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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc listopad
Jak jste spokojeni s volnočasovými akti-

vitami v Přešticích?

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

Vážení spoluobčané,
ustavující zastupitelstvo nového vedení měs-

ta a obsazení orgánů ve vedení města se bude 
konat ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 18.00 
hodin ve velkém sále Kulturního a komunit-
ního centra v Přešticích.

V období kolem komunálních voleb i nadále 
probíhaly realizace některých investičních akcí. 
Jistě nejvýznamnější z nich je napojení stáva-
jících kotelen na novou bioplynovou stanici. 
Celá tato akce by měla být dokončena do konce 
listopadu.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem 
poděkovat za dosavadní spolupráci a podněty 
a nově zvolenému zastupitelstvu včetně vede-
ní radnice popřát hodně úspěchů i dokončení 
projektů, které byly připraveny v předchozím 
období.                  Mgr. Petr Fornouz, starosta

Slavnostní otevření zrekonstruované části Masarykova náměstí a historické barokní kašny 
proběhlo dne 28. září 2010.                                                                         Foto město Přeštice.

Obnovená část přeštického náměstí
Každý den, když jdu přes přeštické náměstí do 

Domu historie Přešticka,  přitáhnou můj pohled  
tři za sebou stojící sochy, umístěné našimi před-
ky téměř přesně do poloviny velkého přeštické-
ho náměstí. V přímce za sebou stojí sochy sv. 
Kiliána, sv. Václava a  sv. Jana Nepomuckého. 
Na západní straně náměstí, donedávna skrytá 
mezi lípami, je socha sv. Jana Nepomuckého. 
Městu ji věnoval pravděpodobně na počátku 18. 
stol., v období barokního kultu zmiňovaného 
světce (Jan Nepomucký byl svatořečen v roce 
1729),  přeštický rodák Jakub Xaver Hlávka, 
farář v Němčicích a později v Hluku na Mora-
vě. Zcela jistě je socha doložena k roku 1736, 
kdy byl vedle ní postaven tzv. misionářský kříž, 
u kterého se lidé modlívali.

Na opačné (východní) straně náměstí stojí 
socha sv. Kiliána, patrona našeho města. Latin-
ský nápis na jejím podstavci v překladu říká: 
„Svatý Kilián v nebezpečenství ohně města 
Přeštic ustavičný zástupce a ochránce“. Nápis 
je datován rokem 1784. Socha zde však stála 
pravděpodobně od počátku 18. stol. Dějepi-
sec Přeštic E. V. Řičák uvádí, že každoročně 
v den sv. Kiliána, 8. července, se konal k soše 
slavnostní  průvod, ve kterém nechyběla garda 
a slavnostní střelba. V průvodu se od roku 1728 
nosil obraz sv. Kiliána s nápisem „Sv. Kilián 
řádu sv. Benedikta, Franků apoštol, Přeštický 
ochránce a vznešený zástupce“. 

Socha sv. Václava umístěná uprostřed mezi 
nimi je nejmladší. V roce 1867 ji Přeštickým na 
kašnu daroval JUDr. František Augustin Brau-

ner, poslanec za Přešticko – Nepomucký okres 
v říšském sněmu v letech 1848-1861, jako podě-
kování za projevené vlastenectví v revolučním 
roce 1848. Přeštičtí ho tehdy svými hlasy zvolili 
za poslance. Shodou okolností se volby konaly 
právě na svátek sv. Kiliána, 8. července 1848. 
F. A. Brauner  byl od června 1848 z politických 
důvodů  uvězněn, což přeštické voliče  neodra-
dilo. Při volbách na radnici mu svůj hlas dalo 
120 oprávněných voličů, čímž mu prokázali 
důvěru a nebojácnost. Přesně o měsíc později  
byl advokát Brauner z vězení propuštěn. Na 
Přeštické nezapomněl. Socha sv. Václava nese 
ve svém štítu nápis „1867 přeštickým Dr. Brau-
ner, mod. Veselý v Praze, shot. Blažek v Lito-
myšli“. Od Dr. Braunera získalo město v roce 
1871 také polosochu sv. Jana Nepomuckého na 
Zámosty. Osobností F. A. Braunera se zabýval 
v publikaci „JUDr. F. A. Brauner první přeštic-
ký poslanec. Osudy polosochy sv. Jana Nepo-
muckého na mostě přes Úhlavu na Zámostech 
u Přeštic“, pan Jan Mrkvička. Brožurka vyšla 
v roce 2003 a několik výtisků je k dostání 
v Domě historie Přešticka.   

Viditelnost všech tří zmíněných soch na přeš-
tickém náměstí se zvýšila, především sochy 
sv. Jana Nepomuckého, odstraněním starých 
lip a obnovou, kterou město Přeštice uskuteč-
nilo pod názvem „Revitalizace části náměstí 
s barokní kašnou“. Slavnostní předání veřej-
nosti k užívání se uskutečnilo 28. 9. 2010 v Den 
české státnosti, který je spojen se jménem sv. 
Václava.               pokračování článku na str. 8

III. ročník Přeštického kance na Masarykově náměstí ve fotografiích

Po stopách J. J. Ryby 
v Přešticích

Stejnojmennou práci jako kolektivní dílo 
svých členů vydalo občanské sdružení Spolek 
pro záchranu historických památek Přešticka  
s podporou města Přeštice u příležitosti letoš-
ního 245. výročí narození přeštického rodáka, 
hudebního skladatele a pedagoga Jakuba Jana 
Ryby.

Nejde o další životopisnou publikaci, jak by 
se mohlo zdát, ale autoři si vytkli za cíl přib-
lížit Rybovo rodiště jak z pohledu historie, tak 
i současnosti, a dokázat, že Rybův život a dílo 
jsou inspirací i pro dnešního člověka. Jednot-
livé kapitoly (Přeštice v 18. století, Přeštická 
rodina J. J. Ryby, Historie pamětní desky 
JJR v Přešticích, Přehled koncertů a popula-
rizačních akcí organizovaných KZ Přeštice 
v období 1994 až 2008, Carmina Rybovi, Busta 
JJR a Kalendárium JJR) jsou provázeny boha-
tou fotodokumentací ze sbírky Domu historie 
Přešticka a kresbami z Kroniky města Přeštic 
z pera Václava Sedláčka. Pečlivým studiem 
historických pramenů se podařilo získat i něk-
teré informace, které zde jsou zveřejněny vůbec 
poprvé (spřízněnost Rybova rodu po linii matky 
s rodem mecenáše Josefa Hlávky, druhá možná 
lokalizace Rybova rodného domu atd.). V Přeš-
ticích žil Jakub Jan Ryba necelých šest let, ale 
zážitky z nejútlejšího dětství byly nepochybně 
pro další vývoj jeho osobnosti nejdůležitější.  

V pořadí již třetí z příspěvků místních regi-
onálních autorů k rybovské problematice byl 
pokřtěn v rámci Vzpomínkového večera  na 
Jakuba Jana Rybu dne 25. 10. 2010 v malém 
sále Kulturního a komunitního centra Přeštice. 
Publikace byla vydána nákladem 500 ks a je 
v prodeji v Informačním centru KKC  a v Domě 
historie Přešticka.                    Věra Kokošková

Barevná a veselá
Právě taková je Mateřská škola v Gagarino-

vě  ulici, která během letních prázdnin až do 
poloviny září prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 
Tato stavba zahrnovala celkové zateplení celé-
ho objektu, včetně zateplení střech, výměnu 
veškerých oken a dveří a celkovou rekonstrukci 
kotelny s novými  rozvody topení. Zřizovatel 
město Přeštice tuto stavbu spolufinancuje ze 
zdrojů EU, konkrétně z Operačního programu 
životní prostředí.

Pro děti z naší školky rekonstrukce přinesla 
nové veselé barvy na jednotlivých pavilonech 
a tak i jednodušší rozlišení.  Žlutá, oranžová, 
růžová, zelená, která je hezčí? To nejvýstižněji 
okomentovaly děti při slavnostním předávání 
zrekonstruované školky, které se pro ně usku-
tečnilo ve středu dopoledne 29. září 2010. Za 
přítomnosti pana starosty Mgr. Petra  Fornouze 
děti oslavily „barevnou školku“ písničkou a při-
pily si s panem starostou dětským šampaňským 
na veselé a ve zdraví prožité okamžiky v jejich 
zářivé školce. 

Slavnostní předávání pokračovalo i v odpo-
ledních hodinách. Za účasti představitelů doda-
vatelské firmy STAWO Přeštice, starosty měs-
ta, zastupitelů, hostů a zaměstnanců mateřské 
školy se uskutečnilo přestřižení pásky a společ-
né posezení, které zpestřilo krátké  vystoupení 
dětí z mateřské školy.

Poděkování za zdárný průběh, dokonče-
ní rekonstrukce a výbornou spolupráci patří 
zejména starostovi města Přeštic, stavebnímu 
dozoru a firmě STAWO. Velký dík si zaslouží 
zaměstnanci a rodiče, kteří se podíleli na úklidu 
mateřské školy po rekonstrukci.

A v neposlední řadě i dětem, které dělají naši 
barevnou školku ještě „barevnější“.

Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy
Fotografie  ze slavnostního předání na str. 6

TURNAJ MINIŽÁKŮ
str. 11 

Mateřské centrum při KKC Přeštice

– každé pondělí a pátek 
od 9.00 do 17.00 hodin 

v dětské učebně
Masarykovo nám. 311, I. patro

Úvodní schůzka 
– 5. 11. 2010 od 14 hodin.
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Informace Městského úřadu

Vážení občané, 

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

Výsledky komunálních voleb v Přešticích

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 78 událostí.
Celkem bylo zjištěno 130 přestupků:
• řešeno blokově – 77
• oznámeno správnímu orgánu – 12
• řešeno domluvou – 32
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 12  
• 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešti-
cích ke zjištění totožnosti 
• byly provedeny 3 výjezdy na potulující se psy, 
z toho 2 odchyceni a předáni do městské záchyt-
né stanice, dne 7. 9. stafordšírský teriér napadl 
v Palackého ulici ženu a psa, kterého venčila, 
pes byl odchycen a věc napadení předána dle 
věcné příslušnosti Policii ČR
• na území města bylo nalezeno: 1x občanský 
průkaz – Masarykovo náměstí, 1x peněžen-
ka s doklady a platební kartou – Masarykovo 
náměstí a dětské jízdní kolo v Karlově ulici – 
vše předáno na MěÚ – OSD nebo hospodářský 
odbor, dále zjištěn u hřiště v ulici Na Chmel-
nicích otevřený vstup do kanalizace – předá-
no k dalšímu opatření na MěÚ – hospodářský 
odbor
• na žádost správního orgánu obce byla doruče-
na písemnost – 4x doručenka 
• dne 1. 9. v dopoledních hodinách usměrňová-
ní dopravy – Masarykovo nám. x Rybova ulice, 
kde na přechodu pro chodce nákladnímu auto-
mobilu „zhasl“ motor a již nešel nastartovat 
– proveden jeho odtah, dne 5. 9. v odpoledních 
hodinách asistence hlídce Policie ČR při zajiš-
tění místa dopravní nehody – střetu vozidla zn. 
Opel řidiče z Německa se srnou na silnici I/27 
ve směru na Plzeň 
• dne 8. 9. asistence hlídky MP jako nezúčast-
něné osoby při dezinfekci bytu města ve Slo-
venské ulici, dne 16. 9. asistence  pracovníkovi 
živnostenského úřadu při provádění kontroly 
dle živnostenského zákona na Masarykově 
náměstí a dne 20. 9. asistence ZZS Přeštice při 
úrazu chlapce na dětském hřišti v parku
• dne 16. 9. ve 23.41 h výjezd pro rušení noční-
ho klidu do bytovky v Husově ulici – vyřešeno 
na místě, téhož dne ve 23.59 h zahlédla hlídka 
muže, který znečistil autobusovou zastávku na 
Masarykově náměstí zvratky, muž z Kucín pro-
vedl úklid veřejného prostranství a opustil měs-
to, dne 20. 9. v dopoledních hodinách nalezena 
ležící podnapilá žena v Komenského ulici, kte-
rá byla odvezena k lékařskému ošetření a pře-
dána k dalšímu opatření na Policii ČR (převoz 
na záchytnou stanici), dne 28. 9. v 0.17 h rušení 
nočního klidu ve Skočicích ohňostrojem a hla-
sitou hudbou – vyřešeno na místě 

