion Přešticko, 
Plzeňský kraj, Autoškola Clea – Václav Kydlí-
ček, Fa Zemní práce JK, OÚ Příchovice, Q 
Music Jan Kvídera, Zelenina U Frouzů, ing. 
Marta Papežová, Pneuservis Antonio, Květi-

nářství Vesna Kónigsmarková St., Řeznictví 
pan Gruszka, fa Fratelli dell vino – Jakub 
Volák, Pavel Votava, Václav Bešta, Pan Jiří 
Aulík – potraviny, pokrývačství Luděk Skála, 
MUDr. Ivana Froňková, Cukrárna V Háječ-
ku, Jiří Sýkora – Žerovice, Václav Soukup 
– restaurace Sport, Řeznictví u Šlédrů – Pavel 
Bezděk, Samoobsluha – U Čermáků, Lahůd-
ky –  Alena Baxová, Geodetická kancelář 
– Blažek Jan, Pekařství France, R. Šilingrová 
– obuv a kožená galanterie, Včelařství Sed-
láčkovi – Příchovice.

Dále děkujeme za pomoc a podporu našim 
dlouholetým přátelům: panu Blažkovi, Eriku 
Bezdíčkovi, Janu Braunovi, Václavu Greifo-
vi, Petru Steidlovi, Pavlu Pfeifrovi, Michalo-
vi Janskému, ThLic. ICLic. Mgr. Karlu Plav-
covi, Th.D., MUDr. Ivě Laxové a Gabriele 
Hájkové.

Na závěr bychom ještě rádi poděkovali také 
všem svým příznivcům a posluchačům, kte-
ří navštěvují naše koncerty. Vaše přítomnost 
a potlesk je pro nás ta nejcennější odměna za 
naši práci, a proto i Vám všem srdečně děku-
jeme.                                                    Carmina

Dostaveníčko 
s dechovkou

Chtěl bych touto cestou poděkovat Kultur-
nímu a komunitnímu centru v čele s ředitelkou 
paní Míškovou za pravidelný pořad s dechov-
kou v Přešticích. Již rok se každý druhý měsíc 
scházíme při poslechu tohoto žánru. O tom, 
že to byl krok správným směrem, svědčí vět-
šinou zcela vyprodaný velký sál KKC. V létě 
se navíc uskutečnilo vystoupení dvou kapel 
pod širým nebem na zaplněném Masaryko-
vě náměstí. Všichni účinkující sklidili velký 
úspěch a publikum si vždy vytleskalo nejméně 
jeden přídavek. Při každém pořadu je zajištěno 
občerstvení a losuje se tombola o ceny. Vím, 
že toto by se nemohlo uskutečnit bez pomoci 
sponzorů, proto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na přípravě dostaveníčka podíleli. Přál 
bych si a se mnou jistě i ostatní návštěvníci, 
aby setkání s dechovkou v Přešticích pokračo-
vala. Vždyť již před mnoha lety Karel Hašler 
napsal: „Ta naše písnička česká, ta je tak hez-
ká, tak hezká.“

Radek Pěchouček
pravidelný účastník akce

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám 

po letech svítit zářivka a tak  přemýšlíme, kam 
vyrazit pro novou, a  jak naložit s tou nefunkční. 
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky 
nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani 
do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. 
Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kom-
paktní úsporné) totiž obsahují malé množství 
jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení 
a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské 
zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní? 
Od prosince 2009 se mohou nově odevzdávat 

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární 
(trubicové) do 40 cm, světelné zdroje s LED 
diodami ve vstupním vestibulu Městského 
úřadu Přeštice, Masarykovo nám. 107, kde je 
umístěna malá sběrná nádoba.

Další možností, jak správně naložit s nefunkč-
ní zářivkou (nad 40 cm), je její odevzdání ve 
sběrném dvoře v Průmyslové ulici 454, nebo 
v prodejně při koupi nové. Zpětný odběr záři-
vek pro naše město zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady 
provozu sběrného místa, ale  plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu 
obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků urče-
ných pro nakládání s komunálním odpadem. 

Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst 

EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do 
specializovaných recyklačních firem. Zde jsou 
pro opětovné použití získávány především kovy, 
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se 
mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro 
součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou 
dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívá-
na v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako 

technický materiál nebo v některých případech 
i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak 
možné pro další výrobu použít až 90 % materiá-
lu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Jana Křenková               
hospodářský odbor MěÚ Přeštice

Lednové počasí v minulosti
Současné poměrně teplé počasí rozhodně 

neodpovídá tomu v minulosti. Pojďme nahléd-
nout do historických záznamů. První zajímavá 
zpráva z 2. 1. 1823 uvádí, že když Přešticemi 
projížděl ruský car Alexandr se svým dvorem, 
velmi hustě sněžilo. Ve stejném roce byly tako-
vé mrazy, že ptáci mrzli a létali do světnic pro 
potravu. O rok později mrzlo od Tří králů a led 
vydržel až do sv. Matěje. Velmi krutý mráz kraj 
postihl v roce 1827. Uvádím citaci  z historic-
kého pramenu: „…byly takové závěje, že lidé 
místama po chalupach jako po závěji chodili 
a předci místama pro velký sněhy a prášenice 
mnoho lidí pomrzlo, neboť hrozné mrazy byly, 
až mínus 20 a pak je i po dvou do hrobů dáva-
li. V  chlévě prasata mrzli, že je obalovali do 
hnoje…“ zaznamenává  písmák Václav Jan Ma-
šek. Z pozdějších zápisů se dozvídáme podobné 
informace.

