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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

V rámci Evropského týdne mobility se v Přešticích uskutečnil soutěžní program pod názvem 
„Doprava očima dětí“. Městský park se zaplnil dětmi z mateřských škol v pátek 18. září. Více 
informací o akci přinášíme na straně 6.                                                       Foto Město Přeštice
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Vážení spoluobčané,

zářijové počasí nám všem jistě udělalo radost, 
neboť příjemné slunečné a teplé dny prodloužily 
dojem a pocit léta. 

V tomto období se také naplno rozjelo dokon-
čování plánovaných investičních akcí, které by 
měly nejenom zlepšit vzhled města, ale hlavně 
usnadnit život v našem městě. Týká se to pře-
devším nového chodníku k Třebízského ulici 
a Domu historie Přešticka a vycházkové trasy 
po chodníčku do Příchovic.

Bohužel zůstává ve městě ještě jedna význam-
ná dopravní komplikace, a to je částečná uza-
vírka tř. 1. máje. O této uzavírce píši v jiném 
článku PN. 

Rozsah rekonstrukce lékařského domu 
v Sedláčkově ulici je větší, než byly původní 
předpoklady. Rozvody vody a celý topný sys-
tém byl v podstatně horším stavu, a proto musí 
dojít ke kompletní výměně. Práce zatím pokra-
čují dle harmonogramu s tím, že právě neo-
čekávané výměny pravděpodobně prodlouží 
termín stavby.

Během září došlo také k poměrně neoče-
kávanému zvratu na domácí politické scéně. 
Původní přepokládaný termín voleb do Posla-
necké sněmovny ČR byl po dlouhých jednáních 
nejprve posunut, ale nerozpuštěním sněmovny 
došlo v závěru k tomu, že předčasný termín 
voleb byl zrušen. Nebudu se zabývat popisem 
situace, ale spíše tím, jaký to má dopad na další 
chod města. Důležité bude především to, jestli 
se podaří schválit státní rozpočet, neboť v přípa-
dě neschválení bude i městský rozpočet na rok 
2010 čerpán v režimu tzv. rozpočtového provi-
zoria, tj. možnost čerpání 1/12 objemu finanč-
ních prostředků roku 2009 měsíčně. V době, 
kdy město bude znát rozhodnutí o poskytnutí 
dotací, je tento režim velice nevýhodný a zna-
mená v podstatě zastavení realizací investičních 
akcí. Přímo to souvisí i s tím, že se začíná pro-
jevovat na příjmové stránce propad daňových 
příjmů z tzv. rozpočtového určení daní.

17. září 2009 bylo svoláno zastupitelstvo 
města, kde jedním z bodů jednání bylo projed-
návání záměru výstavby obchodního střediska 
Lidl v prostorách vstupu do Městského parku 
u křižovatky u Spolkového domu. Po velice 
bouřlivé diskuzi a přerušení projednávání toho-
to bodu jednání a následném přesunutí po pře-
stávce zastupitelstva, bylo schváleno svolání 
veřejného projednání záměru. Oponentní návrh, 
který nebyl přijat, byl záměr zamítnout v zastu-
pitelstvu. Veřejné projednání záměru výstavby 
obchodního střediska Lidl v prostorách vstu-
pu do Městského parku bude v úterý 27. října 
od 17.00 hod. ve velkém sále KKC (sál kina). 
Architektonická studie záměru bude zveřejně-
na na vývěsní ploše KKC vedle Informačního 
centra (prostor mezi restaurací Peklo a CK pana 
Úlovce).

Abych předešel mylnému pochopení výše 
zmíněných informací, zastupitelstvo nerozhod-
lo, zda bude výstavba realizována ano či ne, ale 
pouze o předložení záměru veřejnosti.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát pří-
jemné prožití měsíce října a těším se na setkání 
na II. ročníku Přeštického kance, který se bude 
konat 17. 10. 2009 na Masarykově náměstí.

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Město Přeštice vyhlašuje 
diskusní téma pro měsíc září

Souhlasil(a) byste s výstavbou prodejny 
LIDL na okraji Městského parku (vnitro-
blok)? 

Vyjádřit svůj názor k tématu můžete 
v diskusním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz. 
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Problém tzv. „Chodníkové novely“
Schválením zákonné normy o zimní údržbě 

chodníků přiléhajících k nemovitostem došlo 
k významnému precedentu. Vlastníkem chodní-
ků ve většině případů je město, povinnost údrž-
by v zimních měsících byla zákonem přiřazena 
vlastníkům nemovitostí. Zákonnou normou byl 
tento stav odstraněn a veškeré povinnosti pře-
sunuty na obec. I když v předchozím případě 
odpovědnost za případné úrazy řešilo město 
ze svého pojištění, jednoznačným zákonným 
ustanovením dojde k tomu, že veškerou údrž-
bu by mělo provádět město. I přes odpor obcí 
byla tato novela schválena a je v platnosti. Na 
argument, kde obce a města mají vzít finanční 
prostředky na tyto zvýšené náklady, bylo dopo-
ručeno upravit koeficienty daně z nemovitostí 
a zvýšený příjem z této daně, která je příjmem 
do rozpočtu města, pokrýt zvýšené náklady. 
Tím pádem financování této služby by bylo 

opět přesunuto na občany.  Zastupitelstvo města 
v červnu letošního roku rozhodovalo o tom, zda 
koeficient daně z nemovitosti upravit (až pěti-
násobek základní sazby), a tím pokrýt zvýšené 
náklady. 

Rozhodnutím zastupitelstva nebyly koefi-
cienty daně z nemovitosti zvýšeny. Zda to byl 
správný krok, ukáže průběh letošní zimy. Tímto 
bych chtěl apelovat na občany, i když to není 
jejich povinnost, aby se i nadále snažili udržo-
vat chodníky před svými nemovitostmi v obdo-
bí zimních měsíců ve schůdném stavu. Samo-
zřejmě to nelze přikázat, ale pouze požádat, aby 
i svým málem občané ovlivnili případné zvýše-
ní daně z nemovitosti v příštím roce. 

Město i nadále bude udržovat dle zimního 
plánu údržby veřejná prostranství a samozřej-
mě plnit povinnosti dané zákonnou normou.

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Částečná uzavírka I/27 
– objížďka od 1. 9. 2009

Během letních měsíců byla částečně uzavřena 
komunikace I/27 od křižovatky Husova – tř. 1. 
máje, neboť zde probíhala rekonstrukce povr-
chů a vodovodního řadu (PN září 2009). Ter-
mín dokončení a znovuzprovoznění komunika-
ce byl k 31. 8. 2009. Komunikace byla v tomto 
termínu připravena k otevření.

V této době došlo i ke spuštění rekonstrukce 
mostu za Přešticemi, jejímž investorem je ŘSD 
a. s., a tím i k velkým komplikacím v dopra-
vě, především neúnosným zhuštěním v místě 
opravy. Město Přeštice proto vyvolalo jednání 
o řešení celkové situace. Jedním z navrhova-
ných řešení bylo umístění semaforů. 