• zajištění veřejného pořádku při akcích na úze-
mí města: dne 1. 9. – dohled u všech základních 
škol – první školní den, dne 10.-18. 9. Haydno-
vy hudební slavnosti – kostel Přeštice a Vícov, 
dne 22. 9. – akce pro děti „Den bez aut“, hřiště 
v Rebcově ulici a dne 28. 9. 2010 – slavnost-
ní otevření zrekonstruované části Masarykova 
náměstí 
Z další činnosti uvádím:
• Dne 9. 9. v 19.05 h byl zastaven v Kolláro-
vě ulici řidič mopedu, který neměl na hlavě 
ochrannou přilbu a zrak si nechránil vhodným 
způsobem. Řidič též nepředložil doklady od 
mopedu a je zde důvodné podezření, že tento 
není zákonně pojištěn. Dále byly zastavena 4 
vozidla, jejichž řidiči nerespektovali svislou 
dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ a 2 
řidiči neměli rozsvícené předepsané osvětlení. 
Vše oznámeno dle věcné příslušnosti na přísluš-
ný správní a dopravní odbor MěÚ  k vyřízení.
• Dne 11. 9. ve 3.23 h byla hlídka přivolána do 
ulice V Háječku, kde mělo docházet ke krádeži 
motorové nafty z odstaveného nákl. automobilu 
Iveco. Na místě byly zjištěny prázdné nádoby 
na motorovou naftu a díky včasnému oznámení 
a příjezdu hlídky MP bylo znemožněno pacha-
teli odjet přistaveným osobním vozidlem, které 
bylo nalezeno v těsné blízkosti. Hlídkou MP 
bylo zajištěno místo činu a věc předána k dal-
šímu šetření Policii ČR. 
• Dne 20. 9. ve 12.17 h bylo zastaveno v Čer-
venkově ulici vozidlo Škoda, jehož řidič bez-
prostředně ohrožoval ostatní účastníky silniční-
ho provozu tím, že na vozidle byla nefunkční 
potkávací, brzdová a směrová světla. Bližší 
kontrolou bylo zjištěno, že vozidlo nemá plat-
nou TK + emise a řidič u sebe neměl ŘP a před-
ložený OP byl neplatný.  Řidiči byla hlídkou 
Policie ČR po provedené lustraci další jízda 
zakázána a vše oznámeno na MěÚ Přeštice 
– odbor správní a dopravní k vyřízení. 
• Dne 21. 9. v 7.50 h  byl proveden výjezd na 
oznámení krádeže energetických tyčinek na čer-
pací stanici ECCO v Přešticích. Před příjezdem 
hlídky ještě stačila obsluha stanice neznámému 
muži tyto vytrhnout a muž utekl na silnici I/27 
ve směru na Plzeň, kde stopoval jedoucí vozi-
dla. Jelikož muž nemohl hodnověrným dokla-
dem prokázat svoji totožnost, byl předveden na 
Policii ČR. Zde bylo  zjištěno, že muž ze Vsetí-
na měl v batohu ruční elektrickou frézu, kterou 
odcizil tentýž den v truhlářství v Průmyslové 
ulici. Podezřelý i s lupem byl předán Policii ČR 
k dalšímu opatření.
• Dne 27. 9. ve 13.58 h bylo hlídce MP oznáme-

no, že došlo na Masarykově náměstí k dopravní 
nehodě, kdy řidič dodávkovým vozidlem Ford 
poškodil okrasnou zídku zrekonstruovaného 
náměstí a ujel. Řidič byl dostižen v Hlávkově 
ulici a předán dle věcné příslušnosti Policii ČR 
– skup. dopravních nehod k došetření. 

Nyní mi dovolte něko-
lik informací týkajících 
se svislé dopravní znač-
ky – „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“, kterou by měli 
všichni řidiči znát, ale na 
území našeho města ji pro-
stě nerespektují, nebo neví, 

co znamená a jak se mají na křižovatce osazené 
touto dopravní značkou chovat. Svislá dopravní 
značka upravující přednost – „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“ (č. P 6) – označuje vedlejší pozemní 
komunikaci a této značky se může užít i uvnitř 
větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči 
přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povin-
nost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen 
zastavit vozidlo. Značky č. P 6 se užívá též před 
železničním přejezdem v případě, kdy je nut-
no přikázat řidiči zastavení vozidla. Řidič, dle 
zákona o pozemních komunikacích, přijíždě-
jící na křižovatku po vedlejší pozemní komu-
nikaci označené touto dopravní značkou musí 
dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní 
komunikaci nebo organizované skupině chodců 
nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty při-
cházejícím po hlavní pozemní komunikaci. Na 
příkaz této dopravní značky musí řidič zastavit 
vozidlo na takovém místě, odkud má do křižo-
vatky náležitý rozhled. Zastavit vozidlo zname-
ná přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli 
řidiče. Porušením této povinnosti lze v bloko-
vém řízení uložit za přestupek pokutu do 2000 
korun a ve správním řízení pokutu od 1500 Kč 
do 2500 Kč. Křižovatky v Přešticích, kde nej-
častěji dochází k nerespektování této dopravní 
značky: 1) Na Jordáně – Nepomucká, 2) Plzeň-
ská – Na Chmelnicích, 3) Průmyslová – tř. 1. 
máje, 4) Mlýnská – Masarykovo náměstí, 5) 
Poděbradova – Husova. Dle statistik Policie 
ČR čím dál více lidí umírá na silnicích zbyteč-
ně kvůli řidičům, kteří nedávají přednost a ten-
to negativní trend má na svědomí především 
zvýšená agresivita řidičů, jejich nepozornost 
a spěch. Z toho bohužel plyne: „NEMYSLÍŠ 
– ZAPLATÍŠ!“ a já dodávám – snad jen poku-
tou a ne svým životem. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Informační centrum při KKC
Masarykovo náměstí 311 

Novinka! 
Možnost zakoupení speciální poukázky 

ČD Net za zvýhodněnou cenu, 
opravňující Vás cestovat jakýmkoliv 

typem vlaku (včetně Pendolina) po celé ČR.

Kontakty: telefon/fax: 377 981 911
e-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz
Zodpovědná vedoucí IC:
Bc. Kateřina Pešírová
pesirova@prestice-mesto.cz

Pracovní doba (říjen-březen): 
pondělí, středa:  9.00-17.00 h 
úterý, čtvrtek, pátek: 9.00-16.00 h   
sobota: 9.00-12.00 h
neděle: zavřeno

Pracovní doba (duben-září):
pondělí-pátek: 9.00-17.00 h
sobota: 9.00-12.00 h
neděle: 14.00-17.00 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Týden knihoven
Podzimní čas, již několik let po sobě, přináší 

do knihoven v celé ČR tradiční akci s názvem 
„Týden knihoven“.  I Městská knihovna v Přeš-
ticích se v týdnu od  4. do 10. října 2010 připo-
jila k této akci. 

Stále se snažíme podporovat a rozvíjet zájem 
dětských čtenářů. V „Týdnu knihoven“ jsme 
začali úplně od těch nejmenších a v dopoled-
ních hodinách jsme postupně přivítali v dět-
ském oddělení všechny třídy MŠ Dukelská. 
S nejmenšími čtenáři jsme si povídali o tom, jak 
to v knihovně chodí a hlavně o jejich oblíbeném 
tématu pohádky a večerníčky. 

Pro čtvrté ročníky ZŠ Přeštice jsme uspo-
řádali besedu se spisovatelkou Petrou Brau-
novou. Paní Braunová velmi 
poutavě dětem představila 
nejen svoji knihu Ema a kou-
zelná kniha, ale také dětem 
přiblížila, jak kniha vzniká, 
jak vypadá spolupráce spiso-
vatele, ilustrátora, korektora 
a vůbec celého nakladatelství. 
Vzhledem k tomu, že se mnoh-
dy dětem nechtělo po hodině 
strávené s paní spisovatelkou 
v knihovně ani odejít,  slibu-
jeme, že podobné setkání , byť 
i s jinými spisovateli, co nej-
dříve zopakujeme.

Při akci Týden knihoven ani 
dospělí  nepřišli zkrátka. Všem 
zapomnětlivým čtenářům, kte-
ří přinesli v pořádku své kni-

hy, jsme promíjeli poplatky za upomínky 
a nové zájemce jsme registrovali v tomto týd-
nu zdarma. Pro rodiče na mateřské dovolené 
jsme  nově rozšířili dopolední půjčovací dobu 
(toto platí bez časového omezení).

Všem čtenářům děkujeme za přízeň a těšíme 
se na setkání například při plánovaném otevře-
ném dni, který se bude konat 27. listopadu spolu 
s akcí „Den pro dětskou knihu“.  Bližší informa-
ce budou zveřejněny. Sledujte prosím pečlivě 
webové stránky knihovny (www.knihovnapres-
tice.webk.cz), Přeštické noviny a vývěsní místa 
v knihovně.

Mgr. Michaela Hrubá
za kolektiv MK v Přešticích
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Společenská kronika

80 let 
Vladimír VOZKA

Jaroslava KRÁTKÁ
Václav NĚMEČEK

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

85 let 
Ing. Jan TICHOTA

Dalšími jubilanty jsou:
František Malafa (83), Jiřina Skácelová (81) 
– Žerovice, Věra Svobodová (82), Emilie Bra-
dová (84), Josef Medek (89) – Skočice, Helena 
Bešková (81), Václav Vohradský (87) – Skoči-
ce, Jan Čermák (87), Milada Tykvartová (86) – 
Skočice, Miloslava Fialová (84), Jan Mrkvička 
(83), Zdeňka Malíková (86) – Žerovice, Václav 
Hás (82) – Skočice.

ÚMRTÍ
Anna BOŠKOVÁ 
Miloslav BOUDA      
Miroslav ČEPELÍK
Marie MALÁTOVÁ
Václav MICHAL
Josef SEDLÁČEK
Jarmila STUCHLOVÁ
Miloslava ZIEGLEROVÁ
Jaroslav OBST

(1939)
(1935)
(1931)
(1922)
(1946)
(1927)
(1924)
(1928)
(1923)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

91 let 
Václav MEDEK – Skočice

97 let 
Anna LEITLOVÁ  –  Zastávka

Cesty za poznáním
Každoročně, již několik let, pořádá Obec-

ní úřad Řenče pro své občany v druhé polo-
vině září autobusový zájezd do zajímavých 
míst naší hezké země. Letos jsme začali blíz-
ko Chudenic, v malé vesničce Loučová, kde 
jsme si prohlédli jednu z nejstarších chalup na 
našem území, roubenku ze 16. stol. V nedale-
kém Kolovči jsme navštívili soukromé Muze-
um techniky a řemesel. Je to muzeum všeho 
možného na ploše 900 m2 a má okolo 6 tis. 
exponátů. Jednou z největších zajímavostí je 
i mlýn na přemýlání starých babiček na mladá 
děvčata, v provozu bude zase až v roce 2012.

Odborný výklad nám řekl pan Volf, který 
den před naší návštěvou obdržel titul nejlep-
ší řemeslník Plzeňského kraje. To hlavně pro 
svoji výrobu tradiční kolovečské keramiky, 
která se v této rodině vyrábí již od roku 1785. 
Pokračování výletu byla návštěva chodského 
muzea v Domažlicích a Příhraničního muzea 
ve Kdyni. Výlet, i díky příjemnému počasí, 
jsme skončili krátkou návštěvou nádvoří švi-
hovského hradu.

Text a foto ing. Jiří Běl

Od úmrtí herečky Anny Jelínkové 
uplynulo v říjnu 114 let

Jen málokdo ví, že na hřbitově v Přešticích 
odpočívá v malém nenápadném hrobečku už 
114 let  herečka Anna Jelínková, kterou zde 
nechal pochovat na své náklady roku 1896 teh-
dejší Divadelní spolek Úhlavan z Přeštic. Nikdo 
z obyvatel Přešticka dnes už také určitě neví, 
kdo vlastně Anna Jelínková byla, a jaký byl její 
život. To však zajímalo i nás, členy současného 
ochotnického spolku v Přešticích, který hrob 
bývalé herecké partnerky Josefa Kajetána Tyla 
upravil a začal udržovat. Hledali jsme proto 
jakékoliv informace. V databázi českého ochot-
nického divadla, kde jsme pátrali jako první, 
bohužel žádné informace nebyly. Internetové 
odkazy nás sice navedly na herečku Annu Jelín-
kovou, maminku slavné herečky Terezie Brz-
kové, která pocházela z ochotnické divadelní 
rodiny, ale bohužel její data narození a úmrtí se 
lišila od údajů na náhrobku v Přešticích. Obrá-
tili jsme se tedy na Institut umění – Divadelní 
ústav v Praze paní doktorku Šormovou a ta nám 
během dvou dnů sdělila veškeré potřebné infor-
mace o Anně Jelínkové, která odpočívá právě 
na hřbitově v Přešticích. 

Ze zjištěných informací uvádíme tedy násle-
dující: Anna Jelínková se narodila 8. 11. 1817 
v Hrádku nad Nisou. Pocházela z německé 
rodiny a jejím povoláním bylo herectví. V roce 
1846 se provdala za herce Jana Jelínka (nar. 
1825, zemřel 1882, byl bratr Viléma Karla 
Jelínka), se kterým společně působili u růz-
ných německých kočujících společností. Roku 
1851 u ředitele J. Lutze, roku 1852 u ředitele A. 
Millera, ale i u českých společností, jako napří-
klad u J. Kullase v letech 1853-54, J. A. Pro-
kopa v letech 1855–1859 a od roku 1859 opět 
u Kullase. Za svého profesního života se setkala 
i s Josefem Kajetánem Tylem, se kterým sta-

nula na divadelních prknech v několika hrách. 
Mohlo to být roku 1853 v Kullasově souboru, 
který v té době Tyl fakticky vedl. Záhy odtud 
s manželem ale odešla, neboť mezi ním a Tylem 
docházelo k opakovaným konfliktům, které 
byly důvodem odchodu (možná spíš propuště-
ní). Manžel Anny Jelínkové – Jan Jelínek od 
roku 1866 provozoval vlastní malou divadelní 
společnost, ve které Anna také hrála. Jako ředi-
tel ale nebyl příliš úspěšný. Jeho podnik, na roz-
díl od společnosti bratra Karla Viléma Jelínka, 
neměl příliš solidní úroveň ani dobrou pověst. 
Jelínek společnost několikrát rozpustil a znovu 
sestavil, mezitím přijímal i s Annou angažmá 
u jiných divadelních společností. Od roku 1882, 
kdy Jan Jelínek zemřel, podnik vedla ovdovělá 
Anna. Je však podivné, že v archivních doku-
mentech policejního prezidia pražského místo-
držitelství, které udělovalo divadelní koncese, 
není žádný záznam, který by se týkal Anny. 
Není tu zaznamenáno ani podání žádosti, ani 
rozhodnutí úřadu v této věci – ať kladné či zamí-
tavé. Nebyla patrně příliš významnou herečkou, 
protože literatura o kočujících společnostech se  
nikterak nerozepisuje. Měla ale tři dcery: Marii, 
(1848-1918) provdanou Kodetovou, Arnoštku 
(1862-1920), provdanou Kastenerovou a Annu 
(data nezjištěna), provdanou Jundovou, podru-
hé Štětkovou. Všechny tři se staly herečkami, 
Marie dokonce i ředitelkou kočující společ-
nosti. Anna Jelínková zemřela ve věku 80 let 
r. 1896 v Přešticích, chudá a opuštěná. Jak se 
ale do Přeštic dostala, se bohužel neví. Pátrat 
po informacích budeme i nadále. Pokusíme se 
nahlédnout do historických záznamů Divadelní-
ho spolku Úhlavan, které jsou uloženy v Domě 
historie Přešticka.