Mgr. Eva Klepsová
Dolní Lukavice

Základní škola 
a Mateřská škola Horšice,

příspěvková organizace, 

oznamuje:

Zápis do 1. ročníku základní školy 
se uskuteční v úterý, 

19. ledna 2010
od 13.00 do 17.00 hod.

 v budově školy. 
Rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Mgr. Pavla Nohavcová
ředitelka školy

Blahopřání do nového 
roku

Začíná rok 2010, už jednadvacátý nepřetržité-
ho skautování po jeho znovuobnovení v roce 
1989. Za tu dobu se mnoho dětí vystřídalo 
v našich oddílech, některé zůstávají, jiné skon-
čili úplně, ale většina, i když už „neskautují“, se 
rády setkají, zastaví a zavzpomínají na společné 
zážitky. Dokonce už některé jejich děti znovu 
chodí do oddílů. Tak věříme, že čas, který jsme 
jim věnovali a věnujeme, není zbytečný.

A tak se už těšíme na další rok a další zážitky 
s našimi dětmi.

Do nového roku přejeme všem skautům 
a jejich rodičům hodně pohody, úspěchů, štěstí 
a zdraví.

A stejné přání všeho nejlepšího máme i pro 
naše sponzory, příznivce, přátele a kamarády.

Přejeme všem krásný a úspěšný nový rok.  
Jájina

U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 17. 12. 2009

v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí 
1. návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Marta Papežová, paní Pavla Bradová, Mgr. 

Antonín Kmoch.
B/ schvaluje
1. zadání změny č. 2 regulačního plánu Rozvo-

jové zóny Přeštice – Severní předměstí.
 2.1. prodej části pozemku KN p. č. 1263/2 

v k. ú. a obci Přeštice – pás pozemku po zamě-
ření do výměry 200 m2 vedoucí podél pozem-
ku žadatele v ul. Ostrovní za cenu 200 Kč/m2 
a úhradu nákladů s převodem spojených panu ing. 
Bohumilovi Šimerdovi, Ostrovní 302, Přeštice.

 2.2. směnu pozemků část pozemku KN p. č. 
1275/1 v majetku města za pozemek KN p. č. 
628 v k. ú. a obci Přeštice v majetku manželů Oty 
a Ladislavy Malých, bytem Luční 1059, Přeštice.

2.3. prodej pozemků pod garážemi označenými 
KN stp. č. 2819, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 
2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 
všechny v k. ú. a obci Přeštice,  vlastníkům garáží 
na nich stojících za cenu 150 Kč/m2.

2.4. záměr prodeje pozemků PK p. č. 487 a PK 
p. č. 488 v k. ú. Přeštice. 

3. Dodatek č. 1 ke stanovám Dobrovolného 
svazku obcí Čistá Berounka a změny stanov 
v něm obsažené.  

4. OZV č. 5/2009 o místních poplatcích v dopl-
něném znění.

5.1. věcný dar Františku Jílkovi, nar. 1915, 
bytem Žerovice 67, ve formě dodávky materiá-
lu a služeb s ním spojených na zhotovení krovu 
a prvotní zajištění domu proti dešti po požáru 
rodinného domu manželů Jílkových v celkové 
hodnotě 65 153,60 Kč.

5.2. vyplacení ročních odměn formou finanční-
ho daru starostovi ve výši jedné měsíční odměny, 
místostarostovi ve výši jedné poloviny měsíční 
odměny.  

5.3. snížení výdajů rozpočtu v částce 7 504 600 
korun zrušením položky Čistá Berounka a zvý-
šení výdajů v částce 1 600 000 Kč doplněním 
položky Komunikace v Průmyslové zóně.

5.4. účelovou dotaci Římskokatolické farnosti 
Přeštice na opravu oplocení a zeleně v okolí chrá-

mu Nanebevzetí Panny Marie ve výši 75 000 Kč 
s podmínkou realizace do 30. 6. 2010.

5.6. účelovou dotaci místní skupině ČČK Skoči-
ce na akci „Setkání rodáků a občanů Skočic“ v roce 
2010 ve výši 25 000 Kč.

5.7. rozdělení daru Hlávkovy nadace v poměru 
80 000 Kč ZŠ Přeštice a 20 000 Kč ZUŠ Přeštice.

5.8. zvýšení výdajové položky „Rekonstrukce 
lékařského domu Sedláčkova 553“ o 1 005 155 Kč.

6. rozpočet na rok 2010.
C/ zamítá 
1. prodej části pozemku KN p. č. 1263/2 v k. ú. 

a obci Přeštice – ul. Ostrovní panu ing. Bohumilovi 
Šimerdovi, bytem Ostrovní 302, Přeštice. 

2. prodej části pozemků KN p. č. 1263/1 a KN p. č. 
1263/2 v k. ú. a obci Přeštice – ul. Ostrovní paní Lucii 
Fučíkové a paní Zdeňce Řezankové, bytem Ostrov-
ní 5, Přeštice. 

3. koupi 1/4 ideálního vlastnického podílu na 
pozemku PK p. č. 509/1 v k. ú. Přeštice od pana 
Jaromíra Sýkory, bytem Týniště 30.

4. žádost paní MUDr. Evy Perglerové, 5. května 
1284, Přeštice o příspěvek města na koupi digitální-
ho panoramatického rentgenu ve výši 300 000 Kč.

D/ ruší
1. usnesení zastupitelstva města ze dne  8. 3. 

2007 vedené pod bodem B/9 o prodeji části měst-
ského pozemku PK p. č. 637/1 o výměře cca 
7100 m2 v k. ú. a obci Přeštice firmě Schwerdtel 
spol. s r. o. 

2. jednotky sboru dobrovolných hasičů JSDHO 
Skočice a JSDHO Žerovice (obě JPO-V) ke dni 
31. 12. 2009 s možností zařazení jejich členů do 
JSDHO Přeštice od 1. 1. 2010.

3. usnesení zastupitelstva města č. B/1 ze dne 
5. 11. 2009 týkající se OZV č. 5/2009 o místních 
poplatcích. 

E/ bere na vědomí
1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
2. zprávu za rok 2009
3. zprávu o současném stavu vypořádání majet-

koprávních vztahů mezi městem Přeštice a vlast-
níky pozemků, které jsou potřebné pro možnost 
realizace projektu „Inundační a protipovodňové 
koryto v lukách mezi Přešticemi a Příchovicemi“.

Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta
Mgr. Petr Fornouz, starosta
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Vánoční zpívání ve Fischbachu 
a Nittenau

Již se stalo tradicí, že před vánočními svátky 
naši žáci jedou do Nittenau zpříjemnit adventní 
čas zpěvem koled. V pátek 4. 12. 2009 před-
vedlo 10 našich žáků své vystoupení nejprve 
v partnerské škole ve Fischbachu, pak v domo-
vě důchodců St. Valentin a nakonec i na slav-
nostním zahájení vánočních trhů v Nittenau. 
Akci organizoval mikroregion Přešticko. Naši 
žáci se zhostili úkolu velmi zodpovědně a před-
vedli velice pěkný výkon. Ve Fischbachu jsme 
jako vždy byli velmi vřele přivítáni a odvezli 
jsme si odtud krásnou mikulášskou nadílku. 
I v Nittenau bylo o nás perfektně postaráno. Po 
celou dobu nás provázel předseda mikroreginu 
p. Heigl a většinu času s námi trávil i starosta 
Nittenau p. Bley. Přestože počasí příliš nepřálo 
a na vánočních trzích byla už pěkná zima, pro 

děti to byl nezapomenutelný zážitek. Děti vidě-
ly krásného Mikuláše a anděla, jesličky se ži-
vým oslem, ale i spoustu lákadel ve vánočních 
stáncích v podobě různých pamlsků a upomín-
kových dárků. Trochu jsme je musely krotit, 
aby zbytečně neutrácely. Unavení, ale spo-
kojení jsme se po 21. hodině vrátili do svých 
domovů. Naše žáky musíme moc pochválit za 
vzorné vystupování i chování v průběhu celého 
dne. A kdo nás letos reprezentoval? Eliška Blá-
hová, Barunka Mandíková, Madlenka Bene-
šová, Verunka Kepková, Dorotka Doležalová,  
Domík Jeníček, Pepa Bořík, Martínek Muchka, 
Daneček Křížek a Filda Lehr.

Mgr. Pavla Nohavcová
Mgr. Jana Tolarová

ZŠ Horšice

Pracovníci České televize navštívili 
naše město a zajímali se o činnost Spol-
ku pro záchranu historických památek na 
Přešticku a výstavy v Domě historie Přeš-
ticka. Navštívili kostel ve Vícově, novou 
malbu sv. Vojtěcha na Ticholovci a Dům 
historie Přešticka. Vše pro pořad Barvy 
života, který se vysílá pravidelně vždy 
v pátek od 11 do 12 hodin. Z této návštěvy 
bude pořad vysílaný 15. ledna 2010.

Na snímku si hlasatelka Marie Retková 
se zájmem prohlíží výstavu skašovských 
hraček v Domě  historie Přešticka.

                          Text a foto ing. Jiří Běl

Adventní trh 9. 12. 2009 

V Horní Lukavici 
uspořádali výstavu

Kulturní komise a lukavické ženy uspořáda-
ly na první adventní neděli 29. listopadu 2009 
v místním hostinci Na Zámečku 2. adventní 
výstavu ručních prací, vánočních dekorací, per-
níčků, keramiky atd., spojenou s vystoupením 
souboru Lukaváček a šikovných dětí, Adélky 
Milotové, Haničky Cajthamlové a Honzíka 
Šimůnka. Vystoupení se velice líbilo a podpoři-
lo předvánoční náladu všech přítomných, kteří 
si zakoupili drobné vánoční předměty.

Nejvíce se líbily práce  babiček a praba-
biček, které zapůjčila pí. Miloslava Hůlová 
a pí Alena Motlová. Velmi obdivované byly 
vánoční perníčky pí Libuše Kokoškové, krás-
né obrázky pí Anny Rádlové a pí Marie Hrubé, 
která zapůjčila i pěkné výšivky. Zaujaly práce 
i všech ostatních žen, které se přípravy výsta-
vy zúčastnily.

Výstava se velmi vydařila, a proto bude mož-
né z dobrovolného vstupného podpořit další 
akce pro děti.

Jaroslava Regnerová
místostarostka Horní Lukavice

Perníčky paní L. Kokoškové.

Vánoční výrobky paní H. Cajthamlové.
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Přeštice v čase – seriál fotografií
z historie a současnosti – V.

V pátém vydání seriálu fotografií o Přešticích přinášíme pohled na západní stranu Masary-
kova náměstí. V tomto díle uveřejňujeme výjimečně dvě fotografie z historie. Popis začneme 
horní fotografií a zprava. Dům č. p. 113 – původně zde byl koželuh V. Lautner, později Ústav 
školských sester s první mateřskou školou v Přešticích, poté hodinářství a zlatnictví E. Pluhaře. 
V č. p. 112 se narodil v roce 1870 Judr. Jaroslav Preiss, dnes připomíná pamětní deska. Na domě 
byla kopie obrazu Panny Marie, od roku 1711 zázračného obrazu Bolestné P. Marie Přeštické. 
V domě č. p. 111 bývala Okresní hospodářská záložna, na dvoře bylo muzeum zemědělství, poz-
ději telefonní ústředna. Na budově je pamětní deska V. Stacha, který se zde v roce 1975 narodil. 
Budova s č. p. 110 bývala Okresního hejtmanství. V č. p. 109 jsou veterináři, v č. p. 108 bydlí 
rodina Čermákova, nad vchodem je Boží oko.

Na druhé fotografii vidíme zprava současnou budovu č. p. 107, která se stala radnicí města po 
požáru budovy č. p. 1 na náměstí. Rovněž zde sídlila spořitelna a na dvoře hasiči města. V č. p. 
106 byl krám řezníka p. Slezáka ještě po 2. světové válce. V budově č. p. 105 dnes sídlí poli-
cie. V domě č. p. 104 najdeme zubní ordinace, dříve zde byla prodejna kloboučníka p. Hájka. 
V rohové budově č. p. 103 byla prodejna oděvů a látek Otty Schanzera, nyní p. Tykala. O jed-
notlivých domech je napsáno více v kronice V. Sedláčka.