Firma AZ Sanace a. s. požádala na konci srp-
na (21. 8. 2009) o objízdnou trasu pro místní 
dopravu a bus po místních komunikacích (Gaga-
rinova ulice) a pro tranzit přes Dolní Lukavi-
ci. Obec Dolní Lukavice s tímto navrženým 
řešením souhlasila, ač se odvolávala proti roz-
hodnutí o určení objízdné trasy v rámci rekon-
strukce části tř. 1. máje. Platnost objížďky je od 
1. 9. 2009 nejdéle do 30. 11. 2009. V povolení 
o objízdné trase je i povinnost žadatele odstra-
nit případné škody na místní komunikaci (týká 
se Gagarinovy a Palackého ulice, které jsou ve 
vlastnictví Plzeňského kraje).

Tímto bych chtěl vysvětlit občanům, že stáva-
jící objízdná trase není z důvodu rekonstrukce 
části kanalizačního řadu, ale z  důvodu opravy 
mostu evid. č. 27-080.

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Zrušení říjnových voleb
Ústavní soud svým usnesením ze dne 10. září 

2009 zrušil Rozhodnutí prezidenta republiky 
ze dne 1. července 2009 o vyhlášení voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky, kterým byly dny jejich konání stanoveny 
na pátek 9. října 2009 a sobotu 10. října 2009.

Pro volby v nově stanoveném podzimním 
termínu nebudou v Přešticích a jejich místních 
částech prováděny žádné změny ve volebních 
okrscích, volebních místnostech a minimálním 
počtu členů okrskových volebních komisí. Při 
přípravě voleb v novém termínu budou opět 
všechna potřebná rozhodnutí starosty zveřejňo-
vána na úřední desce na Masarykově náměstí 
a na webu města www.prestice-mesto.cz v ter-
mínech stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky.

Eva Česáková, tajemnice městského úřadu

Přeštický kanec a oslavy 28. října
Po velice příznivé odezvě na loňský 1. ročník 

„Přeštického kance“ bych Vás chtěl pozvat na 
druhý ročník této akce. Přeštický kanec se bude 
konat na Masarykově náměstí dne 17. 10. 2009 
od 10.00 hodin.

Zabijačky proběhnou v 10.00 a ve 14.00 
hodin, od 13.00 hodin zahraje dechová hudba 
Horalka a závěr této akce hudebně uzavře od  
17.00 hodin skupina Revival M. Tučného. Po 
celou dobu akce bude pro Vás připraveno vel-
ké množství zabijačkových a masných výrobků 
a jiného občerstvení. 

Na státní svátek 28. října Vás Město Přeštice 
zve v 15.00 hodin k pomníku T. G. Masaryka 
a v 15.15 hodin k znovuvysvěcení opraveného 
Mariánského sloupu, kde budou zpětně osazeny 
sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha.  Následovat 
bude od 16.00 hodin v malém sále KKC verni-
sáž výstavy „20 let proměn Přeštic“. Výstava 
bude otevřena do 20. listopadu. Na obě akce 
Vás srdečně zvu.     

      Mgr. Petr Fornouz
starosta

Rozloučili jsme se 
s prázdninami

Ahoj léto, ahoj prázdniny, tak se jmenovala 
akce, kterou uspořádalo Kulturní a komunit-
ní centrum Přeštice za podpory Města Přešti-
ce. Soutěžně–zábavné odpoledne pro všechny 
věkové generace se uskutečnilo dne 29. srpna 
v Městském parku. Odpoledne plné hudby, tan-
cování, zpívání a sportování moderoval za vel-
kého ohlasu dětí i rodičů Pavel Justich. Foto-
grafie z akce přinášíme na straně 9.Opratě v rukou, v očích snění

Přešticko se může poch-
lubit řadou mimořádných 
osobností, které zde žily 
a obohatily region svo-
jí tvořivostí. S životopisy 
řady z nich jste se již moh-
li seznámit na stránkách 

brožury Osobnosti Přešticka, kterou před lety 
vydalo Kulturní zařízení Přeštice a ještě stále 
ji můžete zakoupit v Kulturním a komunitním 
centru Přeštice nebo v Domě historie Přešticka. 

Setkáte se zde také se stručnou charakteristikou 
tvorby básníka a sedláka Josefa Berky. Na jaře 
letošního roku uplynulo sto let od jeho narození 
v Borovech u Přeštic, kde také až do roku 1987 
žil. Přiznám se, že jsem si pod výčtem názvů 
jednotlivých Berkových básnických sbírek 
nedokázala představit žádný obsah. Jeho poezii 
popisuje fráze – lyrik rolnické práce a klatov-
ské venkovské krajiny.  

pokračování článku na straně 3

Sponzor akce
Přeštický kanec
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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 srpen 2009
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 60 událostí.
Celkem bylo zjištěno 126 přestupků:
• řešeno blokově – 61
• oznámeno správnímu orgánu – 9
• řešeno napomenutím – 44
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 15  
• oznámení bodovaného přestupku – 5
Ostatní činnost:
• odchyceni 2 psi (předáni majitelům) 
• na území města – zjištěno poškození 2 

svislých dopravních značek a 1 světelného                                
semaforu

–   nalezeno 1 jízdní kolo
– nalezena místním občanem peněženka 

s doklady, platební kartou a finanční hotovostí 
11 258 Kč – vše předáno k vyřízení na hospo-
dářský odbor MěÚ. Tímto bych chtěl čestnému 
nálezci ještě jednou poděkovat.

– nalezeny klíče od vozidla Daewoo na 
Masarykově nám. a vráceny zpět nic netušící-
mu majiteli, který byl u lékaře

• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích: dne 1. a 2. 8. – technoparty v Příchovi-
cích, dne  22. 8. – Slavnosti Rádia Blaník (včet-
ně prostoru odpalu ohňostroje na Masarykově 
nám.), dne 29. 8. –  autoveteráni na Masary-
kově náměstí a akce KKC společně s Městem 
Přeštice – Ahoj léto, ahoj prázdniny v Měst-
ském parku

• v průběhu uvedeného měsíce byl hlídkami 
MP proveden 4x výjezd na stížnosti rušení noč-
ního klidu – 2x bar Krijcos – věc předána k vyří-
zení Městu Přeštice, 2x hlasitá hudba z vozidel 

(ul. Husova a Masarykovo nám.) – věc vyřízena 
na místě

Z další činnosti uvádím:
• Dne 1. 8. ve 20.36 h zjištěn v Pohorské ulici 

únik provozních kapalin –  oleje z odstaveného 
dodávkového automobilu. Na místo přivolán 
HZS Přeštice, který provedl odstranění těchto 
kapalin a věc byla dle věcné příslušnosti ozná-
mena na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení.

• Dne 6. 8. požádal o pomoc hlídku MP 
invalidní muž na vozíčku, že nemůže vozidlo 
nastartovat, Přeštice nezná a neví, na koho se 
má obrátit. Hlídka zajistila odbornou pomoc 
a spokojený muž odjel.

• Dne 7. 8. byla zjištěna osoba, která neopráv-
něně odložila odpad na veřejném prostranství 
města a tímto neoprávněně založila skládku 
– věc oznámena na MěÚ OSD Přeštice k vyří-
zení.

• Dne 8. 8. zajistila hlídka na Havlíčkově 
náměstí použitou injekční stříkačku, která byla 
zlikvidována dle zákona o odpadech.