Ludvík Pouza, DS Úhlavan Přeštice 

Budova České spořitelny byla 
prohlášena za kulturní památku

Rozhodnutím Ministerstva kultury České 
republiky byl 15. 7. 2010 prohlášen za kultur-
ní památku areál bývalé Okresní hospodářské 
záložny – dům č. p. 111 s kašnou se sochou 
ženy  na st. p. č. 215/1a dům bez č. p. na pozem-
ku st. p. č. 215/2 v k.ú. Přeštice. Budova bývalé 
okresní hospodářské záložny byla postavena 
ve 30. letech dvacátého století stavitelem Vác-
lavem Jílkem z Plzně podle projektu pražské 
firmy Freiwald – Böhm. Tato architektonic-
ká firma se mimo jiné specializovala na návr-
hy budov peněžních ústavů. Kromě zdejšího 
peněžního ústavu byly podle projektů této spo-
lečnosti postaveny spořitelny v Sušici, Kolíně, 
Železném Brodě, Hronově, Polici nad Metují, 
Sobotce nebo Červeném Kostelci, z nich něk-
teré jsou rovněž prohlášeny za kulturní památ-
ky. Budova spořitelny v Přešticích představuje 
objekt s množstvím zachovaných uměleckoře-
meslných prvků v interiéru a na uliční fasádě. 
Prostor náměstí obohacuje nezvyklá fasáda 
zvýrazněná figurálním reliéfem prezentujícím 
místní charakter zemědělské oblasti Přešticka. 
Komplex dvou budov ve dvoře dotváří kašna se 
sochou dívky od sochaře Josefa Matějů, autora 
reliéfu na hlavní budově. Interiér budovy spo-
řitelny byl v roce 2004 částečně modernizován 
a dispozičně upravován. Část původní boční 
přepážky zůstala zachována v zadní části haly. 
Původní dispoziční řešení zůstalo zachováno 
v jednací síni v 1. patře budovy.

Areál bývalé Okresní záložny dokumentuje eta-
pu rozmachu výstavby správních a bankovních 

domů v meziválečném období jako projev nově 
se rozšiřující městské architektury v Přešticích. 

Věra Lukášová
MěÚ Přeštice, odbor školství, kultury 

a památkové péče

Pohled na kašnu, která se nachází ve dvoře 
budovy České spořitelny v Přešticích. 

Žádáme všechny, kdo mají fotografie bývalé Plzeňské ulice v Přešticích o jejich 
zapůjčení. Ozvěte se nebo zajděte do Domu historie Přešticka.  Ing. Jiří Běl

Vzpomínkový večer k výročí 
narození Jakuba Jana Ryby

V pondělí 25. října 2010 proběhl vzpomínko-
vý večer k výročí narození přeštického rodáka J. 
J. Ryby. Akce začala pietním aktem u pomníku 
významného přeštického rodáka, kde přítomní 
uctili hold a ženský pěvecký sbor Carmina obo-
hatil akci o písně ze svého repertoáru.

Poté v malém sále KKC program pokračo-
val zajímavou a poutavou přednáškou, kterou 
formou diskuse vedla paní Ivana Hoyerová, 
tajemnice Rybovy společnosti z Rožmitálu. 

Následovalo představení nově vydané publi-
kace „Po stopách J. J. Ryby v Přešticích“, jejíž 
autoři Drahomíra Valentová, Věra Kokošková 
a Jiří Běl krátce svoji publikaci divákům při-
blížili.

V závěru byl dán prostor plzeňským diva-
delním hercům pod vedením Antonína Kašky, 
kteří svojí nastudovanou hrou „A světlo bude 
velké“ obohatili vzpomínkový večer.

(MM)



V sobotu 9. října jsme měli příležitost přivítat 
u nás v Přešticích MUDr. Karla Nešpora, primá-
ře Psychiatrické léčebny v Bohnicích a zároveň 
i předního jogína, autora řady odborných jógo-
vých textů, ale též textů populárně laděných. 
Setkání s MUDr. Nešporem se neslo přesně 
v tomto duchu – bylo veselé a zábavné. Přesto 
mělo i hlubší rozměr. Bez klasického jógového 
protahování jsme se protentokrát téměř obešli, 

o to více jsme se mohli seznámit s několika dru-
hy relaxací a různými dechovými technikami. 
Mezi jednoduché pohybové aktivity vkládal 
doktor Nešpor vyprávění a příběhy pro zasmání 
i poučení. Podařilo se vytvořit příjemnou atmo-
sféru, což dokazovala i závěrečná neformální 
beseda, při níž nám pan doktor Nešpor daroval 
svoji poslední knihu o různých druzích smíchu.

Věra Lukášová

6. 11. SO: PŘES  
TUHOŠŤ DO ŠVIHOVA
Vlakem z Přeštic v 8.43 
h do Červeného Poříčí 
(8.53). Zpět ze Švihova 
14.15 (R) nebo v  14.58 h 
(os).

TRASA: Červené Poříčí – Lhovice – Tuhošť 
– Mezihoří – Běleč – Švihov (U Lišků) 
Vede F. Vokáč (12 km).
13. 11. SO: KLATOVY    
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Klatov. Vycház-
ka s výkladem ing. Koury. Sraz v 10.00 hod. 
u Černé věže.
Vede M. Šetková.
18. 11. SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ 
HOTELU SPORT v 17.00 hodin
20. 11. SO: PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURIS-
TŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), 
z Plzně 8.08 do Domažlic (9.30). Zpět 15.25 
z Domažlic do Klatov (16.20), z Klatov v 16.46 
h do Přeštic (17.14). Program dle propozic KČT 
Domažlice.
Vede V. Řeřábek.
27. 11. SO: BEZDRUŽICE – KONSTANTI-
NOVY LÁZNĚ      
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně 
8.35 do Pňovan, z Pňovan v 9.11 do Bezdružic. 
Zpět z Konstantinových Lázní 16.09 do Pňo-
van, z Pňovan 16.59 do Plzně, z Plzně v 18.10 
h do Přeštic.
TRASA : Bezdružice – Barvírna – Starý Mlýn 
– Falklštejn – Hlaváčův mlýn – Poloučany 
– Konstantinovy Lázně
Vede V. Borovcová (14 km).
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Program na měsíc listopad 2010

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

JAVO

Pánské

Chováme se ekologicky
Většina z nás se určitě snaží nějakým způso-

bem třídit odpad a nevyhodí vše do jedné popel-
nice. Ať už je to doma, v obci nebo u nás ve 
škole v Řenčích. 

Již několik let jsme zapojeni do krajské sou-
těže ve sběru druhotných surovin – sbíráme 
noviny, časopisy, kartony (svázané), víčka 
a PET lahve. Účastníme se republikové soutěže 
„Recyklohraní„ – sbíráme použité baterie, ode-
vzdáváme drobná elektrozařízení (např. dětské 
hračky, fotoaparáty, klávesnice, …), v současné 
době i staré mobily. Ve třídách třídíme přímo 
papír, PET lahve a nápojové kartony. 

Děkujeme všem, kteří vozíte sběr přímo do 
školy a tím nám pomáháte. Zvláštní poděkování 
patří paní Pajerkové z Vodokrt a České poště 
v Přešticích.

Jindřiška Červená
ředitelka ZŠ Řenče

Představení Jana 
Vodňanského se líbilo

V pondělí 20. září jsme se vydali do KKC 
v Přešticích na představení „Podej mi pastel-
ku, namalujeme pejska aneb Jan Vodňanský 
dětem…“. Děti měly možnost setkat se s ži-
vým autorem písniček a textů, se kterými se 
setkávají v čítankách. V pestrém programu Jan 
Vodňanský dětem zpíval, vyprávěl, maloval na 
tabuli. V pořadu zazněly autorovy známé pís-
ně – např. “Když jde malý bobr spát“, „Jak mi 
dupou králíci“, „Máme doma gorilu“ a spousta 
dalších. Dětem se moc líbilo a kdo měl památ-
níček, odnesl si ještě autogram. 

Jindřiška Červená
ředitelka ZŠ Řenče

Pocta k 245. výročí 
narození J. J. Ryby

Ke konci října vydal Spolek pro záchranu 
historických památek na Přešticku zajímavou 
práci o našem rodáku Jakubu Janu Rybovi 
jako poctu k 245. výročí jeho narození v našem 
městě. Práce se nazývá Po stopách Jakuba Jana 
Ryby v Přešticích. Žil zde sice jen pět let ve 
staré škole pod přeštickým kostelem, ale ty byly 
pro malého Jakoubka velmi důležité. Práce má 
52 stran a obsahuje mnoho zajímavostí. Materi-
ál budete mít možnost zakoupit v Domě historie 
Přešticka a v KKC Přeštice.

K výročí narození J. J. Ryby vyjdou rovněž 
tři nové pohlednice, které představují jeho život 
v Přešticích a v Rožmitále.

Také Obecní úřad Příchovice vydává dvě 
nové pohlednice. Na jedné z nich je lesní 
kaple s opravenou malbou sv. Vojtěcha na 
Ticholovci.

Ing. Jiří Běl

Betlémáři Plzeňska vydali 
vystřihovací železničářský betlém 
akad. malíře Josefa Jíchy z Plzně. 

Můžete ho vidět a zakoupit 
v KKC Přeštice. 

Ing. Jiří Běl

Nové jezírko v Zelené zahradě v Merklíně
Peníze jsme dostali od Nadace ČEZ, žádali 

jsme o 150 000 Kč, dostali jsme 115 000 Kč. 
Jezírko jsme budovali v areálu školní Zelené 
zahrady, kde už máme učebnu 
v přírodě (částečně postavenou 
z grantu MŠMT). V areálu už 
máme opravdu zelenou zahradu 
– záhonky kytek, bylin, které 
pěstují žáci, přírodní poseze-
ní z kmenů stromů poražených 
v areálu školy. Zahradu buduje-
me 3 roky, projekt jsme u ČEZu 
podávali opakovaně. Budovalo 
se jako takový další kamínek 
v Zelené zahradě (ještě uvažuje-
me o naučné stezce). Na jezírku 
pracovali vyučující Mgr. Malý, 
Mgr. Štikovcová a paní učitelka 
Poslední. V jezírku a v jeho okolí 
jsou vysázeny rostliny s ukázkou 

kamenů, dále zde máme ryby a celý vodní eko-
systém popisuje velká ilustrační naučná tabule.

PaedDr. J. Pěsničáková, ředitelka ZŠ Merklín

Jezírko v Zelené zahradě v Merklíně.

listopad 2010 
l 5. 11. Taneční 2010 – Karneval
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
l 15. 11. Děkuji – nechci! (preventivní pro-
gram – školní představení)
Jedná se o výuku základních způsobů odmítání 
v různých životních situacích. Jinak se odmítá 
neznámému, jinak v partě, na diskotéce nebo 
třeba milovanému partnerovi. To vše probíhá 
v podání studentů, kteří jsou na to předem při-
praveni odborníkem.
Během pořadu vzniknou 2 skupiny (dealeři a ti, 
co odmítají), po jejich vystoupení vše hodnotí 
a rozebírá odborník. 
V programu vystupuje vedoucí oddělení pro 
závislosti mládeže nemocnice U Apolináře Šár-
ka Palečková, která mladým lidem perfektně 
rozumí. Součástí programu je i  autorská muzi-
koterapie, která se dnes běžně používá při léčbě 
závislosti.
Časy konání: 8.30 a 10 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
l 16. 11. Posezení při hudbě a svíčkách
Vesele i vážně o xylofonu a koncertech Beny 
Havlů doma i v zahraničí. Koncert pro thajskou 
princeznu Maha Chakri Sirindhorn v Bangko-
ku. Hudební vystoupení za Severním polár-
ním kruhem. Koncerty v Karibiku. Setkání 
s Muhammadem Alim v Puerto Ricu. Koncertní 
turné po Španělsku.
Stolová úprava, v ceně je jeden nápoj zdarma 
dle výběru. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 90 Kč
l 17. 11. Lampionky s překvapením – Decho-
vý orchestr ZUŠ Přeštice
Lampionový průvod pro malé i velké s překva-
pením, občerstvení zajištěno.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí, městský 
park
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice
l 22. 11. Nová hudba na druhou
Účinkuje Modern String Quartet z Mnichova 
a Ladislav Horák z Prahy.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné
l 23. 11. 16. výroční koncert – Dechový 
orchestr ZUŠ Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
l 25. 11. Dostaveníčko s dechovkou – Malá 
kapela Nauše Pepíka
V rámci pořadu Dostaveníčko s dechovkou 
zahraje Malá muzika Nauše Pepíka, posluchači 
se mohou těšit na oblíbené písničky a tombolu, 
kterou do pořadu věnovala firma Emo Přeštice.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 130 Kč v předprodeji
l 26. 11. Taneční 2010 – závěrečná kurzu
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
l 27. 11. Advent na zámku v Příchovicích 
Čas konání: 14.00 hodin
Pořadatel: Carmina
Místo konání: zámek Příchovice
l 28. 11. Zahájení adventu – koncert dětské-
ho pěveckého sboru Skaláček pod vedením 
Evy Kučerové.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: kostel ve Vícově
Pořadatel: Město Přeštice
l 28. 11. Rozsvícení stromečku v Přešticích
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí, městský 
park
Pořadatel: Město Přeštice

Jóga vesele i vážně s předním
jogínem Karlem Nešporem

Jóga v podání předního jogína Karla Nešpora v Přešticích slavila úspěch.