Text ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát, foto archiv autorů textu

Oprava
Omlouváme se za dvě chyby v minulém vydání seriálu v PN. V druhé řádce byla chybně uvede-

ná ul. Sv. Čecha, správně ul. Palackého a v páté řádce mělo být správně jméno JUDr. Šebor.

P J OVÁNÍ
D TSKÝCH
KOSTÝM

Od příštího roku se v Gymnáziu
Mikulášské náměstí bude 
učit v nových učebnách

Studenti, kteří budou letos přijati na Gymná-
zium Mikulášském náměstí 23 se dočkají velké 
změny. Od 1. září 2010 se budou učit v sedmi 
nových moderních multimediálních odbor-
ných učebnách. Gymnáziu se totiž v roce 2008 
podařilo získat finance z fondů EU operačního 
programu ROP NUTS II Jihozápad ve výši 30 
milionů korun.  Projekt spolufinancuje Plzeň-
ský kraj. 

Prvního září 2012 začnou tyto učebny také 
využívat první studenti z „přeštické pobočky“ 
gymnázia. Ti studenti, kteří v loňském roce 
nastoupili do prvního ročníku šestiletého studia 
v Přešticích totiž po čtyřech letech poprvé pře-
jdou na mateřské gymnázium do Plzně. Zde za 
dva roky dokončí maturitní zkouškou své stu-
dium.

Na gymnáziu v Plzni v současné době probí-
hají stavební práce v prostorách půdní vestav-
by, instalují se střešní okna, provádí se zatep-
lení prostor, dělají 
se příčky ze sádro-
kartonů. Komplet-
ní půdní vestavba 
včetně zařízení má 
být hotová do konce 
června 2010.

V půdní vestavbě 
gymnázia vzniknou 
nové odborné učeb-
ny vybavené počí-
tači, dotykovými 
tabulemi, projekční 
technikou, ... Bude 
zde jedna učebna pro 
výuku humanitních 

předmětů (D, Z, ZSV), jedna pro češtinu, dále 
výtvarná dílna.  Dvě učebny budou sloužit pro 
výuku informatiky, další dvě menší učebny pak 
pro výuku angličtiny a matematiky. 

Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem 
prostor, nové odborné učebny tento problém 
zásadně řeší. Gymnázium na Mikulášském 
náměstí v příštím roce otevírá jednu osmiletou 
třídu (zaměření všeobecné) v Plzni, dvě šestileté 
(jedna v Plzni – zaměření matematika a přírod-
ní vědy, jedna v Přešticích zaměření všeobecné) 
a dvě třídy čtyřletého studia v Plzni (jedna vše-
obecná, jedna zaměření matematika a přírodní 
vědy). Pokud se zajímáte o možnosti studia 
na naší škole, navštivte nás. Bližší informace 
naleznete na www.mikulasske.cz.

Mgr. Jan Hosnedl
zástupce ředitele gymnázia

Předvánoční čas v lužanské škole
jsme prožili příjemně

V předvánočním čase se všechny pracovni-
ce i děti zapojily do výzdoby školy. Inspiraci 
získaly 2. prosince na výstavě betlémů a ruko-
dělných výrobků s vánoční tématikou v Muzeu 
Dr. Hostaše v Klatovech. 

V MŠ se odpoledne 3. prosince setkali rodi-
če se svými dětmi a společně vyráběli vánoční 
ozdoby pod vedením pracovnice nakladatelství 
ANAGRAM.

V pátek 4. prosince od ranních hodin všechny 
děti netrpělivě očekávaly návštěvu. Dopoledne 
nás navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čer-
ta. Protože byly děti hodné, obdaroval je Miku-
láš sladkostmi a drobnými dárky.

V podvečer potom do naší školy zavítali 
lužanští občané. Prohlédli si zrekonstruované 
prostory školy a nad vystavenými fotografiemi 
zavzpomínali na svá školní léta. I přes velice 
deštivé počasí nás všechny potěšil velký zájem 
veřejnosti o dění ve škole.

Vánočními koledami a básničkami pozdravili 
žáci ZŠ v sobotu 12. prosince v sále kulturního 

domu účastníky výroční schůze Sboru dobro-
volných hasičů v Lužanech.

Vánoční tradice a zvyky nám připomně-
li členové ochotnického divadelního kroužku 
z Nezdic. Své představení pro děti i veřejnost 
předvedli ve středu 16. prosince v dopoledních 
hodinách v kulturním domě v Lužanech.

Ani v letošním roce nezapomněly paní 
vychovatelky s paní školnicí na pečení vánoč-
ního cukroví. Se žáky docházejícími do školní 
družiny a s dívkami z kroužku „Šikovné ruce“ 
napekly chutné cukroví, na kterém jsme si 
všichni pochutnali.

Poslední den ve škole před vánočními svátky 
jsme se setkali s rodiči a prarodiči našich žáků 
na besídce „Sejdeme se u Betléma.“ Děti svým 
blízkým popřály veselé Vánoce a předaly vyro-
bená přáníčka.

Na přípravě jednotlivých aktivit školy se obě-
tavě podílely všechny pracovnice i ve svém vol-
ném čase. Za to jim patří poděkování.

Mgr. Jana Sedláčková
ředitelka školy v Lužanech

Setkání s rodiči a prarodiči žáků školy proběhlo při besídce s názvem „Sejdeme se u Betléma“.

Ve Skočicích oslavili 
55. výročí založení ČČK

Dne 14. 11. 2009 proběhla ve Skočicích 
jubilejní valná hromada k 55. výročí založení 
Českého červeného kříže, spojené se setkáním 
důchodců. Odměněny květinou byly za svoji 
obětavou práci zakládající členky ČČK Marie 
Menerová, Milada Křenová, Vlasta Janouško-
vá, Božena Medková a s nimi stávající předsed-
kyně výboru Jana Přibáňová, která svoji funkci 
vykonává již 30 let a pí Anna Bradová, která je 
stejnou dobu členkou výboru. O kulturní vložku 
se postaraly svými vystoupeními děti z mateř-
ské a základní školy.