• Dne 26. 8. byl zjištěn únik vody z podzem-
ního hydrantu v ul. Mlýnská, havárie předána 
k odstranění firmě 1. JVS a. s. 

• V průběhu měsíce srpna byly hlídkou MP 
zastaveny v Přešticích 2 vozidla, na kterých 
nebyly namontovány přední RZ a na jednom 
z nich nebyl též namontován přední nárazník 
a obě zpětná zrcátka. Vše oznámeno dle věcné 
příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení. 

Nejen v průběhu měsíce srpna, ale i v přede-
šlých měsících bylo zjištěno, že někteří řidiči 
jezdí bez registračních značek nebo je na svých 

vozidlech různě překrývají. Registrační značka 
musí být umístěna vepředu i vzadu (na motor-
ce jen vzadu), a to uprostřed. Pokud je v rámci 
schvalování technické způsobilosti v technic-
kém průkaze uvedeno, že je možné mít značku 
jinak, je možné ji umístit i jinak. Co je důležité 
uvést nejprve, je, že tabulky registračních zna-
ček s výjimkou značek pro jednorázové použití 
s omezenou platností (ta je papírová) a značek 
pro sportovní vozidla (pouze však rozměru 
330 x 85 mm, která může být samolepicí), jsou 
a musí být kovové a samotné znaky registrač-
ní značky do nich jsou a musí být vylisované. 
Není proto dovoleno mít standardní registrační 
značku v papírové, samolepicí nebo jiné podo-
bě (jak je to možno někdy vidět na rychlejších 
autech, kdy si vlastník nechce „hyzdit“ přední 
masku standardní značkou). Je třeba uvést, že 
taková značka není dovolená a řidiči hrozí citel-
ný postih. Přestupku se dle zákona o přestup-
cích dopustí ten, kdo řídí vozidlo, na němž není 
umístěna tabulka státní poznávací značky (RZ) 
nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací 
značky (RZ), než která byla vozidlu přidělena 
anebo jehož tabulka státní poznávací značky 
(RZ) je zakryta, nečitelná nebo upravena či 
umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně 
ztížena její čitelnost. Za tento přestupek hrozí 
pokuta od 5 do 10 tisíc Kč a zákaz činnosti od 6 
měsíců do jednoho roku. Vážení řidiči, vyplatí 
se Vám to? Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Policie České republiky na jižním Plzeňsku
2. díl: Obvodní oddělení policie Přeštice

V dalším díle seriálu o Policii České republiky 
na jižním Plzeňsku vám představíme Obvodní 
oddělení policie Přeštice (dále jen „OOP Přeš-
tice“), které sídlí v budově na adrese Přeštice, 
Masarykovo náměstí 105. 

Každé oddělení má určenou oblast své působ-
nosti. Zde jsme vám vypsali obce, ve kterých 
občany chrání právě policisté z OOP Přeštice:  
Přeštice, Přeštice – část Střížov, část Vícov, část 
Skočice, část Žerovice, část Přeštice – Zastáv-
ka, Příchovice, část Kucíny, část Zálesí, část 
Henigarov, Radkovice, Lužany, Lužany – část 
Dlouhá Louka, část Zelená Hora, část Zelené, 
Vlčí, Kbel, Kbel – část Malinec, část Mečkov, 
část Nová Ves, část Babice, Soběkury, Sobě-
kury – část Horušany, Roupov, Oplot, Otěšice, 
Horní Lukavice, Dolní Lukavice, Dolní Lukavi-
ce – část Lišice, část Snopoušovy, část Krasav-
ce, Řenče – část Vodokrty, část Háje, část Osek, 
část Plevňov, Libákovice, Knihy, Dolce – část 
Štíhlov, část Agnes, Horšice, část Újezd, část 
Vytůň, Týniště, Týniště – část Luh, Skašov.

Činnost policistů 
Rozsah činnosti příslušníků je velmi široký 

a představuje prakticky celou škálu povinností, 
které jsou stanoveny zákonem č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky. 

Policisté OOP Přeštice především prověřují 
a prošetřují veškeré protiprávní jednání v trestně-
právní rovině. Jedná se zejména o trestné činy, 
u kterých zákon stanoví trest odnětí svobody, 
jehož horní hranice nepřevyšuje tři roky. Neméně 
pozornosti pak strážci zákona věnují přestupko-
vému řízení. Některé přestupky mohou řešit blo-
kovou pokutou, jiné zas musí zadokumentovat, 
prošetřit a následně oznámit příslušnému správ-
nímu orgánu k projednání. 

Policisté OOP Přeštice zajišťují veřejný pořá-
dek a zúčastňují se zabezpečení akcí, jako jsou 
například volby a předvolební mítinky, kulturní 

a sportovní akce, technoparty, akce extremis-
tických hnutí apod. Dále také vyřizují žádosti 
a požadavky ze strany soudů, exekučních orgá-
nů, městských úřadů, ostatních složek policie 
a dalších institucí, které se na základě zákona 
obrátí se svým požadavkem o součinnost na 
OOP Přeštice. 

Strážci zákona zajišťují průběžně dohled nad 
bezpečnostní silničního provozu, zúčastňují se 
dopravních akcí vyhlášených na úrovni republiko-
vé, krajské i v rámci územního odboru Plzeň-jih 
a také spolupracují s dopravní policií na zajišťování 
silničního provozu při dopravních nehodách. 

Příslušníci OOP Přeštice přijímají oznáme-
ní a následně provádí také úkony při pátrání po 
pohřešovaných osobách, odcizených věcech 
a vozidlech. 

Občané, pozor !!! 
 V případě zjištění, že dochází k páchání 

protiprávní činnosti, ihned informujte policisty 
na OOP Přeštice přímo na tel. č. 377 982 158, 
v případě jejich nepřítomnosti, tak na tísňovou 
linku 158.

 V případě zjištění protiprávního jednání 
(například vykradená chata), nevstupujte na 
místo činu, neuklízejte, s věcmi na místě nijak 
nemanipulujte ani neupravujte a opět ihned 
informujte policisty na OOP Přeštice přímo na 
tel. č. 377 982 158, v případě jejich nepřítom-
nosti, tak na tísňovou linku 158.

 Podání oznámení, jimž se podatel domáhá 
nároků, jež by mohl nebo již bezvýsledně uplat-
nil v občanském soudním řízení nebo jiném 
řízení, nejsou trestním oznámením a prověřová-
ní takových oznámení není v kompetenci Poli-
cie České republiky. V případě těchto oznáme-
ní, kdy nedošlo k protiprávnímu jednání trestně 
právní povahy, je potřeba využít jiných státních 
orgánů (soud, stavební úřady, hygienické stani-
ce a další).

Kontakty OOP Přeštice
tel. 377 982 158 (dozorčí služba)
fax 377 981 233
e-mail: pjoopprest@mvcr.cz

Příští díl přinese …

V příštím díle bude na vaše dotazy odpovídat 
vedoucí Obvodního oddělení policie Přeštice 
komisař npor. Mgr. Bc. Robert Majer. Pokud se 
tedy chcete zeptat na cokoliv, co se týká poli-
cejní práce na Přešticku, napište své dotazy na 
e-mail: pispj@mvcr.cz. Můžete využít i sms 
zpráv nebo volání na mobil preventivně infor-
mační skupiny 724 182 358. 