Vážení spoluobčané, 
děkuji za Vaše hlasy, 

které jste mi dali 
v komunálních volbách. 

Erna Hájková 
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Sociální služby na Přešticku – aktualizace
komunitního plánování sociálních služeb

Zajímáte se o sociální služby na Přešticku? 
Chybí vám některé sociální služby? Nebo jste 
spokojeni s určitým druhem služeb a chtěli 
byste je podpořit? Jste z okolí Přeštic a sociál-
ní služby nejsou pro vás dostatečně přístupné? 
Tak právě vás se týkají následující řádky.

Sociální služby jsou určeny všem, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí 
ohrožení, např. senioři, zdravotně postižení, 
dlouhodobě nezaměstnaní, pro které je obtížné 
najít si zaměstnání, lidé v krizové situaci, s pro-
blémy v rodině, rozvádějící se, oběti trestných 
činů. Z toho je patrné, že tyto služby může jed-
noho dne potřebovat každý z nás.

Aktualizace projektu komunitního plánování 
sociálních služeb ve správním obvodu Přeštic, 
která má zajistit zmapování potřeb uživatelů 
sociálních služeb, začala 1. 9. 2010 a potrvá 
až do listopadu 2011. Tento projekt zajišťuje 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
ve spolupráci s Městským úřadem Přeštice. Jde 
o pokračování projektu, který probíhal od roku 
2005 až do února 2007 a na jehož základě vzni-
kl Komunitní plán sociálních služeb pro období 
2007–2010. Důležitou součástí tohoto doku-
mentu je plán, jenž zahrnuje projekty v rámci 
sociálních služeb určené k realizaci.

Jedná se v podstatě o zmapování součas-
ného stavu sociálních služeb v dané lokalitě 
a zároveň zjištění potřeb uživatelů sociálních 
služeb, které nejsou naplněny. Tyto poznatky 

jsou srovnávány s finančními možnostmi měs-
ta, popř. jsou hledány jiné finanční zdroje. Na 
základě těchto poznatků vzniká komunitní plán 
daného místa, jakási dohoda o nejpotřebnějších 
sociálních službách.

Úkolem komunitního plánování je dále 
zajišťování dostupnosti sociálních služeb, 
zefektivnění a zprůhlednění jejich poskyto-
vání. Obzvláště dnes, kdy je množství peněz 
na sociální služby omezené, je potřeba vyna-
kládat finanční prostředky adresněji, to zna-
mená na služby, které si lidé skutečně přejí 
a potřebují.

Jednání se účastní jak poskytovatelé a zada-
vatelé služeb, tak uživatelé sociálních služeb 
a veřejnost. Každý z nás je totiž potencionál-
ním uživatelem sociálních služeb. V procesu 
komunitního plánování je důležitá rovnost 
mezi poskytovateli sociálních služeb, zada-
vateli, uživateli a veřejností. Účast uživatelů 
sociálních služeb a veřejnosti přináší zpětnou 
vazbu, nápady a argumenty. Sociální služby 
pak více odpovídají potřebám uživatelů, pro-
tože ti vědí nejlépe, co doopravdy potřebují.

Od září až do prosince 2010 bude probíhat 
analýza současné sociální situace na Přeštic-
ku, při které budou zjišťovány údaje týkající 
se poskytovatelů sociálních služeb, zadavate-
lů sociálních služeb (Město Přeštice) a potřeb 
uživatelů sociálních služeb. Uskuteční se roz-
hovory s poskytovateli i zadavateli sociálních 

služeb. Po celou dobu projektu budou zveřejňo-
vány informace týkající se komunitního pláno-
vání v Přeštických novinách a na internetových 
stránkách Města Přeštice, na veřejných jedná-
ních a v regionálních médiích. V lednu 2011 by 
měla proběhnout anketa a rozhovory týkající 
se potřeb uživatelů sociálních služeb. V lednu 
až únoru proběhne také 1. veřejné jednání. Od 
února do července se budou setkávat pracovní 
skupiny, ve kterých se budou zjišťovat názory 
veřejnosti. V červnu nebo v září 2011 proběhne 
2. veřejné setkání. V červenci až září bude zpra-
cován do konečné podoby aktualizovaný plán 
rozvoje sociálních služeb a aktualizovaný kata-
log poskytovatelů sociálních služeb. Od září do 
listopadu bude projednáván aktualizovaný plán 
v radě a zastupitelstvu.

Pokud se zajímáte o sociální služby, jste 
jejich uživateli a chtěli byste se v příštím roce 
zúčastnit setkávání a zjišťování názorů uživa-
telů, poskytovatelů a zástupců Města Přeštice, 
můžete kontaktovat koordinátorku projektu.

Kontaktní osobou pro představitele a pra-
covníky obecních a městských úřadů ve správ-
ním obvodu Přeštic je ing. Tamara Seidlová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví MÚ Přeštice, tel.: 377 332 530, e-mail: sei-
dlova@prestice-mesto.cz.

Koordinátorkou projektu je Mgr. Stanislava 
Tejčková, tel.: 739 691 900, e-mail: stanisla-
va.tejckova@cpkp.cz.

Zájezd na Klenovou, do Velhartic 
a do Sušice

Kulturní komise obce Dolní Lukavice v sobo-
tu 2. října uspořádala zájezd. V devět hodin do 
autobusu přistoupili  poslední účastníci – oby-
vatelé Dolní Lukavice – a vyráželo se směr 
Klenová. Na Klenové se všichni dozvěděli něco 
z historie, prohlédli si umělecká díla, seznámili 
se s životním příběhem malířky Vilmy Vrbové 
– Kotrbové a občerstvili se v místní restauraci. 
Další cesta již vedla do Velhartic. Zde všich-
ni naslouchali velmi poutavému výkladu pana 
průvodce, který prováděl hradem. Dalších 50 
minut pak strávili v prostorách zámku, kde se 
dozvěděli např. o každodenním životě šlechti-
ce, vychovávání dětí, módě, hudbě atd. Prohlíd-
ku uzavřelo krátké promítání. Hodinový roz-
chod mohl každý využít dle svého, průvodkyně 
zájezdem paní Kaslová upozornila na zajíma-
vosti v okolí, tj. kostel sv. Máří Magdaleny, ke 
kterému se váže balada K. J. Erbena Svatební 
košile, Werichova chata u říčky Ostružné, pří-

rodní rezervace Borek... Poslední cesta vedla 
do Sušice, kde byl rovněž zhruba hodinový roz-
chod, který každý využil rovněž podle svého. 

Mgr. Eva Klepsová

Návštěva v zoo
V září jsme se školou jeli navštívit zoo v Plz-

ni. Ráno v 7.45 h na nás před školou čekal 
autobus. Cesta autobusem byla dlouhá, ale moc 
zábavná. Když jsme dorazili na parkoviště, šla 
paní ředitelka předat peníze, které jsme vybrali, 
protože naše škola je kmotrem krajty královské. 
Každý přispěl minimálně 50 Kč a celkem jsme 
vybrali 1 800 Kč. 

Jako první jsme viděli klokany. Velkým zážit-
kem bylo vidět lva a lvici, když jsme vylezli 
na vyhlídku přímo u jejich výběhu. U tučňáků 
jsme potkali pana Vobrubu, který se nás zeptal, 
jestli víme, jak vypadá mládě tučňáka. Víte to 
vy? Ano, mládě tučňáka má světlejší barvu než 
dospělý. S panem Vobrubou jsme šli do pavi-
lonu, kde jsou želvy, plazi a opice a on nám 
ukázal krajtu královskou. Krajta se mu motala 
okolo ruky a pan Vobruba nám o ní  povídal 
mnoho zajímavého. Poté jsme navštívili občer-
stvení u dřevěného krokodýla a prolézačky.

Velmi se nám líbila nově otevřená část Afri-
ka, kde jsme kromě hrošíka a žiraf viděli mnoho 
zvířat. Vyšlo nám i počasí a domů jsme se vra-
celi plni zážitků.

Michaela Kůsová
ZŠ Řenče (5. ročník)

Klenoty noční oblohy „ve věži“
Také vás zajímá vesmír? V říjnu 2010 zor-

ganizovali naši učitelé (ZŠ Přeštice) výstavu 
Klenoty noční oblohy, která pomocí fotografií 
a výtvarných prací umožnila znovu si uvědo-
mit jeho nekonečnost, krásu a tajemství, které 
můžeme jen tušit... 

Výstavu jsme umístili převážně do nejvyšší 
místnosti „ve věži“, kterou má k dispozici ast-
ronomický kroužek školy. Zde se několikrát za 
rok konají také různé výstavy s přírodovědnou 
a ekologickou tématikou.

Fotografie vesmíru a kosmických těles na 
tuto výstavu zapůjčila Hvězdárna v Rokyca-
nech, výtvarné práce jsou dílem našich žáků. 
Fotografickou část výstavy zajistil pan učitel 
Jan Rajčok, o výtvarnou část se postarala paní 
učitelka Hana Matějovská. Kromě žáků školy 
mohla výstavu zhlédnout i přeštická veřejnost. 
Naše děvčata pod vedením paní učitelky Hoda-
nové a Matějovské navíc připravila na vernisáž 
výstavy skvělé občerstvení.

Více o školních akcích včetně fotodokumen-
tace může najít na www.zsprestice.cz.

Mgr. Josef Šperl, ředitel ZŠ Přeštice
Návštěvníci se zaujetím sledují vystavené 

exponáty.                      Foto archiv ZŠ Přeštice

Informační centrum Přeštice 
zajišťuje prodej vstupenek 

na doprovodné akce
III. ročníku mezinárodního 

dětského festivalu

JUNIORFEST 2010
Vstupenky v předprodeji:

Vernisáž Jindřicha Poláka                     7. 11. 2010
Slavnostní zahájení Juniorfest 2010      7. 11. 2010
Pevnost Týn (soutěž pro školní týmy)   8. 11. 2010
Pippi dlouhá punčocha                          9. 11. 2010
Odpoledne s Jiřinou Bohdalovou        10. 11. 2010 

Více informací na www.juniorfest.cz.

Výstava zeleniny
a ovoce v našem městě

Výstavu ovoce a zeleniny pořádal 23.-24. 
října místní svaz zahrádkářů. Návštěvníci měli 
možnost si prohlédnout velké množství nej-
různějších výpěstků patřících členům zahrád-
kařského svazu, což myslím nejlépe dokazují 
přiložené fotografie.

Text a foto Mgr. Jan Königsmark

Advent na Příchovickém zámku
Přeštický pěvecký sbor Carmina společně 

s majiteli Příchovického zámku a OÚ Přícho-
vice Vás srdečně zvou na adventní setkání na 
zámku. Setkání s vánoční tematikou začne 27. 
listopadu 2010 ve 14.00 hodin a bude probíhat 
až do večerních hodin.

V rámci pestrého programu si budete moci 
poslechnout hudební představení sboru Carmi-
na a Lidové muziky z Chrástu. Kromě hlavní-
ho programu bude připravena také doprovodná 
část zahrnující klavírní improvizace, promítání 
videozáznamů různých zajímavých akcí a krát-

ká prohlídka zámku. V rámci setkání proběhne 
i několik prodejních akcí a výstav (např. vánoč-
ní vazby, květinové dekorace firmy Kvítek, 
Rokycany, vánoční medové produkty, jablečné 
výrobky).

Zveme všechny, kteří se chtějí do začátku 
adventního období příjemně naladit vánoční 
atmosférou a rádi stráví odpoledne v klidné 
a přátelské společnosti. 

Vstupné bude dobrovolné. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Za pořadatele Gabriela Hájková, Carmina
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Drakiáda v Horšicích
Podzim patří mezi nejbarevnější roční obdo-

bí v roce. Zbarvuje celou přírodu do pestrých 
barev, které jsou ještě krásnější, pokud se do 
nich opírají sluneční paprsky. Jedno takové 
krásné podzimní odpoledne jsme strávili se vše-
mi, kteří měli chuť pobýt na čerstvém vzduchu 
a jít se svými dětmi pouštět draka.

Sešli jsme se na Hůrce docela v hojném 
počtu. Ten nejdůležitější tam ale chyběl. Byl 

to vítr, kterému se nechtělo do práce. Draci to 
zkoušeli, jak mohli, ale nebylo jim to nic platné. 
Vítr nikde. I přesto to žádný drak dobrovolně 
nevzdával. Bylo to sice namáhavé, ale úsměv 
na tvářích zůstal a to bylo důležité. Zvládli jsme 
i společné foto a děti dostaly malou sladkou 
odměnu.Už se zase těšíme na příští rok a snad 
se na nás i ten vítr přijde podívat.

Text a foto Jarka Jeslínková

Na Hůrce u Horšic se sešlo mnoho příznivců pouštění draka.