Jana Přibáňová
předsedkyně ČČK Skočice
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Mikulášský turnaj minižactva 
v Plzni

V sobotu 12. 12. 2009 uspořádal Klub netra-
dičních sportů Bolevec turnaj nejmenšího žac-
tva v národní házené. Zúčastnilo se ho i kombi-
nované družstvo TJ Přeštice. Trenéři původně 
zamýšleli přihlásit dvě družstva složená z chlap-
ců, kteří přešli v tomto roce z přípravky do 
mladších žáků. Z různých důvodů, ve kterých 
převládala řádící chřipka, náš oddíl přihlásil 
pouze jedno družstvo a i to byl problém složit. 
Nakonec jsme byli nuceni oslovit tři mladší 
žačky, abychom k turnaji vůbec odjeli. 

Sestava Přeštic: brankář Zbyšek Rund, do 
pole nastupovali Tomáš Doubek (5 branek), 
Martin Přerost (1), Michal Šlehofer (14), Niko-
la Tušková (13), Gabriela Tůmová a Barbora 
Schejbalová. Na našem družstvu bylo poznat, 
že v sestavě převládali hráči, kteří v klasické 
národní házené zastávají obranné posty, a to 
se projevovalo v zakončování útočných akcí. 
V tomto srovnání na tom byla lépe děvčata, hra-
jící v mladších žačkách v útoku. K výrazným 
oporám v tomto turnaji patřil brankář Zbyšek 
Rund s Michalem Šlehoferem. Ten zajišťoval, 
ač je obránce, převážně střelbu. Michala velice 
dobře doplňovala Nikola Tušková, která byla 
vyhlášena nejlepší hráčkou mezi děvčaty. Je 
třeba ale pochválit i ostatní členy družstva, kteří 
se zasloužili o konečné pěkné 4. místo.

Do turnaje se přihlásilo 12 celků, které byly 
nalosovány do tří skupin. Hrálo se trojkovým 
systémem 1x15 min., kdy v poli hrají tři hráči, 
kteří brání i útočí. Přeštice měly za soupeře ve 
žluté skupině Štěnovice A, Božkov A a Plzeň 
Újezd B. Celkem snadno si poradily se Štěno-
vicemi A 6:0, s Božkovem A 8:2. Utkání s Plzní 
Újezdem B, které bylo velice vyrovnané, Přeš-
tice prohrály 2:5. Byla škoda, že tito soupeři 
na sebe narazili již ve skupině, protože podle 

vývoje celého turnaje si náš celek zasloužil hrát 
v nadstavbových skupinách o ta nejpřednější 
umístění. Systém turnaje byl takový, že vítě-
zové základních skupin se utkali o 1.-3. mís-
to. Druhá družstva bojovala o 4.-6. místo, třetí 
o 7.-9. místo a poslední celky ze skupin hrály 
o 10.-12. místo  

A jak vypadaly výsledky:
Žlutá skupina:

1. Plzeň-Újezd B  35:2  6 bodů, 2. TJ Přeštice  
16:7  4 b., 3. Božkov A  6:26 2 b., 4. Štěnovice 
A  3:25  0 b.

Zelená skupina:
1. Bolevec 33:15 6 b., 2. Plzeň-Újezd 4 b., 3. Ejpo-
vice  21:32  2 b., 4. Božkov B  12:32 0 b. 

Červená skupina:
1. Baník Most 32:5 6 b., 2. Štěnovice B 4 b., 3. Tymá-
kov 12:15 2. b., 4. Božkov C 1:25 0 b.

Skupina o 1.- 3. místo
1. Plzeň-Újezd  31:3 4 b., 2. Bolevec  9:22  1 b.,   
3. Most  8:23 1 b.

Skupina o 4.- 6. místo
Přeštice - Štěnovice B   6:1, Plzeň-Újezd A 11:1
1. TJ Přeštice 17:3  4 b., 2. Plzeň-Újezd A  12:15  
2 b., 3. Štěnovice B  5:16  0 b.

Skupina o 7.- 9. místo
1. Ejpovice  19:13  3 b., 2. Božkov A  16:11  3 b.,  
3. Tymákov  0 b.

Skupina o 10.- 12. místo
1. Štěnovice A  15:1  4 b., 2. Božkov B 10:7  2 b.  
3. Božkov C  1:18  0 b.

Celkové pořadí turnaje:
1. Plzeň-Újezd B, 2. Bolevec, 3. Most,  4. TJ Přeš-
tice, 5. Plzeň-Újezd A, 6. Štěnovice B, 7. Ejpovi-
ce, 8. Božkov A, 9. Tymákov, 10. Štěnovice A , 
11. Božkov B, 12. Božkov C.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házeném Přeštice

Nikola Tušková – nejlepší hráčka mezi děvčaty na Mikulášském turnaji v Plzni.

leden 2009
l 16. 1. Dětské šibřinky
Místo konání: Sokolovna Přeštice
Čas konání: 14.00 hodin 
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice 

l 16. 1. Myslivecký bál 
K poslechu i tanci zahrají Dragouni. 
Místo konání: Řenče – hostinec „U supa“
Čas konání: 20.00 hodin

l 23. 1. Dětský maškarní bál 
Zábavu pro děti i rodiče zajistí skupina Asfalt 
pod vedením manželů Květoňových.
Místo konání: Řenče – hostinec „U supa“
Čas konání: 13.30 hodin

l 23. 1. Tradiční myslivecký bál 
K poslechu i tanci zahraje skupina Orient. 
Bohatá myslivecká tombola. 
Místo konání: Spolkový dům Přeštice
Čas konání: 20.00 hodin

l 25. 1. O chytré princezně 
Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové 
formou oblíbeného žánru – muzikálu. Hudba 
Pavla a Štěpána Eliášových tvoří významnou 
složku představení. (školní představení).
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin

Kultura a umění

Program na měsíc leden 2010

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

2. 1. SO: PŘES MALÝ 
A VELKÝ HÁJ
Vlakem z Přeštic 8.28 h 
do Chlumčan (8.35). Zpět 
z Přeštic 15.14 na Plzeň, na 
Klatovy 15.31 h.
TRASA:  Chlumčany ČD 

– rybník Utopený – Na Kozlici – rybník Šavlice 
– sv. Vojtěch – Horní Lukavice – Dolní Luka-
vice – Přeštice.
Vede F. Vokáč (14 km).