Vedoucí oddělení
npor. Mgr. Bc. Robert MAJER

Do služebního poměru nastoupil v roce 
2002 a to na Obvodní oddělení policie Dob-
řany a od roku 2007 pracuje jako vedoucí na 
OOP Přeštice. 

U S N E S E N Í
z 20. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného 

dne 17. 9. 2009 v KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí 
1. návrhovou komisi ve složení: 
Ing. Milan Hájek, Vladimír Šára, Mgr. Anto-

nín Kmoch.
2. pana Milana Schrimpfa, Tyršova 440, Přeš-

tice jako přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih 
na čtyřleté období.  

B/ schvaluje
1.1. zajištění financování české části projektu 

„Cyklotrasa Mnichov – Praha: Úseky Viech-
tach – Přeštice“ z rozpočtu města v případě jeho 
podpoření z operačního programu INTERREG 
IV – Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2007 – 2013  takto:

a) v rozpočtovém roce 2010 do výše 9 125 000 Kč,
b) v rozpočtovém roce 2011 do výše 750 000 Kč.
1.2. Smlouvu č. 0801526 o poskytnutí podpory 

za Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí.

2.1. koupi pozemků KN p. č. 1836 o výmě-
ře 6184 m2 a p. č. 1838 o výměře 4480 m2 za 
cenu 31,30 Kč/m2 od pana Josefa Šnebergera, 
Skočice 33 za účelem využití těchto pozemků 
pro protierozní a ekostabilizační opatření ve 
Skočicích.

2.2. doplnění usnesení Zastupitelstva města 
Přeštice č. B/1.1. ze dne 18. 3. 2009, kterým se 
rozšiřuje seznam pozemků za účelem převodu 
vlastnického práva k jednotlivým pozemkům 
dotčeným budoucí protipovodňovou stavbou 
„Inundační průlehové koryto v lukách u Přícho-
vic a úpravy koryta Úhlavy ve městě Přeštice“ 
o pozemky PK p. č. 698, p. č. 700/2, p. č. 706/4, 
p. č. 706/5, p. č. 707/1, p. č. 707/2, p. č. 734 
a KN p. č. 1325/1 v k. ú. Přeštice.  

2.3. prodej části městského pozemku PK p. 
č. 624/1 o výměře po zaměření do 6000 m2, 
pozemek stp. č. 848 o výměře 100 m2 a poze-
mek PK p. č. 624/5 v k. ú. a obci Přeštice za 
minimální cenu 300 Kč/m2 a za úhradu nákladů 
s převodem spojených. Ve smlouvě o převodu 
pozemků bude zřízeno věcné břemeno přístupu 
k vodovodnímu řadu vedoucímu přes pozem-
ky a povinnost kupujícího vyhovět městu při 
požadavku na případné přeložení vodovodního 
řadu.

3. finanční dotaci ve výši 500 000 Kč na akci 
„TJ – výstavba šaten a sociálního zařízení“ na 
házenkářském hřišti TJ Přeštice.

4. účelový finanční příspěvek ve výši 65 000 
korun na nákup traktůrku pro SDH Skočice.

5. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 
262 000 Kč s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské 
náměstí 23.

6. čerpání fondu investic na akci „rekonstruk-
ce lékařského domu Sedláčkova 553“ ve výši 
9,6 mil. Kč.

7. rozpočtové opatření č. 18/2009.

8. zřizovací listiny PO ZŠ Přeštice, ZŠ 
a MŠ Skočice, MŠ Dukelská, MŠ Gagarinova, 
ZUŠ Přeštice, DDM Přeštice a KKC Přeštice 
v novém znění.

9. záměr pořízení Změny č. 2 Regulačního 
plánu Rozvojová zóna Přeštice – Severní Před-
městí.

C/ souhlasí
s realizací projektu „Cyklotrasa Mnichov – 

Praha: Úseky  Viechtach/Přeštice“ a jeho před-
ložením do Operačního programu Cíl 3  Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013  
(Interreg IV). 

D/ zamítá 
1. nabídku pana Jana Číže, Žerovice 32 na 

směnu pozemků manželů Jana a Marie Čížo-
vých PK p. č. 608/1 o výměře 1080 m2 a PK p. 
č. 608/2 o výměře 843 m2 v k. ú. Žerovice za 
městský pozemek PK p. č. 624/5 v k. ú. a obci 
Přeštice o výměře 1600 m2. 

2. žádost pana Luďka  Skály, Komenského 
101, Přeštice, o odkoupení pozemku p. č.1503/1 
v k. ú. Přeštice.

3. souhlasné stanovisko s výstavbou foto-
voltaické elektrárny na pozemku dle PK p. č. 
505 v k. ú. Přeštice z důvodu vydaného územní-
ho opatření obecné povahy č.1/2009 o stavební 
uzávěře.

E/ rozhoduje
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 záko-

na č. 500/2004 Sb., správní řád, o námitkách 
podaných k návrhu Změny č. 6 územního plá-
nu sídelního útvaru Přeštice – část Žerovice dle 
přílohy č. 2 návrhu usnesení.

F/ vydává
Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru 

Přeštice – část Žerovice formou opatření obec-
né povahy po ověření, že není v rozporu s poli-
tikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem nebo s výsled-
kem řešení rozporů a se stanovisky dotčených 
orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu.

G/ ukládá
1.1. radě města svolat veřejné zasedání k pro-

jednání záměru výstavby obchodního střediska 
LIDL  v prostoru vstupu do Městského parku 
do konce října 2009.

1.2. pořizovateli Změny č. 6 územního plánu 
sídelního útvaru Přeštice – část Žerovice – MěÚ 
Přeštice, odboru výstavby a územního pláno-
vání, Masarykovo nám. 107, Přeštice zajistit 
následně činnosti vyplývající ze správního řádu 
a stavebního zákona a jeho prováděcích před-
pisů.  

H/ bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města za mezidobí.

Mgr. Petr Fornouz, starosta 
Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta
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80 let 
Marie KŮSTKOVÁ

Bohumír JANČA
František ANDRLÍK

Blažena VOLNÁ
Miloslav FREI

Václav REITSPIES
Ludmila ČERNÁ

Helena BEŠŤÁKOVÁ
Marie ŽIVNÁ
Václav RÁDL

Marie TYKVARTOVÁ
Marie VLČKOVÁ – Žerovice

Vilém POLÍVKA
Vlasta KRIMLOVÁ

Maruše PROCHÁZKOVÁ - Žerovice
Věra MÜNSTEROVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

Josef Kotous (83), Marie Plocarová (83), 
Josef Votík – Skočice (81), Vladimír Šára 
(84), Miloslav Albl (83), Josef Tušek 
(88), Jaroslav Obst (86), Marie Kacerov-
ská (86), Emilie Švarcová – Žerovice (81), 
Marie Naxerová (82),Věra Maňhová (81), 
Josefa Matějková (87), Miloslava Ziegle-
rová (81), Marie Macháčková (83), Karel 
Königsmark (84), Marie Kowalská (81), 
Marie Kroupová (82), Miloslav Hrubý 
(87), Karolina Sikytová (87), Božena Lin-
hartová (81), Anna Hodanová – Žerovice 
(86), Marie Bradová (83), Jan Mlynářík 
(82), Jana Simbartlová (88), Emilie Fraň-
ková (87).