Na severozápadní straně přeštického 
náměstí stojí přibližně od roku 1707 socha 
sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal zhoto-
vit němčický farář Jakub Xaver Hlávka. Od 
28. 9. 2010 je opravena a konečně se dočkala 
páté hvězdičky na svatozáři. Těch pět hvězdi-
ček je jeden ze symbolů tohoto světce. Podle 
legendy se hvězdy objevily kolem nalezené-
ho mrtvého těla po jeho mučení, kdy byl vho-
zen 20. března roku 1393 v Praze do Vltavy. 
Hvězdičky mohou být i symbolem latinského 
slova TACUI – mlčel jsem nebo symbolem 
pěti ran Kristových. Polosochu tohoto svět-
ce, který je uznáván po celém světě, máme 
také na mostě přes Úhlavu na Zámostech, 
na soutoku náhonu na lišický mlýn s řekou 
Úhlavou, na návsi v Řenčích a dalších mís-
tech, většinou na mostech, nebo poblíž vody. 
Historie tohoto světce je úzce spjata s historií 
s řádem benediktiktínů z Kladrub u Stříbra.

Text a foto ing. Jiří Běl

Barevná a veselá

Nově opravená Mateřská škola v Gagarinově 
ulici hraje barvami. Žlutá, oranžová, růžová, 
zelená, která je hezčí?

Slavnostní přípitek dětským šampaňským se sta-
rostou Mgr. Petrem Fornouzem nemohl chybět.

Předání školky pokračovalo slavnostním pře-
střižením pásky starostou Mgr. Petrem Fornou-
zem, ředitelkou školky Jitkou Erbenovou a ing. 
Stanislavem Rajchartem z firmy STAWO.

Touto fotografií navazuji na článek v minulém čísle Přeštických novin o setkání bývalých 
pracovníků Prefa. Podívejte se na vaše bývalé pracoviště v Přešticích, pro orientaci vpravo 
nahoře je stará cihelna. Fotografie je stará deset let, z doby, kdy jsem mohl díky mému příteli 
Milanu Fučíkovi fotografovat z rogalla.                                                Text a foto ing. Jiří Běl

Návštěva chovatelů z Německa
V sobotu dne 23. října jsem byl požádán jednatelem 

přeštických chovatelů panem Josefem Loudou o tlumoč-
nickou výpomoc. Výstavu zvířat největší organizace jižní-
ho Plzeňska v tento den v jejím chovatelském areálu totiž 
navštívila delegace chovatelů z našeho partnerského města 
Nittenau v čele s jejím předsedou Wolfgangem Brunerem 
a také chovatelé z Regensburgu v čele s jejím předsedou 
Ludwigem Hurzlmeierem. Myslím, že němečtí chovate-
lé strávili v našem městě příjemné chvíle, navštívili rov-
něž akci Přeštický kanec. Domů odjížděli v dobré náladě 
a s těmi nejlepšími zážitky.

Mgr. Jan Königsmark

30. 11

Akce listopad

Děti oslavily „barevnou školku“ písničkou.

Město Přeštice a KKC Přeštice
Vás zvou

17. 11. 2010 od 17.00 hodin

Lampiónky s překvapením
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Jana HAUSEROVÁ, Michaela ŠOBROVÁ, Lucie KREJČOVÁ, Kevin EGER, Jan BROŽ, 
Václav LANG, Ivana VANĚČKOVÁ

Tereza JUNOVÁ, Konstantin TEPLÍK, Michal ŠVIHLA, Alice KAISEROVÁ, Anna KOKOŠ-
KOVÁ, Kateřina ŠTEFFLOVÁ, Lukáš CIBULKA

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 25. 9. 2010 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.

Tomáš TOŽIČKA, Klára BROŽOVÁ, Dominik LOUDA, Jan HAVRÁNEK

Přeštice v čase – XIV. 
Vracíme se na Pohořko

Jdeme dnešní Hlávko-
vou ulicí po levé straně 
směrem na Masarykovo 
náměstí. Za zmínku stojí 
dům č. p. 43. Byl to chu-
dobinec, nazývaný špitál. 
Původně to byla dřevěná 
chatrč s jednou místností, 
která byla později nahra-
zena větší stavbou. Pro-
slov k položení základ-
ního kamene této stavby 
pronesl 29. 5. 1860 děkan 
E. V. Řičák. Původně zde 
bydleli zchudlí měšťa-
né, později všichni chudí 
a ti, co se vrátili do své 
domovské obce. V jedné 
místnosti bydlely i čtyři 
rodiny a o hádky nebyla 
nouze. Chudobinec byl 
zrušen v roce 1948. Nej-
známějším číslem popis-
ným je č. p. 45 – vinné 
sklepy u Brčků. Původně 
byla budova zemědělskou usedlostí asi 200 let starou. Od paní Marie Kunstové ji koupil roupo-
vský rodák Vojtěch Brček okolo roku 1874. Tím začala sláva vinárny Brčků (původně hostinec 
U Šumavy), z které se bohužel zachovala jen následující vzpomínka.

Pan Vojtěch Brček se vyučil řezníkem u Velkoborských na Pohořku. Zkušenosti sbíral i ve 
Vídni a v roce 1874 žádá město o povolení stavby nového sklepa na víno. Roku 1910 se stal 
městským radním. V roce 1932 předává svoji živnost synovi Bořivoji a v roce 1936 umírá. 
V době založení vinárny byly sklepy na víno v našem kraji zvláštností, ale panu Brčkovi se 
dařilo. Vojtěch Brček začal nákupem vína v Rakousku a na Slovensku (až 800 hl ročně), měl tři 
sklepy, ve kterých měl tři dřevěné sudy na 93 hl, třicet sudů na 40 hl a kolem sta sudů menších. 
Ve vinárně a okolí byl udržován vzorný pořádek a pracoval zde i vlastní bednář. Vše přispívalo 
k tomu, že do vinárny rády jezdily významné osobnosti. Do tisíce farností bylo dodáváno i meš-
ní víno. Vojtěch Brček prodával i svůj vlastní žaludeční likér Prahořec. V restauraci se čepo-
val Gambrinus a o svátcích dvanáctka Prazdroj. Dokladem o popularitě vinárny je i pohlednice 
poslaná z Nice z Francie na adresu – Brček, velkoobchod vína, Tchechoslovakia, která adresá-
tovi došla. Příště o Bořivoji Brčkovi.

Z archivních materiálů připravili Jaroslav Brunát a ing. Jiří Běl

Město Přeštice vás zve na

1. ustavující 
Zastupitelstvo města Přeštice,

které se koná 11. 11. 2010 
od 18.00 hodin

ve velkém sále KKC Přeštice.
Hlavními body programu bude volba 

nového vedení města po komunálních 
volbách 2010.



Po proběhlých komunálních volbách mís-
tostarosta Kmoch zodpověděl naše následující 
otázky.

Jak jste toto volební období vnímal?
Na počátku možná až příliš optimisticky jako 

období, ve kterém také my maximálně využije-
me neopakovatelnou příležitost získat pro město 
evropské dotační prostředky vyčleněné pro plá-
novací období 2007-2013. S předstihem jsme 
proto na městě zajistili odpovídající personální 
i finanční podmínky. S ohledem na to si myslím, 
že naše následná vyjednávací aktivita při hledání 
a získávání dotačních zdrojů mohla a měla být 
větší, že jsme v porovnání s některými okolní-
mi obcemi v rozvoji infrastruktury města za 
evropské peníze zaostali. To s vědomím, že je 
agenda vyřizování žádostí komplikovaná, zdlou-
havá a politicky problematická a že se od konce 
r. 2008 do hospodaření státu a potažmo i města 
stále silněji promítá dopad hospodářské recese. 
Výsledným řešením bylo financování některých 
projektů zcela z prostředků městského rozpočtu 
v míře větší, než byl původní předpoklad. Cel-
kově vnímám poslední čtyři roky jako období 
poměrně aktivní, především z pohledu inves-
tičních akcí, jako období pokračování způsobu 
řízení města bez podstatných změn oproti obdo-
bím předchozím.   

Co důležitého se podařilo?
Mluvím-li o výstavbě, také v tomto období 

byla vybudována a zrekonstruována řada potřeb-
ných a užitečných staveb, které v minulém čísle 
PN vyjmenoval pan starosta Mgr. Petr Fornouz 
a které proto nebudu opakovat. Především jemu, 
spolu s pracovníky příslušných odborů regio-
nálního rozvoje a hospodářského patří uznání 
a poděkování za velký kus dobré práce odve-
dené pro město. Současná státní a obecní inves-
tiční politika je podle mého názoru systémově 
nesprávně přespříliš závislá na politických kon-
taktech a zájmech než na skutečných potřebách 
obcí. Proto jsme na jedné již zmíněné straně ztra-
tili, proto na druhé straně děkuji našemu panu 
poslanci Ing. Jiřímu Papežovi, který od 90. let 
pravidelně dojednává pro naše město přísun stát-
ních dotačních prostředků pro vybrané investiční 
akce v našem městě. 

Za největší konkrétní úspěch městských zájmů 
končícího období považuji zamítnutí vlastnické-
ho převodu 6,5 ha městských pozemků v hodno-
tě desítek miliónu korun soukromému investo-
rovi předtím, než splní smluvní závazek vystavit 
sportovní halu se zimním stadionem. 

Mluvím-li o školách, kultuře, sportu, zájmo-

vých institucích a každodenním životě – děkuji 
všem aktivním lidem v nich, kteří nelení a vedou 
své bližní a především děti k činnostem, ze kte-
rých máme všichni často až dojemnou radost. 
Tady spočívá síla a budoucnost města, jeho spo-
kojený život.

Mluvím-li o městském úřadu jako o instituci 
veřejné správy, udělal ve čtyřech letech v neustá-
le se měnících podmínkách pod vedením tajem-
nice paní Evy Česákové další významné kroky 
ke zlepšení jeho funkčnosti a dosáhl certifikátu 
kvality ISO 9001:2008. Všem jeho pracovníkům 
za to náleží poděkování.   

Co podstatného se nestačilo a proč?
Zůstanu u příkladu současných investičních 

projektů, protože na nich jsou zjevné jak jejich 
myšlenkový vznik, příprava a realizace prostu-
pují více volebními obdobími. Město může regu-
lérně ovlivnit především rychlost přípravy pro-
jektu a zpracování žádosti o dotační prostředky. 
Na konci snažení musí v naprosté většině větších 
projektů vyčkat na rozhodnutí o přidělení dota-
ce na tu kterou akci, protože bez nich může ze 
svého rozpočtu uskutečnit jen pár vyvolených 
projektů. To je stručně důvod, proč jsou ještě 
v současné době rozpracovány především velké 
městské projekty jako Čistá Berounka (rekon-
strukce části kanalizační sítě v Přešticích), pro-
jekt výstavby kryté plavecké haly, rekonstrukce 
místních komunikací (Komenského, Pajzovna) 
aj., také projekt soukromého investora sportovní 
haly s ledovou plochou.              

Otázku bych s Vaším dovolením rozšířil – co 
důležitého se nepodařilo a za co také já nesu 
„přiměřenou“ odpovědnost.

Za největší neúspěch tohoto období považuji 
to, že jsme hlavně pro generace budoucí nedo-
cenili a tím prakticky ztratili možnost městem 
vlastnit a využívat Hlávkův rodný dům s přileh-
lou zahradou. Ostatní „nepodařky“ zdají se mi 
být s tímto nesrovnatelné. 

Jak jsem pochválil náš městský úřad za funkč-
ní vylepšení správních činností, k poskytova-
teli veřejné služby mám značné výhrady. Jsem 
přesvědčen, že my všichni zaměstnanci veřej-
nosti máme klientovi – občanovi poskytovat 
srozumitelné, kompletní a otevřené informace, 
to aktivně a vstřícně. Máme mu ukazovat před-
ně cestu schůdnou, nikoliv cesty zakázané. To 
s vědomím, že s klientem to nemá lehké nikdo 
a že i on musí ctít pravidla – především slušnosti 
a soudnosti. 

Jaké je Vaše největší přeštické přání? 
Abych tu žil rád.
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 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce
RPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O

k03-138x100_CB.indd   1 26.2.2010   14:51:05

OPRAVY PO ÍTA
TVORBA WWW STRÁNEK
MONTÁŽ HERNÍCH PC

Záchrana a obnova prvků drobné venkovské 
architektury obcí Dolnolukavicka

Ve spádovém území obce Dolní Lukavice se 
stále nachází řada méně či více významných 
staveb kulturního dědictví venkova. Tyto stav-
by mají bezesporu svůj půvab a bez rozdílu na 
jejich rozsáhlost a umístění jsou nedílnou sou-
částí koloritu tohoto regionu. Je realitou, že i po 
téměř dvaceti letech od změny politického sys-
tému není tomuto kulturnímu dědictví venkova 
věnována náležitá pozornost, a většina těchto 
drobných staveb je ve velmi špatném technickém 
stavu s neudržovaným okolím, či již zanikla. Její 
historickou součástí jsou kapličky, boží muka, 
sochy svatých nebo jen jednoduché křížky, které 
v krajině či v centrech vsí naši předci vybudovali 
a pravidelně udržovali. 

Na druhou stranu sílí zájem a iniciativa jednot-
livých občanů a spolků, poukazujících na neud-
ržitelnost tohoto stavu a nabízejících spolupráci 
a ochotu při jeho nápravě. Na základě těchto 
podnětů se rozhodlo v r. 2009 zastupitelstvo obce 
Dolní Lukavice uskutečnit komplexní revitaliza-
ci staveb drobné venkovské architektury ve svém 
území s cílem obnovit původní účel těchto staveb 
jako míst setkávání,  rozjímání či odpočinku.