9. 1. SO: SLAVNOST NA MARŠÁLU
Vlakem z Přeštic 7.13 h do Plzně, z Plzně 8.09 
do Štáhlav. Zpět z Nezvěstic 15.30 do Plzně, 
z Plzně 17.02 h do Přeštic.
TRASA: Šťáhlavy ČD – Kozel – Maršál – Lopa-
ta – Nezvěstice. 
Vede J. Hošek (15 km).

16. 1. SO: ŠVIHOV – PŘEŠTICE
Vlakem z Přeštic 8.43 h do Švihova.
TRASA: Švihov – Třebýcinka – Kaliště – Strop-

čice – Hloupensko – Černá Skála – Radkovice 
– Příchovice – Přeštice.
Vede V. Čermák (15 km).
22. 1. VÝROČNÍ SCHŮZE VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ HOTELU SPORT v 17.00 hod.
22. 1. PÁ: NAUČNÁ  STEZKA „ČERTOVO  
BŘEMENO“           
Autobusem 11.35 h z ČD na Dolce. Zpět z Libá-
kovic 16.10 do Přeštic. Vlak na Plzeň 17.14, na 
Klatovy 16.43 h (17.29).
TRASA: Dolce – sv. Hubert – Škrábkův lom 
– Čertovo břemeno – rybníky Hluboká – roz-
hledna Kožich – Libákovice.       
Vede M. Šetková (14 km).
30. 1. SO: PLZEŇ – CHOTÍKOV – SYTNÁ
Vlakem z Přeštic 9.14 h do Plzně. Zpět z Plzně 
15.02 h do Přeštic.
TRASA: Plzeň ČD – Račice – Chotíkov – Syt-
ná – Plzeň Globus – odtud autobusem č. 33 na 
ČD Plzeň.
Vede A. Mestlová (15 km)

Vánoční dárek
Žáci a zaměstnanci Základní školy Řenče 

dostali krásný vánoční dárek.
23. října jsme se odstěhovali i s lavicemi 

a pomůckami do klubovny na sportovním are-
álu v Řenčích. Tento dočasný azyl nám ochot-
ně poskytli místní hasiči. Ve škole totiž začala 
rekonstrukce sociálního zařízení. Po sedmi týd-
nech provozu v náhradních prostorách jsme se 
v pondělí 14. prosince vrátili a prožili první den 
opět v naší školičce.

Při dvojím stěhování a topení nám obětavě 
pomáhali zaměstnanci obecního úřadu. S úklidem 
celé školy nám velmi pomohly maminky – z I. tří-
dy pí Janotová a Špelinová, ze II. třídy pí Fürstová 
a Janotová. Všichni zaslouží velký dík.

Děkuji zastupitelstvu obce a zvláště paní sta-
rostce Loudové za uskutečnění celé rekonstruk-
ce. Bylo to již velmi nutné a potřebné, což urči-
tě ocení všichni, kteří školu navštěvují.

Poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci 
školy za bezvadné zvládnutí tohoto náročné-
ho období. Dnes mohu s plnou odpovědnos-
tí říci, že zabezpečení výuky 30 dětí, školní              
družiny, vydávání obědů, provozu  šatny, WC, 
k tomu ještě řízení školy v daném prostoru 
nebylo vůbec jednoduché. Myslím, že se ale 
dětem líbilo a určitě si občas zavzpomínají.

A k výroku prvňáčka Filípka Janoty z prvního 
dne – „Paní učitelko, už jsem se sem těšil“ – se 
přidávám i já.               Mgr. Jindřiška Červená

ředitelka školy ZŠ Řenče

Sv. Pavel v Dolní Lukavici
„…Považuji to za zázrak, že se sochu poved-

lo zrekonstruovat a postavit na původní místo, 
navíc když rok 2009 je podle Vatikánu rokem 
sv. Pavla…“ komentuje paní Zdeňka Tichá, 
která jako první přišla za starostou obce Dolní 
Lukavice – Vítězslavem Opálkou – s prosbou 
o její opravení. Paní Tichá, byť pochází z Plz-
ně, do Dolní Lukavice zavítala za dcerou a při 
vycházkách ji torzo sochy zaujalo, začala se 
o něj zajímat. V  lednu, únoru (?) 2008 jste zve-
řejnili článek o torzu stojícím v Dolní Lukavici, 
který hlodal zub času. Žádali jsme čtenáře, aby 
poskytli obrazový materiál s původní sochou, 
neboť se na poli za Dolní Lukavicí nacházel jen 
podstavec bez světce. Nakonec jsme se dočkali 
velkolepého konce. Socha byla zrestaurová-
na, celou záležitost zafinancovala Obec Dolní 
Lukavice, která využila 80% prostředků z dota-
ce, která byla získána projektem „Záchrana 
a obnova prvků drobné venkovské architektury 
obcí Dolnolukavicka.“ Reliéfní socha sv. Pav-
la byla na původní sokl umístěna 2. prosince 
a podobný osud čeká i plastiku sv. Petra. A proč 
právě sv. Petr a Pavel?  Dolnolukavický kos-
tel je zasvěcen právě těmto patronům. Podle 
pamětníků pohlíželi na ves z návrší a byli jejími 
ochránci.  Na sochách je sv. Pavel vyobrazen 
s knihou a sv. Petr s klíčem (atributy světců). 
Sv. Petr bude rovněž stát na jeho původním 
místě tj. u silnice ve směru z Dolní Lukavice 
na Dnešice.  