Všem jubilantům přejeme dobré zdraví 
a další dlouhá léta.

VÝROČÍ

85 let 
Marie KADLECOVÁ

Ludmila ČERMÁKOVÁ

90 let 
Marie HRANIČKOVÁ

Marie SLÁMOVÁ

94 let 
Božena MEDKOVÁ

99 let 
Marie KOČANDRLOVÁ

ÚMRTÍ
Vlasta Ulrychová
Marie Burešová
Vlasta Hrádková
Josef Kalčík  

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

(1934) – Zastávka
(1939)
(1942) – Zastávka
(1939)

ZLATÉ SVATBY
Dne 5. 9. 2009 oslavili zlatou svatbu  manželé

Danuše a Josef BERANOVI z Přeštic.
Životní cesty obou, cesty, po kterých jste kráčeli každý sám, se zkřížily a vy jste se 

potkali, vážení manželé Beranovi, na křižovatce osudu. Našli jste v sobě zalíbení a roz-
hodli jste se, že půjdete životem cestou společnou. Chtěli jste být spolu šťastni a dělit se 
o všechny starosti i radosti, vyplývající ze společného života.

S přáním dalších let ve zdraví a štěstí se připojuje Město Přeštice a matrika Městského 
úřadu.

Půl století uplynulo od slavnostní chvíle, kdy manželé
Karel a Václavka PĚCHOUČKOVI ze Skočic

vykročili na společnou cestu životem. Cesta, která se před Vámi, manželé Pěchoučkovi, 
dne 19. 9. 1959 otevírala, byla jako čistá kniha, do které jste chtěli společně psát jen to 
nejkrásnější. Stránky Vaší životní knihy jsou již popsané mnohými všedními i významný-
mi událostmi a skutečnost, že slavíte zlatou svatbu dokazuje, že Vaše tehdejší rozhodnutí 
nevzešlo jen z růžového klamu, ale ze zralého poznání a hlubokého vzájemného citu.

Osobně byl manželům Pěchoučkovým blahopřát starosta Města Přeštic pan mgr. Petr 
Fornouz  a popřál  zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let.

BLAHOPŘÁNÍ

Paní Marie Živná z Přeštic oslavila dne 4. 9. 
2009 své jubilejní 80. narozeniny. Vše nejlepší  
do dalších let přejí rodiny Boříkovy a Hajšma-
novy.

Tak takto začínal mladý muž, rodák z Přeš-
tic, svou kariéru stíhacího pilota čs. armády. Za 
jeho službu v armádním letectvu mu preziden-
tem republiky byla propůjčena vyznamenání 
medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ a medaile 
„Za službu vlasti“. Ve své pilotní kariéře pozdě-
ji pokračoval u Čs. aerolinií. Dne 11. 10. tomu 
bude jednačtyřicet let, kdy tragicky zahynul 
JAN KASAL, kapitán ČSA, při výkonu povo-
lání. Vzpomíná dcera ing. Jana Štrejnová.

Město Přeštice nabízí k prodeji 6 parcel 
pro výstavbu rodinných domů
– v lokalitě Severního Předměstí v Přešticích
– pozemky o výměře 840 m2 – 945 m2 
   jsou kompletně zasíťované
– prodejní cena: 1100 Kč/m2

Kontaktní osoba – informace:
Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta
tel: 724 167 781
e-mail: kmoch@prestice-mesto.cz 

Dřevěné orloje uvidíte v Domě historie
Fotografií z vernisáže v Domě historie Přeš-

ticka Vás zveme ke zhlédnutí unikátních dřevě-
ných pohyblivých orlojů sochaře a restaurátora 
Jiřího Špinky. V podkroví přeštického muzea 
je uspořádaná výstava fotografií  z dvacetileté 
činnosti ženského pěveckého sboru Carmina, 
doplněná   DVD záznamem z vystoupení sboru 
na řadě koncertů a soutěží.

 Výstavy  nazvané Jiří Špinka – reliéfní kine-
tické dřevořezby a 20 let ženského pěveckého 
sboru Carmina  můžete navštívit v Domě histo-
rie Přešticka do 8. listopadu letošního roku. Více 
informací naleznete na www.dumhistorie.cz.

Text a foto Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

pokračování článku ze str. 1
V úterý 16. června 2009 se vše změnilo. 

Zasloužil se o to zajímavý muž, Hroznata Fran-
tišek Janoušek Oparem (premonstrát). Při  náv-
štěvě našeho kraje zavítal i do Domu historie 
Přešticka a zcela nesměle nám nabídl do muzej-
ní knihovny výsledek svého bádání nad živo-
tem a dílem borovského básníka a sedláka. Pub-
likace se jmenuje Josef Berka – Krůpěje. Jedná 
se o výbor Berkových básní, které pan Janou-
šek uspořádal a napsal k nim obsáhlý doslov. 
Krůpěje vyšly v edici Myrta v letošním roce. K 
přečtení si je můžete zapůjčit v přeštické měst-
ské knihovně, k nahlédnutí Vám je poskytneme 
také v Domě historie Přešticka.

Text Drahomíra Valentová,  
foto Radka Süsová, Dům historie Přešticka  

Opratě v rukou,
v očích snění

Pan Hroznata František Janoušek a paní Dra-
homíra Valentová v Domě historie Přešticka.

Sledujte 
www.kzprestice.cz

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem nadšeným 

Tradeášům z Nezdic, kteří poslední prázdni-
novou sobotu uspořádali kouzelný les v Nezdi-
cích. Tento rok na téma Staré pověsti české. 
Velice se nám líbil. Děkuji nejen za oživení 
a připomenutí starých pověstí, ale i za krásnou 
odměnu. Už se těšíme na další rok s čím nás 
opět překvapí.

Vaším a Marcela Frouzovi

Hlásek ZUŠ Přeštice slaví páté výročí
Dětský pěvecký sbor HLÁSEK ZUŠ Přeštice 

oslaví letos v říjnu své páté výročí od založení 
tohoto tělesa. Při této příležitosti pořádá ZUŠ 
Přeštice 6. 10. 2009 v 17.00 hodin koncert v sále 
KKC Přeštice, na kterém vystoupí nejen HLÁ-
SEK, ale i jeho přípravný sbor MINIHLÁSEK. 
A protože se jedná o kulatější výročí, vystoupí 
na koncertě i host – pan Jaroslav Samson Lenk, 
který je známý písněmi, jež složil a nazpíval pro 
Večerníčky o zvířátkách, které nafilmoval pan 
Václav Chaloupka. K tomuto jubileu si sbor 
dá dárek – 2. CD, jenž natočil v červnu 2009 
ve spolupráci s ing. Jiřím Žižkou z Radia FM 
PLUS. A právě toto CD se bude křtít na tom-
to výročním koncertě a kmotrem nosiče bude 
pozvaný host, písničkář Jaroslav Samson Lenk. 
Velice bych chtěl poděkovat všem sponzo-

rům, kteří věnovali finanční obnos na natočení 
a výrobu CD. Jsou to: MUDr. Anna Urbanová, 
manželé Jílkovi, Jiřina Routová, Libuše Živná, 
Jitka Tichotová, Naděžďa Hošťálková, Soňa 
Křížová a manželé Stuchlovi.