Jednotlivé stavby boží muka, sochy svatých, 
křížky jsou rozmístěny přímo v katastru obce 
Dolní Lukavice i v katastrech několika menších 

obcích Lišice a Krasavce. Stavby jsou většinou 
kamenné či zděné. Technický stav je kritický, 
některé sochy byly rozvalené a potřebují kom-
pletní rekonstrukci, rovněž okolí těchto staveb je 
zanedbané, místy jsou stavby zarostlé náletový-
mi dřevinami.   

Primárním cílem projektu je vlastní záchrana 
tohoto jedinečného kulturního dědictví venkova. 
Bez rychlého zásahu a odborné restaurace staveb 
bude jejich zkáza nenávratná. Neméně důležitým 
cílem je však prostřednictvím opravených pamá-
tek zvýšit malebnost a kolorit  celého území obcí 
Dolnolukavicka. 

Na realizaci projektu obec získala dotaci 846 
tisíc Kč cestou Ministerstva zemědělství a EU 
z opatření „Realizace místní rozvojové strategie“.

Celý projekt byl dokončen na jaře roku 2010 
parkovými úpravami a osazením laviček v okolí 
památek. Největší změnou prošlo okolí kostela 
v Lukavici, celý vykoupený pozemek byl revi-
talizován, založen nový parčík. Socha sv. Jana 
Nepomuckého u kapličky v Krasavcích a boží 
muka u kostela v Dolní Lukavici byla nasvětle-
na. Dokončení projektu vyvolalo řadu kladných 
reakcí od  občanů i z míst mimo náš region.

Vítězslav Opálko, ing. Pavel Netrval, 
autoři projektu

Komunitní web pro seniory vydal 
svému čtenáři knihu vzpomínek

Pan Chalupa napsal sérii vzpomínek na své 
dětství v poválečných Karlových Varech. Knihu 
měl léta v šuplíku. Pak začal chodit na interne-
tové stránky pro seniory a ve spolupráci s nimi 
kniha humorných příběhů vyšla 6. října 2010 
tiskem.  Příběh knížky pana Chalupy demon-
struje význam a možnosti internetu v komunitě 
seniorů.

„Je to první kniha, kterou vydáváme našemu 
čtenáři. Na www.sedesatka.cz se potkávají lidé, 
kteří si píší, setkávají se, podnikají společné 
výlety. Tak proč nevydat knihu, kterou jeden ze 
čtenářů webu napsal, když je opravdu dobrá? 
Pan Chalupa vzpomíná na příhody party kluků 
z karlovarských Tuhnic, na jejich klukovské 
války a další drobné příběhy. Při četbě jeho 

knížky si připadáte někde mezi Knoflíkovou 
válkou a Bylo nás pět. Kluci z ulice jsou živí, 
mají duši – jako se stává knížkám, do kterých 
autor vtělil vlastní vzpomínky,“ vysvětluje Jan 
Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz.

Komunitní web pro seniory www.sedesat-
ka.cz vznikl v září 2009 a vytvořila se kolem 
něj aktivní skupina několika set registrova-
ných čtenářů.  Dnes je nejnavštěvovanějším 
webem pro seniory v České republice. Web 
provozuje pardubické občanské sdružení 
CENTRED o.s.

Kontakty: Petr Chalupa, autor knihy Kluci 
z ulice, akryl42@seznam.cz, tel. 607 859 886, 
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sede-
satka.cz, tel. 774 765 880, info@centred.cz 

Pohled na nově zrekonstruovanou kašnu se sochou sv. Václava na Masarykově náměstí.

pokračování článku ze str. 1
Instalovaná pamětní žulová deska připomíná, 

že projektová dokumentace obnovy náměstí je 
dílem firmy AVE architekt a. s., Plzeň (projek-
tovala Dům historie Přešticka a obnovu dvoru 
městského úřadu v Přešticích). Rekonstrukci 
kašny, včetně technologie jejího osvětlení (ve 
vodě a pod sochou) a restaurátorské práce na 
soše sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého usku-
tečnila  firma ArtKodiak. Autorem chrličů vody 
na kašně je restaurátor Mgr. Jiří Fiala. Dlažbu 
a další úpravy náměstí kolem kašny obstarala 
firma Silba  s.r.o., Plzeň, a přeštická firma  B+B 
elektro Bořík s.r.o.,  prováděla práce týkající 
se  veřejného osvětlení a osazení dvou podzem-
ních el. rozvaděčů (nutných pro akce na náměs-
tí, jako je pouť, trhy apod.) a práce související 
s budováním kamerového systému při pokládce 
optického kabelu.

Výsledek obnovy části přeštického náměstí 
má své příznivce i odpůrce, jak už to většinou 
u významných zásahů do zažité podoby prosto-
ru bývá. Přeštické náměstí změnilo svoji podo-
bu v minulosti výrazně několikrát, vždy podle 
převládajícího vkusu a citu, nejinak je tomu 
i v případě současné úpravy. Osobně pokládám 
za nejdůležitější, jak se v novém prostoru cítí 
lidé. Zdá se, že v nové úpravě části náměstí 
je jim dobře. Svědčí o tom jejich každodenní 
přítomnost nejen u kašny, ale také na lavič-
kách u sochy sv. Jana Nepomuckého. Mohou 
si tak vychutnávat nejen současnost,  ale také, 
v pohledu na tři citlivě zrestaurované sochy 
světců, které doprostřed přeštického náměstí 
umístili pro jeho okrasu i ochranu naši předko-
vé, spojení s minulostí.

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Obnovená část přeštického náměstíOhlédnutí za posledními čtyřmi roky 
místostarosty Antonína Kmocha



V  5. výzvě rozdělí naše Občanské sdružení 
Aktivios  ve svém území tj. na Přešticku, Blo-
vicku, Staroplzenecku a Mirošovsku v rámci 
opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie 4 055 771 Kč. 

5. výzva byla vyhlášena od 2. 8. do 9. 9. 2010.  
V této době naše kancelář uspořádala postupně 
dvě školení pro potencionální žadatele a to 12. 
8. v Přešticích a 17. 8. ve Starém Plzenci. Kro-
mě toho probíhaly osobní konzultace v našich 
kancelářích v  Nezdicích i v Chocenicích.

Samotný příjem žádostí se uskutečnil 
v Nezdicích od 7. 9. do 9. 9. 2010 od 8.00 
do 16.00 hod. Celkem bylo zaevidováno 11 
žádostí. Čtyři projekty podaly obce na vodo-
hospodářskou infrastrukturu, pět projektů se 
sešlo na opravy kostelů v Letinech a v Mer-
klíně, radnici v Blovicích, kapličku v Bolko-
vě a na opravu hřbitovní zdi a křížku v obci 
Žákavá. Dvě podnikatelky podaly projekty na 
rozvoj služeb cestovního ruchu. Výše požado-
vané dotace všech podaných projektů činila 
celkem 4 302 515 Kč.

Všechny přijaté projekty prošly administra-
tivní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, při níž 
jeden projekt byl vyřazen, resp. žadatel sám 
odstoupil. Poté byly zbývající projekty předány 
výběrové komisi, která provedla jejich hodno-
cení.  Vždy tři členové výběrové komise podle 
předem daných bodovacích kritérií stanove-

ných Strategickým plánem Leader ohodnotili 
každý projekt samostatně. Jejich aritmetickým 
průměrem pak vznikl konečný bodový zisk 
daného projektu.

Na základě bodového hodnocení navrhl pro-
gramový výbor podpořit všech deset hodnoce-
ných projektů a „pokrátit“ o částku 3 244 Kč 
projekt s nejnižším bodovým ohodnocením. 

Více podrobných informací se dozvíte na našich 
webových stránkách www.mas-aktivios.cz.

Tabulka hodnocených projektů:
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6. ročník Veletrhu cestovního ruchu 
ITEP 2010 se uskutečnil v Plzni

Od čtvrtka 21. 10. 2010  do soboty  23. 10. 
2010 se konal v Plzni  již pošesté veletrh  ces-
tovního  ruchu ITEP 2010. Výstavy se zúčastni-
lo  více než stovka  vystavovatelů, a to  ze všech 
koutů České republiky, z Francie, Německa 
a Slovenska. Své služby zde nabízely nejen 
cestovní kanceláře, hotely, penziony, pivovary, 
muzea, školy, ale reprezentovala se zde i  města, 
mikroregiony a různá sdružení. 

Ve společném výstavním stánku jižní Plzeň-
sko – Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko 
a Mirošovsko  vystavoval společně s  Mikrore-
gionem Přešticko (včetně města Přeštic) Mikro-
region Úslava, Mikroregion Radyně  a   Miro-
šovsko  pod hlavičkou  Občanského sdružení 
Aktivios.

Pro zpestření programu výstavy vystoupily 
různé hudební skupiny i taneční soubory. 

Letošní ročník byl opět jako stvořený pro 
milovníky dobrého jídla a pití. Součástí boha-
tého programu totiž byly ochutnávky výrobků 
oceněných značkou Regionální potravina Plzeň-
ského kraje 2010 a prezentace výrobků oceně-
ných značkou Šumava originální produkt. 

Milovníci automobilů obdivovali ve vstup-
ní hale první český elektromobil v retro sty-
lu  EHR 10, vítěz soutěže Electricmotion.
cz. Velkým lákadlem pro návštěvníky pak 
byla pozvánka do centra interaktivní zábavy  
Techmánia – věda hrou.

Současně zde probíhal již sedmý ročník tra-
dičního festivalu ČESKO-SLOVENSKÝCH 
DNŮ s ukázkami tradičních řemesel, různými 
ochutnávkami a s vystoupením řady sloven-
ských folklorních souborů a umělců.    

Celou výstavu výborně a vtipně modero-
val osvědčený Radek Nakládal. Návštěvníci si 
odnesli kromě mnoha informačních materiálů, 
pohlednic, map, reklamních předmětů i spoustu 
nových informací o zajímavých místech u nás 
i v zahraničí. Největší zájem, tak jako ostatně 
vždy, byl o tolik oblíbené cyklomapy, naučné 
stezky, pohlednice z jednotlivých měst a obcí 
a obrovský zájem je jako ostatně každý rok 
o malé kalendáříky s různými motivy našeho 
regionu.

Naše kancelář opět připravila vědomostní 
soutěž o ceny – jednu pro děti a druhou pro 
dospělé. Děti měly za úkol vyluštit křížovku 
s tajenkou. Dospělí museli správně odpovědět 
na několik záludných otázek z  našeho regionu.  
Za správnou odpověď pak dostali drobné dárky 
pro radost. 

Myslím si, že se šestý ročník výstavy opět 
vydařil. Největší zájem projevovali místní, pro 
které mnohdy bylo příjemným překvapením, 
jaké krásné kouty a památky vlastně mají „za 
humny“ a ani o nich nevědí. 

Hana Bouchnerová, manažerka OS Aktivios  

Prezentace jižního Plzeňska. Návštěvníky informovaly Martina Hanzlíková a Hana Bouch-
nerová.

Informace MAS Aktivios k 5. výzvě
k předkládání projektů 
Strategického plánu Leader

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: „Evropa investuje do venkovských oblastí“
Tento projekt je financován evropskou unií.

Za kancelář OS Aktivios
Hana Bouchnerová, manažerka

JUMP – Taneční maraton v Přešticích
V sobotu 2. října, kdy již podzim začal bar-

vit listy stromů dozlatova a babí léto lákalo do  
přírody, přišlo spousta z Vás roztančit své tělo 
i mysl do KKC v Přešticích, kde v rámci 1. roč-
níku grantového programu pro mládež JUMP 
vypukl přesně v 11 hodin Taneční maraton.

Skvělá Helča Hodanová nás vtáhla do víru 
tance a my všechny jsme si mohly vyzkoušet 
Flirt dance, orientální tanec a Zumbu. Při lek-
ci Flirt dance jsme začaly 
S-faktorovým protahováním  
a pokračovaly jednoduchými 
tanečními kroky až po krát-
kou sestavičku.Tento tanec 
ve stylu Mouling Rouge 
zlepšuje celkové držení těla 
a sebedůvěru dívky či ženy. 
Následovala lekce Orientál-
ního tance a my se „rychlo-
kursem“ naučily základní 
prvky a spojily je do krátkých 
kombinací. Na závěr jsme se 
vrhly na Zumbu, což je nový 
fitness taneční program, spo-
jení aerobního cvičení a pře-
vážně latinskoamerických 
tanců, jednoduché prvky, 
úžasná hudba a radost… to 
je Zumba. Po celou dobu byl 
pro dívky zdarma k dispozici 
pitný režim a potřebnou ener-
gii dodaly tělu müsli tyčinky. 
Věříme, že se Vám všem 
den plný pohybu líbil, moh-
ly jste si díky pestré nabídce 
vyzkoušet, který druh pohy-
bu je právě pro Vás jak šitý 
na míru a pro některé z Vás 
byl takto strávený den záro-
veň i motivací a inspirací, jak 
využít volného času… a to je 

cílem programu JUMP. Více o programu JUMP 
a dalších aktivitách místní akční skupiny na 
www.mas-aktivios.cz.

Akce Taneční maraton byla financována 
v rámci 1. ročníku programu pro mládež JUMP 
za podpory partnerů: místní akční skupiny OS 
Aktivios a mikroregionů Přešticko, Úslava 
a Radyně.                  Mgr. Martina Hanzlíková, 

projektová manažerka OS Aktivios

JUMP – Zavírání řeky Úhlavy 2010 
– Bezpečnost na vodě očima dětí

S pomocí dotace v projektu JUMP uspořáda-
la děvčata z oddílu TOM 20902 Úhlava soutěž 
s názvem „Bezpečnost na vodě očima dětí“, 
neboť v dnešní době je samotná bezpečnost při 
turistickém sjíždění prázdninových řek velmi 
opomíjena. Někteří „taky vodáci“ ani netuší, co 
vhodného si obléci na vodu, jak vypadá nebez-
pečný jez, či případně jak pomoci tonoucímu.