Eva Klepsová, Dolní Lukavice Detail sochy sv. Pavla.        Foto Radek Hora



V sobotu 5. 12. se uskutečnil v hale Sokola 
Nezvěstice turnaj žen v národní házené, který 
uspořádal Klub netradičních sportů Bolevec. 
Od roku 2001 nepoznal tento turnaj jiného 
vítěze než Sokol Tymákov. Až letos jim tuto 
šňůru překazily Přeštice, přestože nenastoupily 
v kompletní sestavě. Turnaje se zúčastnilo 10 
družstev a po zásluze se do závěrečného finále 
probojovala družstva, která bojují rovněž o čelo 
nejvyšší soutěže – Sokol Tymákov (Mistr ČR 
pro rok 2009) a TJ Přeštice (Vítěz Českého 
poháru 2009). Oba celky prošly svými skupi-
nami bez větších problémů a s plným počtem 
bodů obsadily první místa. 

Finálový zápas, který se hrál stejně jako 
všechna utkání 1x20 min., měl vynikající úro-
veň a byl vyvrcholením celého turnaje. Finále 
bylo od začátku až do konce vyrovnané, nechy-
běla mu tvrdost a dramatičnost a Přeštice zví-
tězily 6:4. O vítězství Přeštic rozhodla kvalit-
ní hra obranné řady ve složení mnh. Mrnková 
Lenka – Skálová Václava a Vizingerová Kristý-
na a skvělé výkony obou brankářek Kripnerové 
Jitky, která chytala ve hře a Zadražilové Soni, 
střídající na standardní situace. V útoku se pro-
sazovala hlavně Živná Jitka, autorka čtyř finá-
lových branek, kterou úspěšně doplňovaly kapi-
tánka družstva mnh. Bradová Šárka a Šrámková 
Ivana. Obě vsítily po jedné brance. Na střídání 
byla připravena mnh. Jabbourová Romana.

Závěrem bych rád pochválil celé družstvo, 
jak k tomuto turnaji přistoupilo. Po celý tur-
naj byly oporami obě brankářky a celá obrana. 
Útočnice střídaly dobré okamžiky s horšími, 
ale vždy se našla jedna, která dokázala kolektiv 
podržet. Nejvyrovnanější výkony ale podávala 
ta nejzkušenější mnh. Bradová Šárka, která také 
nastřílela nejvíce branek 16.  

Tento turnaj byl pro oba finalisty dobrou pří-
pravou na boje v Českém poháru 2010, který 
má na pořadu 16. 1. 2010 čtvrtfinále v hale 
ZČU Plzeň na Borských polích.

Střelkyně Přeštic v celém turnaji: Bradová 
16, Živná 12, Šrámková 11, Jabbourová 4.

Výsledky Přeštic ve skupině B: Osek 13:3, 
- Bakov 8:5, - Tymákov B 9:6, - Litice 7:5.

Výsledky Tymákova A ve skupině A: Štěno-
vice 11:3, - Božkov 5:4, - Blovice 13:3, - Čako-
vice 14:3.  

Pořadí ve skupině A
1. Tymákov A 43:16 8 bodů, 2. Blovice 

36:27 5 b., 3. Božkov 24:21 4 b., 4. Štěnovice 
21:29 3 b. 5. Čakovice 14:45 0 b.   

Pořadí ve skupině B
1. TJ Přeštice 37:19  8 bodů, 2. Litice 31:22 

4 b., 3. Bakov 28:29  4 b., 4. Tymákov B  29:29 
4 b., 5. Osek  9:35 0 b.

Výsledky utkání o jednotlivé pořadí v turnaji:
o 9. místo   Sokol Osek – TJ Avia Čakovice  8:7
o 7. místo Sokol Štěnovice – Sokol Tymákov B 5:5
 na pokutové hody Štěnovice
o 5. místo   TJ Božkov – TJ Bakov               8:3
o 3. místo   TJ Litice – Sokol Blovice          3:3 
na pokutové hody Litice
o 1. místo   TJ Přeštice – Sokol Tymákov    6:4

Ředitelem turnaje byl Krošlák Josef, který 
dohlížel nad zdárným průběhem tohoto turnaje.

Utkání řídili rozhodčí Kugler Zdeněk, Holý 
Jaroslav a Václav Šimice, všichni z Plzně.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

®

www.janperi.cz
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Oddíl národní házené 
TJ Přeštice

 přeje všem členům, 
příznivcům, sponzorům 

a čtenářům 
Přeštických novin 

příjemné prožití 
vánočních svátků 
a šťastný nový rok.

Mikulášský turnaj vyhrály poprvé 
prvoligové ženy TJ Přeštice

Basketbal je jedním z kolektivních 
sportů v Přešticích

Novou sezonu 2009–2010 zahájili naši muži 
domácí účastí v Krajském poháru v basketbale 
zápasem s družstvem Klatov s konečným skóre 
37:63 pro družstvo Klatov. První zápas krajské 
soutěže v Holýšově skončil prohrou 91:62 a stej-
ně tak i v Klatovech 85:65. Následoval úspěšný 
víkend v domácím prostředí s družstvy Plzeň 
Bak ,,B‘‘ 103:50 a Plzeň Bak ,,A‘‘ 74:51. Další 
utkání skončilo v hale Lokomotivy Plzeň 71:61 
vítězstvím pro soupeře. Na konci listopadu se 
naši muži utkali s družstvem Jiskra Domažlice 
s výsledky 99:51 a 66:83 pro Domažlické. Pře-
jme tedy našim chlapcům, aby se jim v nadchá-
zejících utkáních dařilo lépe.

Zveme všechny příznivce basketbalu, aby 
přišli naše družstvo podpořit. Přesné termíny 
utkáních jsou vyvěšeny na sportovní hale.

Dále bychom chtěli informovat širokou veřej-
nost, že probíhá nábor do družstev mladšího 
žactva. Děvčata i chlapci od druhé do páté třídy 
se mohou hlásit na trénincích vedených fundo-
vanými trenéry každé úterý a čtvrtek od 16:30 
hodin ve sportovní hale ve Vrchlického ulici.

Na závěr bychom chtěli poblahopřát novope-
čené mamince – basketbalistce Lucii Boříkové 
k narození jejího syna Jakuba.