Na koncertě zazní písně, které si můžete 
poslechnout na tomto novém „cédéčku“, ale 
i nové písně, které se sbor naučil na letošním 
soustředění v srpnu. Závěr koncertu bude patřit 
oběma sborům, jež vystoupí společně s kmot-
rem a hostem večera. V jejich podání uslyší-
te čtyři písně, které můžete znát z Večerníčků 
Václava Chaloupky. Na pódiu bude tak v závě-
ru večera skoro osmdesát účinkujících. Všichni 
jste srdečně zváni.

Miroslav Vacek
sbormistr 
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říjen 2009
l 2. 10. 2009 I. prodloužená – Kurz tance 
a společenské výchovy
Místo konání: Sokolovna Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin

l 3. 10. 2009 Country bál
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 15.00 hodin
Odpolední zábavná show pro děti, rodiče i širo-
kou veřejnost, všichni jsou aktivně začleněni 
do děje, připraveno je mnoho soutěží o skvě-
lé ceny, děti si odnesou milý dárek pro štěstí. 
Cílem této akce je radost z pohybu a živé hud-
by, získat povědomí o country tancích jako for-
mě relaxace a zábavy, získat základy společen-
ského chování.  
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: dítě 40 Kč, dospělí 60 Kč

l 5. 10. 2009 Přednáška o reiki, síle myšlení 
a moci podvědomí
Místo konání: malý sál KKC
Čas konání: 17.00 hodin
Přednášející: ing. Tomáš Brož
Cílem přednášky je ukázat lidem význam ener-
gií kolem nás. To, jak nás ovlivňují a jak s nimi 
zacházet. Pro velký úspěch se seminář opakuje.
Vstupné je dobrovolné. 

l  6. 10. 2009 5. výroční koncert Hlásku ZUŠ 
Přeštice
Místo  konání: velký sál KKC
Čas konání: 17.00 hodin

l 7. 10. 2009 Buddhismus v moderním světě 
– přednáška
Místo  konání: konferenční sálek KKC
Čas konání: 20.00 hodin

l 8. 10. 2009 Havajské ostrovy – přednáška
Místo konání: konferenční sálek KKC
Čas konání: 19.00 hodin
Vstupné: 50 Kč
Přednáška spojená s videoprojekcí z dlouhodo-
bého pobytu Petra Nazarova na Havaji.

l 15. 10. 2009 Dostaveníčko s dechovkou 
– Malá muzika Nauše Pepíka
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 18.00 hodin
Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč

l 17. 10. 2009 Přeštický kanec – 2. ročník
Místo konání: Masarykovo náměstí
Čas konání: 10.00 hodin

Kultura a umění

Program na měsíc říjen 2009

TIP na výlet 

3. 10. SO: Z PLZNĚ  DO  
STARÉHO  PLZENCE
Vlakem z Přeštic 7.03 h 
do Plzně (hlavní nádraží), 
trolejbusem č. 13 do Čer-
nic. Zpět vlakem ze Staré-
ho Plzence 14.39 do Plzně 

(14.53), z Plzně 15.02 h do Přeštic.
TRASA:  Plzeň – Černice – přes Valík – Ště-
novice – zatopené lomy – Nebílovský Borek 
– Planiny – Losiná – Radaně – Starý Plzenec
Vede paní A. Mestlová (15 km).
10. 10. SO: AUTOBUSOVÝ  ZÁJEZD  
ROŽMITÁL
Odjezd autobusem v 7.30 h od nádraží ČD 
Přeštice.
Po stopách J. J. Ryby.
18. 10. NE: ZE  ZDEMYSLIC DO  ČIŽIC
Vlakem z Přeštic 7.03 h do Plzně, z Plzně 
v 8.09 do Zdemyslic. Zpět busem z Čižic 15.45 
do Přeštic (16.08). Vlak do Plzně 16.28, na Kla-
tovy 16.43 h.
TRASA: Zdemyslice – Vlčtejn (zřícenina) – 
Chouzovy – V Babších – sv. Vojtěch – Nebílov-
ský a Štěnovický Borek – sv. Barbora – Čižice
Vede F. Vokáč (14 km).

22. 10. ČT: PROGRAMOVKA VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ HOTELU SPORT V 17.00 
hodin
24. 10. SO: Z POSTŘEKOVA DO  TRHA-
NOVA PŘES ČERNOU ŘEKU
Vlakem z Přeštic v  6.28 h ® do Plzně (6.56), 
z Plzně 7.00 do Domažlic (7.44), z Domažlic 
7.52 do Postřekova (8.15). Zpět z Trhanova 
16.19 do Domažlic (16.33), z Domažlic 16.40 
do Plzně (17.55), z Plzně 18.10 h do Přeštic.
TRASA : Postřekov – Pod Haltravou – Capar-
tice skála – Jindřichova hora – Černá Řeka – 
Capartice – Výhledy – Chodov – Trhanov
Vede V. Řežábek (19 km).
30. 10. PÁ: PLZEŇ DOUBRAVKA – TŘE-
MOŠNÁ
Vlakem z Přeštic 7.03 h do Plzně (7.34), z Plzně 
trolejbus č.16 do Doubravky. Zpět z Třemošné 
14.35 (16.35) do Plzně, z Plzně 15.02 h (16.10) 
do Přeštic.
TRASA: Plzeň Doubravka – kostel sv. Jiří 
– Bílá Hora – Pecihrádek – Rybníky – Košinář 
– Bolevák – Senecký – Kamenný – Třemošná 
nová naučná stezka
Vede M. Pojarová (15 km).

Změna programu vyhrazena!

Zveme vás

`



Haydn opět ožil v Dolní Lukavici
Náves ozdobená bílými praporky s  profi-

lem rakouského hudebního skladatele Franze 
Josepha Haydna (1732 – 1809), plné parkoviš-
tě a hloučky příznivců vážné hudby. Taková 
atmosféra se nesla obcí v pátek 11. 9. před pátou 
hodinou odpoledne.  Již po 17. byly v Dolní 
Lukavici zahájeny Haydnovy hudební slavnosti 
na počest slavného skladatele, který na zámku 
pobýval v letech 1757 – 1761 u hraběcí rodiny 
Morzinů. Síť koncertů, pořádaných vždy dru-
hý týden v září, organizuje Česká společnost 
Josepha Haydna. Letos byl festival věnován 
zesnulému členovi společnosti, hudebníko-
vi a restaurátorovi nástrojů, D. J. Freemanovi 
(+ 25. 7. 2009). Slavnostní začátek se usku-
tečnil v lukavickém kostele sv. Petra a Pavla, 
kde zazněla Haydnova symfonie „Lukavická“ 
v podání členů plzeňské konzervatoře s diri-
gentem Jiřím Štruncem. Poté následovaly další 
skladby. Sólo na housle bravurně zahrál Marek 
Pavelec, na trubku Jan Vitinger, jimž publikum 
děkovalo mohutným potleskem. Koncert svou 

účastí podpořil bývalý ministr spravedlnosti  
JUDr. Jiří Pospíšil. 