Studené, ale slunečné počasí přivítalo v sobo-
tu 23. 10. 2010 u přeštické loděnice 48 soutěží-
cích dětí a mládeže již v 10 hodin ráno. Celý den 
začal rozlosováním šestičlenných družstev, ve 
kterých byli vždy 2 zkušení vodáci či instrukto-
ři. Soutěž začínala orientačním závodem zkuše-
ných vodáků z jednotlivých týmů na řece mezi 
přeštickou loděnicí a příchovickým potokem, 
kde byly uschovány šifry s jednotlivými úko-
ly. Mezitím se menší děti teoreticky seznámi-
ly s nutným vodáckým vybavením a pak si to 
formou soutěže zopakovaly. Dále následovala 
ukázka Záchranné služby v Přešticích. Profesi-
onálové seznamovali děti i přihlížející se správ-
ným postupem, jak jednat při záchraně tonoucí-
ho, jak zavolat odbornou pomoc a jak provádět 
nutné úkony první pomoci do příjezdu sanit-
ky. Resuscitaci na modelu si v rámci soutěže 
vyzkoušely všechny děti. Následovala ukázka 
použití záchranného vodáckého prostředku 
házečky s následnou soutěží hod házečkou na 
cíl. Organizátorky poté zařadily vodáckou zna-
kovou řeč, která je důležitá při komunikaci při 
sjíždění řeky, kde díky divoké vodě není slyšet 
mluvené povely pro skupinu.  Po vtipné ukázce 
znakové řeči a srozumitelně podané teorii muse-
li soutěžící vysílat a přijímat soutěžní zprávu. 
Po dobrém obědě byla připravena týmová sou-
těž na vodě - slalom v brankách na čas. Soutěž-
ní odpoledne zakončili účastníci pohybovými 
soutěžemi na souši. Jednalo se o štafetu s kaja-
kářským pádlem a oblíbenou recesistickou 
soutěž „na blbouna“. Odpoledne u řeky bylo 
ukončeno slavnostním vyhlášením vítězného 
družstva a rozdělením cen všem soutěžícím. 
Všichni obdrželi letáky, kde byla shrnuta teorie 
o bezpečnosti na vodě, se kterou se seznámili 
během této akce. Po hromadném přesunu do 

přísálí přeštické sokolovny byla všem rozdána 
večeře a byl zahájen countrybál k příležitosti 
ukončení vodácké sezony v Přešticích.

Poděkování patří Občanskému sdružení 
Aktivios za vypsání tohoto grantu a dále též 
firmám a organizacím, díky kterým byla tato 
akce přitažlivá a děti si z ní odnesly mimo zís-
kaných znalostí i hodnotné ceny: Město Přešti-
ce, Základní škola Přeštice, Záchranná služba 
Přeštice, Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, 
OBSTAV Profi s.r.o, Jaroslava Soukupová 
hračky –  papírnické zboží, Jaroslava Baxová 
– cukrárna U Baxů, Autodílna Brož a Křivan, 
Mlsnoty od Jáji a Páji

Tato akce je spolufinancována v rámci 1. roč-
níku programu pro mládež JUMP za podpory 
partnerů: místní akční skupiny OS Aktivios 
a mikroregionů Přešticko, Radyně a Úslava.

Hana Žambůrková, Dagmar Švihlová
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Muži vítězi Krajského 
poháru basketbalu

Začátkem měsíce září začala sezona basket-
balového klubu TJ Přeštice tradičním Krajským 
pohárem za účasti 6 družstev hraným vyřazo-
vacím způsobem. Přeštice se utkali s těmito 
družstvy takto: Sokol Bor – Přeštice 38:106, 
Přeštice – Loko Plzeň C  57: 47 , Přeštice – 
BKK Holýšov  55:47. 

Dalším důležitým krokem před novou sezo-
nou byla úprava zařízení haly a přeznačení 
hřiště v souladu s novými pravidly platnými 
od 1. 10. 2010. Srdečně zveme všechny pří-
znivce basketbalu na utkání mužů 20. 11. od 
18.30 hod., 21. 11. od 10.30 hod. a 19. 12. od 
10.30 hod. ve sportovní hale TJ Přeštice, Vrch-
lického ulice.  

Miroslav Hasák, organizační pracovník

Před nadcházející sezonou bylo nutné upravit 
zařízení haly podle nových pravidel.

Přeštický oddíl národní házené 
uspořádal turnaj přípravek

Nejmladší kategorie oddílu národní házené 
TJ Přeštice „přípravka“ sehrála 2. mistrovský 
turnaj v Přešticích. Na turnaji hrála družstva: 
Plzeň-Újezd (kombinované družstvo), Bole-
vec, Tymákov (hoši), Božkov (kombinované 
družstvo) a dvě družstva Přeštic.

Hrálo se trojkovým systémem 1x 15 min.
Utkání řídila dvojice rozhodčích Marek Brada 

a Kamil Šelep. Turnaj byl velice dobře připra-
ven a všichni účastníci odjížděli spokojeni. Dík 
patří všem, kteří se podíleli na zdárném průbě-
hu a těm nejmenším zpříjemnili průběh turnaje, 
když už se nepovedlo počasí.

Obě družstva Přeštic prokázala proti prvnímu 
turnaji zlepšení a bylo to hned vidět na výsled-
cích, které byly vyrovnané. 

Výsledky družstev Přeštic:
TJ Přeštice B – Tymákov 4:11, – Bolevec 5:6, 
– Přeštice A 3:3, – Božkov 5:7
TJ Přeštice A – Tymákov 4:5, – Božkov 2:3, 
– Bolevec 4:4, – Plzeň-Újezd 6:6

Sestavy družstev Přeštic:
„B“ – brankářka Lucie Řezníčková, v poli Adé-
la Schejbalová, Kamila Tremlová, Tereza Bul-
tasová, Kateřina Křenková, Veronika Dobrá, 
Michaela Trávová, Klára Ausbergerová, trenér-
ky: Jitka Živná a Eva Krouparová;
„A“ – brankářka Lucie Klinerová, Karolína 
Mourková, Martina Havlíčková, Natálie Jeslín-
ková, Pavlína Sedláčková, Natálie Hrdonková, 
Kamila Tušková, trenér: m. n. h. Stanislav Zad-
ražil.

Tabulka turnaje v Přešticích
1. TJ Plzeň-Újezd                4 1 0 41:26        9 bodů
2. Sokol Tymákov               4 0 1 32:21      8
3. Bolevec                2 1 2 22:27       5
4. TJ Božkov  2 0 3 17:23      4
5. TJ Přeštice A  0 3 2 19:21       3
6. TJ Přeštice B  0 1 4 23:36      1   Stanislav Zadražil

oddíl národní házené TJ Přeštice

Podzimní část soutěží 
národní házené se blíží 
ke konci
1.  liga mužů

TJ Avia Čakovice – TJ Přeštice  17:14 (8:8)
TJ Přeštice – Sokol Dobruška  25:22 (14:11)
TJ Přeštice – Sokol Krčín 18:19 (11:10)
TJ DIOSS Nýřany – TJ Přeštice 22:19 (12:12)
TJ Stará Ves – TJ Přeštice 25:18 (13:10)
Sokol Svinov – TJ Přeštice 29:16 (15:8)

1.  liga žen

TJ Božkov – TJ Přeštice 9:15 (3:7)
TJ Přeštice – Sokol Dobruška 22:19 (10:10)
TJ Přeštice – Sokol Krčín 9:13 (4:7)
Sokol Blovice – TJ Přeštice 11:10 (8:8)
Sokol Rokytnice – TJ Přeštice 13:16 (5:11) 
SK Studénka – TJ Přeštice 13:14 (9:9)

Oblastní přebor žen

SKH Stupno – TJ Přeštice B 10:17 (5:10)
TJ Přeštice B – Sokol Blovice B 24:5 (14:2)
TJ Přeštice B – Sokol Dobřív A 20:5 (8:3)
TJ Litice – TJ Přeštice B 13:21 (6:12)
TJ Přeštice B – Sokol Osek 31:6 (17:2)
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice B 7:14 (4:7)
TJ Přeštice B – Sokol Tymákov B 14:7 (6:2)

Oblastní soutěž 1. tř. mužů

Sokol Osek B – TJ Přeštice B 18:21 (9:12)
TJ Přeštice B – Úslavan Ždírec 20:12 (9:5)
TJ Vřeskovice B – TJ Přeštice B 7:11 (4:7)
TJ Přeštice B – Sokol Hromnice 22:17 (13:10)
Sokol Dobřív – TJ Přeštice 17:22 (12:11)
TJ Přeštice – Sokol Chudenice 27:11 (15:6)
Sokol Nezvěstice C – TJ Přeštice B 16:23 (7:11)

Oblastní přebor dorostenek

Sokol Blovice – TJ Přeštice 12:24 (9:12)
TJ Přeštice – Sokol Ejpovice 25:9 (15:6)
Sokol Štěnovice – TJ Přeštice 14:16 (9:10)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 21:12 (11:6)
TJ Přeštice – Sokol Blovice 24:8 (15:6)

Oblastní přebor dorostenců

TJ Příchovice – TJ Přeštice 24:22 (14:12)
TJ DIOSS Nýřany – TJ Přeštice 11:35 (6:17)
TJ Přeštice – TJ Příchovice 22:18 (10:7)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 14:17 (8:10)

Oblastní přebor starších žaček

TJ Přeštice – TJ Vřeskovice 9:6 (3:2)
Sokol Chudenice – TJ Přeštice 10:14 (2:8)
TJ Přeštice – Sokol Blovice 12:7 (7:2)
TJ Přeštice – TJ Příchovice 10:24 (6:14)
Sokol Tymákov A – TJ Přeštice 9:13 (4:8)

Oblastní přebor starších žáků

TJ Přeštice – Spartak Rožmitál 9:18 (6:7)
TJ Přeštice – TJ Všenice 4:18 (2:10)
TJ Přeštice – TJ Příchovice 9:34 (7:17)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 22:15 (14:6)

Oblastní přebor mladších žaček

TJ Přeštice – Sokol Ejpovice 9:3 (3:1)
TJ Božkov – TJ Přeštice 4:10 (3:4)
TJ Přeštice – Sokol Blovice 8:5 (4:3)
TJ Přeštice – TJ Příchovice 12:7 (6:3)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 23:13 (12:7)

Oblastní přebor mladších žáků

TJ Přeštice – Sokol Blovice 7:9 (4:6)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany 9:0 (4:0)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice 11:5 (5:3)
TJ Přeštice – TJ Plzeň Újezd 1:9 (0:6)
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice 7:2 (5:2)
TJ Přeštice – TJ Všenice 7:7 (3:3)

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Děti a cizí lidé (pár rad pro rodiče)
Následující článek je určen především rodi-

čům dětí mladších 15 let. Neustále dokola 
musíme našim potomkům zdůrazňovat některá 
nebezpečí, která je mohou potkat při kontaktu 
s neznámými lidmi. Je dobré s nimi o tomto 
tématu otevřeně mluvit a vždy klást důraz na to, 
co všechno se může stát, pokud cizí osobě pod-
lehnou. O tom, že zlí lidé jsou kolem nás, svědčí 
i nedávný případ z Prahy.
Hodný nebo zlý 

Schválně dejte dětem příklad. Po ulici jdou 
vedle sebe dva muži. První je oblečený ve špina-
vých montérkách, mračí se a je zarostlý černým 
vousem. Druhý muž je hezky oděný v bílém 
saku a usmívá se. Poznáte, který z nich je hod-
ný a který zlý? Děti většinou odpoví, že mračí-
cí se muž je ten zlý a usměvavý hodný. Jenže 
mračící muž se vrací z práce, je unavený, neboť 
celý den pracoval na havárii vodního potrubí, 
a jediné na co se těší, jsou jeho dvě malé děti. 
Čistý, usměvavý muž před chvílí okradl babič-
ku o její celoživotní úspory a má z toho velikou 
radost. Vysvětlete dětem, že nesmí rozeznávat 
lidi podle toho, jestli vypadají jako hodní či zlí, 
ale musí je dělit podle toho, zda-li se jedná o lidi 
cizí nebo známé. 

Známí lidé jsou ti, které děti i jejich rodiče 
velice dobře znají. Jedná se nejen o rodinné pří-
slušníky, ale i o paní učitelku ve škole nebo ve 
školce. 

Cizí lidé jsou opakem známých. To znamená, 
že to je muž i žena, které dítě a jeho rodiče dob-
ře neznají. Tito lidé se často skrývají pod mas-
ku vzdáleného strýčka, maminčinu kamarádku 
apod. 
Děti musí vědět, že se s cizími lidmi.
• Nevybavuji.
• Nikam s nimi nechodím.
• Nic si od nich neberu.
• Nenastupuji k nim do auta.