Miroslav Hasák 
organizační pracovník basketbalového klubu 

TJ Přeštice

Mistrovské utkání krajského přeboru mužů Přeštice – Domažlice 29. 11. 2009. Při střelbě trest-
ného hodu zachycen Miroslav Šobr ml.                                                                Foto archiv oddílu
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Úspěšní sportovci 
našeho okresu

Výkonný výbor Sportovní a tělovýchovné 
unie Plzeň-jih rozhodl na svém zasedání o opě-
tovném pořádání akce „Vyhlášení nejúspěšněj-
ších sportovců, sportovních kolektivů, trenérů 
a rozhodčích za rok 2009“. Ocenění úspěšných 
sportovců se uskutečňuje již řadu let na růz-
ných místech a v rozličném počtu oceněných. 
V letošním roce, kdy se vyhlašovali úspěšní 
sportovci za rok 2008, se akce konala poprvé ve 
spolupráci s vydavatelstvím VLTAVA-LABE-
PRESS a. s. a produkční a marketingovou spo-
lečností ČOK CZ s.r.o. Večerem provázela 
Eva Aichmajerová a zazpívaly zpěvačky Ilona 
Czáková a Marcela Holanová. Oceněni byli i 
přeštičtí sportovci a některé ceny předával také 
starosta Mgr. Petr Fornouz.

Vyhlášení úspěšných sportovců za letošní rok 
se bude konat opět ve spolupráci se zmíněným 
vydavatelstvím a agenturou, ve čtvrtek 25. úno-
ra 2010 v KD KÁČKO v Dobřanech. Rozjed-
náno je i vystoupení přeštických mažoretek na 
tomto večeru. 

Tělovýchovné jednoty a sportovní sva-
zy nominují své sportovce, ze kterých budou 
vybráni a oceněni ti nejúspěšnější. Věříme, že 
akce bude mít minimálně takovou úroveň jako 
ta minulá, a že se zúčastní jak rodinní příslušní-
ci malých i velkých sportovců, tak i veřejnost.

Luboš Štych
místopředseda VV STU Plzeň-jih 
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Chovatelé z Přeštic vystavovali v Nittenau
Tradiční výstava chovatelů drobného zvířec-

tva proběhla za účasti přeštické delegace v part-
nerském městě Nittenau ve dnech 19.–20. pro-
since. V letošním roce se jednalo již o 41. ročník 
výstavy.

Na výstavě bylo možno zhlédnout 800 zvířat. 
Naše organizace vystavila 20 kusů drůbeže, 30 
holubů a 20 králíků. Jsme potěšeni, že tradice 
chovatelů v Přešticích bude pokračovat, jelikož 
z 15 vystavovatelů bylo 5 mladých chovatelů. 

V Nittenau nás přivítala krásně a vánočně 
vyzdobená výstavní hala. V neděli ve 14 hodin 
se konalo slavnostní vyhodnocení. Ceny pře-
dali chovatelům starosta města Nittenau Karl 
Bley, předseda chovatelské organizace z Nit-

tenau Wolfgang Brunner, místostarosta města 
Přeštice Mgr. Antonín Kmoch a za chovatel-
skou organizaci z Přeštic její předseda Petr 
Šalom a jednatel Josef Louda starší.

Potěšilo nás, že naši chovatelé v mezinárod-
ní konkurenci obstáli a za vystavená zvířata 
dostali četné poháry, pamětní medaile a čestné 
ceny. Za odbor králíků byli oceněni Josef Lou-
da mladší (činčila malá) a Alois Rada (králík 
Burgunský). Za odbor drůbeže převzali ceny 
naše mladá chovatelka Veronika Šalomová 
(Wyandotky lososovité) a Ivan Strejc (Rouské 
zakrslé černé). Za odbor holubů obdrželi oce-
nění další mladá chovatelka Barborka Hanzlíč-
ková (King bílý), Stanislav Vodička (Gigant) 
a Ivan Strejc (King černý).

Naše poděkování za pozvání na výstavu, 
příjemné prostředí a vynikající pohoštění pat-
ří partnerské organizaci chovatelů z Nittenau, 
městu Přeštice, které přispělo na dopravu 
autobusem, společnosti ČSAD Přeštice, jejím 
řidičům za vzornou jízdu, překladateli Mgr. 
Janu Königsmarkovi za tlumočení při výstavě 
v Přešticích i v Nittenau a všem, kteří se na 
přípravách těchto výstav podíleli.

ZO ČSCH Přeštice přeje všem krásné Váno-
ce, spoustu dárků, v novém roce všechno nej-
lepší, hodně zdraví a také mnoho chovatel-
ských a výstavních úspěchů.

Ivan Strejc
ZO ČSCH Přeštice

Antonín Kmoch šeptá: „Navážeme nové part-
nerství?“

Wolfgang Brunner gratuluje mladé chovatel-
ce Verunce Šalomové k ocenění.

Představitelé obou chovatelských organizací 
a měst Přeštice a Nittenau.

Zástupci měst a chovatelů s pamětními 
medailemi.

Společná fotografie chovatelů a představitelů 
měst Přeštice a Nittenau.

Mgr. Antonín Kmoch předává cenu mladé 
chovatelce Barborce Hanzlíčkové.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
zve všechny příznivce nejstarší 

jihočeské dechovky 

Babouci 
na večerní taneční zábavu, 

která se bude konat 
12. 2. 2010 

od 20.00 do 2.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC. 

Vstupné 130 Kč. 
Předprodej zahájen 4. 1. 2010.

Připravujeme

Veselka Ladislava Kubeše
15. 4. 2010 

od 18.00 do 20.30 hodin

Cena v předprodeji: 200 Kč

Předprodej a rezervace 
vstupenek  zahájena: 4. 1. 2010  

Tělovýchovná jednota Přeštice
děkuje všem partnerům, sponzorům
a oddílům za spolupráci v roce 2009
a přeje úspěšný vstup 
do nového roku 2010.
                                         VV TJ Přeštice