Více informací o dalších  koncertech na 
www.haydn-festival.eu.

Haydnovy slavnosti navštívil i bývalý ministr 
spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. 

Text Eva Klepsová a foto Radek Hora,
 Dolní Lukavice

Již posedmnácté se konaly na Přešticku Hayd-
novy hudební slavnosti. Díky České společnosti 
Josepha Haydna, o. s. a obce Dolní Lukavice 
se v tomto roce v měsíci září konalo celkem 
čtrnáct krásných koncertů. Prvním byl koncert 
v kostele ve Vícově, další se konal v přeštic-
kém chrámu Nanebevzetí Panny Marie v neděli 
13. září. Poděkování při osvětlení prostoru při 
koncertech ve Vícově a v Dolní Lukavici patří 
Michalu Jánskému.

Text a foto ing. Jiří Běl

1. zabijačka se bude konat v 10.00 hodin, 2. zabijač-
ka ve 14.00 hodin. Prodej zabijačkového sortimen-
tu, od 13.00 do 16.30 hod. zpříjemní odpoledne 
dechová kapela Horalka, od 17.00 hod. Revival 
Michala Tučného.

l 17. 10. 2009 Koncert ženského pěveckého 
sboru Carmina s hosty ze Slovinska
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 18.00 hodin

l 26. 10. 2009 „Aby bylo jasno“  PREMIÉRA
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 19.00 hodin
Divadelní představení, které by mohlo nést 
název Jedno velké nedorozumění. Premiéra 
v přeštickém kulturním zařízení za účasti slav-
ných hereckých osobností – Jan Rosák, Dana 
Homolová, Veronika Nová ,V. Kalus... 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 180 Kč

l 28. 10. 2009 Slavnostní akt u sochy T. G. 
Masaryka
15.00 h   začátek
15.15 h Slavnostní vysvěcení zrestaurovaného 
Mariánského sloupu
16.00 h Vernisáž k výstavě „20 let proměn Přeštic“ 
Místo konání: malý sál KKC

l 29. 10.-20. 11. 2009 Výstava „20 let proměn 
Přeštic“
Místo konání: malý sál KKC

l 30. 10. 2009 II. prodloužená – Kurz tance 
a společenské výchovy
Místo konání: Sokolovna Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin

l 31. 10. 2009 Drakyáda
Místo konání: luka za městem
Čas konání: 14.00 hodin

Veselo v Osadě šeříků
Byla sobota 1. srpna, přesně polovina škol-

ních prázdnin, když v chatové Osadě šeříků 
u Vícova proběhla již tradiční osadní pouť. Co 
každoročně znamená? Zábavné odpoledne pře-
devším pro děti, večerní táborák s opékáním 
špekáčků pro všechny věkové kategorie a noční 
posezení u ohně pro dospělé a hlavně vytrvalé. 
Nejmladší generace se už od 14 hodin radovala 
z odměn za účast v mnoha soutěžích – z nej-
různějších hraček, sladkostí, upomínkových 
předmětů. Poděkování za ně patří řadě spon-
zorů, a především Městskému úřadu Přeštice, 
s nímž má výbor chatařů už léta dobrou spo-
lupráci. Úspěch měla také soutěž ve střelbě ze 
vzduchovky s řadou pěkných cen, jimž vévodil 
obří bohatě zdobený koláč. Horké letní počasí 
nevadilo, děti měly  k dispozici zdarma limo-
nády, dospělí zase výborně ošetřený zlatý mok 
– samozřejmě ,,za své“.

Táborák byl vzorně postaven už na dopoled-
ní brigádě, rozhořel se po krátké slávě o sedmé 

večer a zářil dlouho do noci. Reprodukova-
ná hudba v únosné míře i hlasitosti nezavda-
la nejmenší příčinu ke stížnostem těch, kteří 
nemohli nebo nechtěli přijít. Kdo poseděl, dob-
ře se pobavil.

Výbor osady i všichni chataři, kteří se na 
každoroční oblíbené akci pravidelné podílejí, se 
už teď těší na příští rok. Osadě šeříků totiž bude 
pětasedmdesát, a to je jistě důvod připravit osla-
vu tohoto jubilea co nejpečlivěji.

Jaroslav Šmat, Mgr. Josef Tichý
Foto Ruda Stach

ZO ČSCH  Přeštice pořádá ve dnech 24.–25. 
října 2009 místní výstavu drobného zvířectva 
v chovatelském areálu Pobřežní ul. 226, Přeš-
tice.

Vystavena budou všechna plemena králíků, 
holubů a drůbeže. Současně při této výstavě 
proběhne též speciální klubová výstava králíků 
Meklenburského strakáče. Poprvé zde budou 
vystavovat chovatelé z našeho partnerského 
města Nittennau.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatou tom-
bolu a po celou dobu výstavy je zajištěno občer-
stvení. Srdečně zveme všechny zájemce.

Ivan Strejc
ZO ČSCH

Chovatelé pořádají výstavu

15. 10. 2009 Dostaveníčko s dechovkou
– Malá muzika Nauše Pepíka
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pokračování ze zářijového vydání PN
V roce 1981 se přeštičtí ochotníci oficiálně 

vrátili ke svému původnímu názvu – Ochotnic-
ký soubor Úhlavan při Střediskovém kulturním 
zařízení Přeštice.  

K nejnezapomenutelnějším diváckým zážit-
kům patřily v podání přeštických ochotníků: 
Jiráskova „Lucerna“, sehraná v přírodní scenérii 
u Spolkového domu v r. 1967, „Modré z nebe“ 
(1968),  vítězné představení „Tři Alberti a sleč-
na Matylda“ meziokresní soutěže amatérských 
souborů, konané v Přešticích (1981) a mnoho-
krát opakovaná „Noc na Karlštejně“, s níž přeš-
tičtí ochotníci vystoupili i na zřícenině hradu 
Radyně a na zámku v Žinkovech (1983). 

V 70. letech se členky Úhlavanu učitelky 
Anna Malátová a Eva Königová začaly věnovat 
práci se školními dětmi a nacvičily s nimi řadu 

krásných pohádkových inscenací. Z některých 
malých herců tak vychovaly nové posily pro 
soubor dospělých.

 Bohužel, v roce 1989 , který byl rokem oslav 
100. výročí vzniku Úhlavanu,  a soubor svoji 
historii představil na souhrnné výstavě,  přišel 
se změnou politických poměrů jeho nečekaný 
zánik. V  tomto roce bylo odehráno poslední 
divadelní představení.  

V současné době se Kulturní a komunitní 
centrum v Přešticích pokouší vzkřísit někdej-
ší divadelní tradice Přeštic a vyhlásilo nábor 
zájemců o aktivní provozování amatérského 
divadla. Začne se v dějinách našeho Úhlavanu  
psát další kapitola?    