Jedná se o velice důležité zásady, jejichž 
porušení může mít strašlivé následky.
Cíl pachatele – dětská důvěřivost

Pachatelé se snaží pomocí různých lákadel 
využít dětské důvěřivosti. 
• Pár slov, které ublíží

Děti by se neměly pouštět ani do zdánlivě 
nezávazného rozhovoru s neznámými lidmi 
přesto, že je jim v některých případech doslova 
vnucován (co dělají tvoji rodiče, jsou doma?... 
máte psa?... koupili jste si letos domů něco 
hezkého?...). Může se jednat o takzvané tipaře, 
kteří si teprve připravují vhodnou půdu pro svůj 
budoucí zločin.
• I sladká čokoláda může být trpká

Nabídka sladkostí nemusí být jen od srdce, 
ale také z důvodu získání pozornosti a později 
i důvěry dítěte. Pozor, samotná cukrovinka může 
obsahovat drogu, jed i uspávací prostředek. 
• Videohra, kterou nikdy nedohraješ

Další ze způsobů, jak dítě nalákat do pasti, 
jsou falešné sliby. Pachatel naslibuje, že mu 
ukáže videohru, sbírku autíček, panenek nebo 
krásné štěňátko. Oběť ho pak, díky vidině faleš-
ných slibů, dobrovolně doprovází až do bytu, na 
odlehlé místo apod. 
• Vozidlo, které nadosmrti zkrátí tvou cestu

Jedna z taktik, jak nic netušící dítě unést, je 
nalákat ho do vozidla. Legendy mohou být růz-
né (mám pro tebe támhle v autě hračky po mých 
dětech a zadarmo ti je dám... u mne doma ti 

ukážu nádherná koťátka, můžeš si jedno klidně 
vzít..., mamince se stal malý úraz, není to nic 
vážného, ale mám tě za ní dovézt, protože tě 
chce vidět...). Pokud dítě do auta nastoupí, je 
zcela vydáno napospas svému únosci.
Bezpečí domova – jen za zavřenými dveřmi

I když je dítě doma, nemusí být vždycky 
v bezpečí. Stačí jen, aby v nesprávnou dobu 
otevřelo cizímu člověku dveře a problém je na 
světě. I zde je velice důležité, aby dítě rozezná-
valo známé a cizí lidi. Ku pomoci slouží i dveř-
ní kukátko. Pokud jej nemáte, co nejdříve ho 
nainstalujte. 

Pokud někdo zaťuká na vaše dveře, musí si 
školáci vzpomenout na následující zásady:

• Nikdy neotvírej cizím osobám
Dítě je při jednání s osobou za dveřmi vysta-

veno psychickému tlaku. Pamatuje si, že niko-
mu nesmí otevřít, z druhé strany však přijímá 
kolikrát takové informace, že neví, jak má na 
ně reagovat. Příkladů je veliké množství, tady 
je výběr některých z nich. 
• Jsme opraváři, pod vámi praskla voda a u vás 
je hlavní uzávěr, rychle otevři. 
• Jsem z pojišťovny, nesu tatínkovi potvrzené 
doklady.
• Prodávám krásné a levné dárky, udělej mamin-
ce radost.
• Prosím, prosím, mám strašnou žízeň, podej mi 
trochu vody.
• Tvoje maminka ztratila na ulici klíče, já je 
našel a chci ti je předat.

Jak sami můžete vidět, některé situace jsou 
opravdu složité. Jejich řešení je vždy jen jedno 
– NEOTVÍRAT!
• S cizím člověkem za dveřmi se nevybavuj.

Ať se děje cokoliv, musí dítě umět rozhodně 
odpovědět „přijďte, až budou rodiče doma“. Po 
této větě odejít od dveří a s osobou více nedis-
kutovat. Je-li za dveřmi zloděj, určitě znejistí 
a odejde. Kdybyste se s ním malý obyvatel bytu 
bavil dál, brzy by ho mohl pachatel nějakým 
slovíčkem „nachytat“ a zjistit tak nenápadně, 
že nikdo jiný již doma není. Dítě se nesmí bát 
zavolat na tísňovou linku 158, může tím policis-
tům pomoci při dopadení pachatele.
• I telefon může být nástroj zloděje.

Pokud doma zazvoní telefon, nikdy nesmí 
dítě říct, že rodiče jsou pryč (a na jak dlouho). 
To může udělat jen v případě, že si je jisto jejich 
brzkým návratem. Zloději si takto občas ověřu-
jí, zda mají při vloupání šanci na úspěch. Pokud 
se stejné volání opakuje - ihned o tom musí tele-
fonicky informovat své rodiče nebo Policii ČR.

Pár rad pro rodiče
• Kontakt vašich ratolestí s cizími lidmi nepod-
ceňujte.
• Vše jim na příkladech vysvětlete a nebojte se 
s nimi zahrát modelovou situaci.
• Chtějte vždycky vědět, s kým a jak vaše dítě 
tráví volný čas.
• Pokud vám dítě oznámí, že někdo cizí mu 
nabízel například sladkosti, nenechte si to pro 
sebe.
• Naučte děti znát důležitá telefonní čísla a také 
umět na tyto linky učinit oznámení.
• V případě nejistoty v chování cizích lidí v oko-
lí vašeho potomka, obraťte se na Policii České 
republiky.  

por. Bc. Pilař Libor, Policie ČR
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SEMIFINÁLE:           Přeštice – Viktoria Plzeň Ž             3:1

                                      Starý Plzenec – Blovice                  1:3

O 5. MÍSTO                Chlumčany – Stod                           0:0   3:2  PK

O 7. MÍSTO                Dobřany – Losiná                            0:0   3:0  PK

O 3. MÍSTO                Viktoria Plzeň Ž – Starý Plzenec    6:0

FINÁLE:                     Přeštice – Blovice                            2:1

Přeštický turnaj minižáků

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Zahrádkáři vystavovali
Přeštičtí zahrádkáři pořádají každoročně 

výstavu ovoce, zeleniny, brambor, citrusů 
a květin. Letos probíhala výstava ve dnech 22.-
24. října 2010 v 1. patře moštárny ve Stachově 
ulici 209 v Přešticích. 

Na výstavě bylo možno zhlédnout nové 
rezistentní (odolné vůči strupovitosti) odrů-
dy ovoce jako jsou: Rozela, Lipno, Rubinola, 
Topaz, Dolores, Florina, Aneta, Melodie, Ota-
va, Orion, Rajka, Goldstar, Rosana a Karmína, 
tak tolerantní odrůdy jako Nabella, Angold 
a Zuzana. Nejúspěšnějším pěstitelem se stal 
pan ing. Běl ze Skočic, který vyhrál i soutěž 
o Paridovo jablko na výstavě v Klatovech. 
Letos se umístil na 2. místě s jablkem Rubín. 
Velice pěkné byly expozice zeleniny a vinné 
révy, kde se pěstitelé pochlubili jejich velikos-
tí. Brambory nám na výstavu a na jaře k sadbě 
dodává Europlant Šumava. Máme i odborníky 
na pěstování citrusů, kteří dosahují v našich 
podmínkách pěknou úrodu. Oživením letoš-
ní výstavy byla expozice mnoha druhů hub, 
s popisem jejich názvů a jedovatosti. Součás-
tí výstavy byla i ochutnávka jablečného moš-
tu z vlastní moštárny, který naše organizace 
nabízí i k prodeji. O návštěvu pravidelně pro-
jevují zájem děti z mateřských škol, které tam 
následně přivedou i rodiče. Návštěvníky jsou 
pravidelně přátelé chovatelů z Nittenau v čele 
se svým starostou.

Děkujeme všem za návštěvu a zveme vás 
na další ročník výstavy, který se uskuteční 
v příštím roce, opět v měsíci říjnu. Ovoce 
moštujeme i v sobotu 6. listopadu.

Ing. Jan Kovářík,
předseda ZO ČZS
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Tomáš Bauer Králem Šumavy
Členové klatovského Triatlonklubu uspořáda-

li 28. srpna již 17. ročník nejobtížnějšího a co se 
týče účasti sportovců největšího silničního cyk-
lomaratonu KRÁL ŠUMAVY. Na startu trati 
na 200 km stálo 160 závodníků a v 7.15 hod. 
ráno se vydali z klatovského náměstí v chlad-
ném sychravém počasí zdolávat šumavské kop-
ce a mokré kluzké silnice, nebezpečné zejména 
ve sjezdech, dle itineráře: Koryta, Poleň, Luči-
ce, Koloveč, Kdyně, Všeruby, Svatá Kateřina, 
Nýrsko, Zelená, Lhota, Hamry, Špičák, Železná 
Ruda, Gerlovka, Javorná, Kunkovice, Chotěšov, 
Zahálka, Keply, Hlavňovice, Petrovice, Hartma-
nice, Nová Ves, Sušice, Františkova Ves, Cihel-
na, Velhartice, Podolí, Běšiny a zpět do Klatov. 
Již ve stoupání na Koráb se vytvořila 
v čele závodu zhruba dvacetičlenná sku-
pina, ve které společně s několika další-
mi výbornými závodníky diktoval tempo 
i Tomáš Bauer. Na počátku stoupání ze 
Železné Rudy na Gerlovku jej ale posti-
hl defekt zadního kola a musel skupinu 
dojíždět sám. Po značném úsilí se mu to 
podařilo až ve sjezdu do Javorné. Před 
obcí Nová Ves již zůstalo ve vedoucí 
skupině jen 7 závodníků a tady si Tomáš 
vybral příděl smůly podruhé, tentokrát 
defekt předního kola. Skupinu se mu 
podařilo za cenu značného úsilí a ztráty 

sil opět dojet až na konci stoupání na Cihel-
nu. Na dojetých jezdcích byly naštěstí již také 
vidět známky únavy a tak se podařilo Tomášovi 
během chvil poklidnějšího tempa trochu zrege-
nerovat síly na závěr v Klatovech. Tam proká-
zal svoje zkušenosti nabyté léty závodní profe-
sionální cyklistiky, sílu a sprinterské schopnosti 
a v dlouhém spurtu zaslouženě zvítězil před 
druhým Michalem Sedláčkem z Liberce. Jak 
se v cyklistické hantýrce říká, bylo to sice 
„o gumu“, ale bylo. K vítězství na trati 150 km 
z roku 1999 tak přidal letošní vítězství na trati 
200 km. Pak už jej čekalo jen večerní slavnostní 
vyhlášení v kulturním domě Družba.

(MM)

Přeštický turnaj minižáků

25. 11. 2010 od 18.00 hodin
Dostaveníčko s dechovkou
Malá muzika Nauše Pepíka

Chovatelé uspořádali výstavu 
Chovatelé ze ZO ČSCH Přeštice zorganizo-

vali ve svém areálu v Pobřežní ulici ve dnech 
23. a 24. října místní výstavu holubů, králíků 
a drůbeže. Současně zde byla vystavena ukáz-
ková expozice holubů Vídeňských slepičáků. 
Výstavu provázelo pěkné počasí, což se pro-
jevilo na vysoké návštěvnosti. Výstavu rovněž 
navštívili členové chovatelského spolku z part-
nerského města Nittenau a Regensburgu.

V neděli v 11 hodin se konalo slavnostní 
vyhodnocení výstavy. Chovatelům předa-
li ceny starosta města Přeštice pan Mgr. Petr 
Fornouz, poslanec PS Parlamentu ČR pan ing. 
Jiří Papež a ředitel Angelo Hotel Pilsen pan 
M. Novák.

Za odbor králíků získal Putovní pohár – nej-
lepší kolekce celé výstavy – pan Josef Louda 
starší za plemeno Velký světlý stříbřitý. Cenu 
za nejlepšího samce obdržel pan Josef Škrá-
bek, za plemeno Velký světlý stříbřitý. Pan 
Roman Škrábek je též úspěšný chovatel, zís-
kal cenu za nejlepší samici z plemene Tříslo-
vý černý.

Cenu Nejlepší mladý chovatel celé výstavy 
a Putovní pohár pro mladé chovatele vybojoval 
Josef Vajai za plemeno Německý velký stříbřitý.

Chovatelé udělovali i čestné ceny, které zís-
kali pánové Josef Škrábek, Roman Škrábek, 

Václav Koutník, Stanislav Vančat, Milan Gygal 
a Alois Rada.

Za odbor holubů získal Putovní pohár – nej-
lepší kolekce celé výstavy – pan Josef Sedláček 
za plemeno Koburský skřivan. Cenu za nejlep-
šího holuba získal pan Václav Puchta za pleme-
no Český stavák. Nejlepší mladou chovatelkou 
byla vyhlášena Nikola Bernardová za plemeno 
Moravský pštros. Čestné ceny obdrželi pánové 
Petr Šalom, František Honsa, Josef Janoušek, 
Václav Černý, Václav Kraus, Jaroslav Krejsa, 
Milan Kudr, Václav Fišer a Josef Hajšman.

Za odbor drůbeže převzal Putovní pohár – nej-
lepší kolekce celé výstavy Josef Krs za plemeno 
Zakrslá wyandotka tmavá. Titul nejlepší jednot-
livec získal Lukáš Šalom za plemeno bojovnice 
Ko-Šamo a nejlepší mladý chovatel celé výsta-
vy byl udělený Anetě Kramárové za plemeno 
bojovnice Tuzo. Čestné ceny převzali pan Josef 
Hodan, Jindřich Kašpar a paní J. Vašincová.

Všichni mladí chovatelé obdrželi pohár věno-
vaný městem Přeštice.

Po skončení výstavy proběhla přátelská cho-
vatelská beseda a posezení.

ZO ČSCH Přeštice děkuje touto cestou všem 
sponzorům výstavy a městu Přeštice za věno-
vané poháry.

Text a foto Ivan Strejc, ZO ČSCH Přeštice

Anna Kramárová získala cenu za nejlepšího 
mladého chovatele celé výstavy za plemeno 
bojovnice Tuzo. Cenu jí předal starosta města 
Přeštice Mgr. Petr Fornouz.

Josef Hodan přebírá z rukou pana M. Nováka 
čestnou cenu za odbor drůbeže.

Ing. Jiří Papež předává panu Josefu Loudovi 
Putovní pohár za nejlepší kolekci za plemeno 
Velký světlý stříbřitý.

Josef Vajai obdržel od ing. Jiřího Papeže 
Putovní pohár pro mladé chovatele za plemeno 
Německý velký stříbřitý.

Společná fotografie přeštických minižáků.