 Věra Kokošková
(Převzato z vlastivědného sborníku

Pod Zelenou Horou č. 2/2009)

Hrálo se pro radost a pro lidi Carmina oslaví 
20. narozeniny

Měsíc říjen bude pro přeštický pěvecký sbor 
Carmina velmi významným obdobím. V rámci 
oslav svého výročí se Carmina rozhodla pozvat 
do Přeštic slovinský mužský pěvecký sbor 
„Svoboda“ z Brestanice, který v minulém roce 
přivítal ve Slovinsku právě přeštickou Carmi-
nu. Projekt oslav výročí s účastí významného 
zahraničního hosta se uskuteční za finanční 
podpory Plzeňského kraje a diváci budou mít 
možnost navštívit tři koncerty, které jsou v rám-
ci této události pořádány.

16. 10. 2009 v 18.00 h – koncert na vodním 
hradě Švihov

17. 10. 2009 v 18.00 h – koncert ve velkém 
sále Kulturního a komunitního centra v Přešti-
cích

18. 10. 2009 v 10.30 –  koncert na Zámku 
v Příchovicích

Vstupné na jednotlivé koncerty bude 50 Kč. 
Zájemci o návštěvu všech tří koncertů si budou 
moci koupit souhrnnou vstupenku v hodnotě 100 
korun. Vstupenky budou k dispozici v předpro-
deji v Informačním centru a na místě před začát-
kem koncertu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Gabriela Hájková
pěvecký sbor Carmina

ZO ČZS Přeštice bude moštovat ovoce 
od 29. srpna do 31. října 2009, tj. vždy 
v sobotu od 8 do 10 hodin, v moštárně 
Stachova č. 209, Přeštice. Cena za 1 kg 
umytého ovoce je 2 Kč. Moštuje se do 
vlastních nádob, vylisovanou drť si každý 
odveze sám. V případě většího zájmu se 
moštuje do uspokojení posledního pří-
tomného zájemce.

Ing. Jan Kovářík
předseda ZO ČZS

Na několik dnů se malý sálek v Jungmannově ulici provoněl čarovnými bylinkami, kořením 
a medem. Kulturní a komunitní centrum zde od 21. do 24. září uspořádalo prodejní výstavu. Výsta-
va se setkala u veřejnosti s velkým ohlasem, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost.

Text a foto KKC Přeštice

Arménie, země bolesti a naděje
Diecézní charita Plzeň a Humanitární 

sdružení Archa pořádaly ve dnech 7. až 16. září 
2009 v malém sále Kulturního a komunitního 
centra v Přešticích putovní výstavu fotografií 
„ARMÉNIE 20 let poté...“, kterou zahájil Pab-
lo Chacón z DCH Plzeň. Po vernisáži výstavy 
následovala zajímavá beseda s architektem Ja-
nem Vyškovským z Humanitárního sdružení 
Archa doprovázena dataprojekcí, jíž se zúčast-
nili významní hosté. Přítomné upoutalo zasvě-
cené vyprávění tohoto skromného a neobyčej-
ně obětavého člověka, který lidem v Arménii 
stále pomáhá.

Na fotografiích s doprovodnými texty jsme 
poznali tuto zemi tisíce památek pod širým 
nebem. Dnešní Arménie stále čerpá z dědictví 
starobylých kultur. Ničivé zemětřesení v roce 
1988 tam změnilo životy tisíců lidí a řada z nich 
ještě dodnes žije v nedůstojných provizorních 
podmínkách. Pod troskami paneláků tehdy 
zahynulo 70 000 obyvatel města Gjumri. Ještě 
téhož roku na místo nezávisle na sobě vyrazi-
lo několik dobrovolníků z tehdejšího Česko-
slovenska a spolu s Československou televizí 
odstartovalo pomoc Arménii, ve které spolu 
s dalšími nadále pokračují, jako lékařka Kate-

řina Langerová, která zorganizovala pomoc pro 
nemocnici v Gjumri. Jména nejpotřebnějších 
seniorů získává opisováním adres dlužníků za 
chleba v tržnicích.

Humanitární sdružení Archa a Diecézní cha-
rita Plzeň představily projekt „Mám babičku, 
dědečka v Arménii“ – domácí péče v Gjumri, 
který zajišťuje pro arménské seniory zejména 
medicínskou a ošetřovatelskou pomoc, dále 
speciální sociální pomoc, poskytuje základní 
potraviny, hygienické potřeby, oblečení, při-
krývky nebo topivo na zimu. Cílem projektu 
je také podnícení aktivity místních lidí, vedou-
cí k založení místní humanitární organizace 
a k aktivnímu přístupu v řešení místních soci-
álních problémů. Výstavu zhlédlo 301 účast-
níků a dobrovolným vstupem přispěli na tento 
projekt celkovou částkou 2455 Kč, která byla 
zaslána na níže uvedené konto. Lidé, kteří se 
nebojí a mohou pomoci, naleznou podrobné 
informace na: www.dchp.cz nebo www.archa-
hs.cz nebo mohou zasílat finanční podporu na 
konto: 75277127/2700, VS 208. 

Marie Sedláčková
Farní charita Přeštice 

– spolupořádající organizace

Proč mít supermarket místo parku
V Přešticích se uvažuje o stavbě supermar-

ketu Lidl. Návrh počítá se zrušením části Měst-
ského parku. Dozvěděla jsem se tuto informaci 
a byla jsem v šoku. Bydlím v nedaleké bytovce 
a mám malou dceru, která si v parku ráda hraje. 
Představa, že nám téměř pod okny postaví nový 
supermarket, je pro mě nepřijatelná. Zajímalo 
by mě, zdali tomuto záměru předcházela nějaká 
odborná studie či průzkum, který by zkoumal 
potřebu dalšího rozšíření stávající obchodní sítě 
(s již dvěma supermarkety) ve vztahu k počtu 
a kupní síle obyvatel Přeštic. Domnívám se, 
že přivádět do centra města další automobily 
budoucích zákazníků nové velkoprodejny je 
trestuhodné. Již dnes je doprava ve městě vel-
mi napjatá. Slibovaný obchvat je v nedohlednu 
a pokud nefungují semafory, přejít hlavní silnici 
skoro nelze. Kudy budou bezpečně chodit ško-
láci a děti do mateřinek? Jak je vůbec možné, že 
někoho napadne situovat supermarket tak, aby 
zasahoval do Městského parku, do nejtěsnější 
blízkosti dětských hřišť? Nedávno jsme se chlu-
bili novým vnitroblokem a Městským parkem. 

Jen se trochu zazelenal a stromy povyrostly, 
a už bude komplexní projekt znehodnocen stav-
bou, která sem prostě nepatří. Jestliže bychom 
si vzali příklad ze země, odkud Lidl pochází, 
určitě by se našlo jiné místo pro jeho výstavbu. 
V Německu se supermarkety a například i dis-
kotéky umisťují do průmyslových zón za měs-
tem, aby v centru města neobtěžovaly obyvatele 
svým provozem. Ráda bych se dozvěděla, zda-
li si je město vědomo, že v případě schválení 
tohoto projektu zlikviduje většinu, ne-li všech-
ny drobné obchodníky. Když město vyhlásilo 
projekt Zdravé město, byla jsem nadšená, říkala 
jsem si, že si představitelé uvědomují vážnost 
situace v oblasti životního prostředí. Když jsem 
se dozvěděla o tomto záměru, již takové nad-
šení nesdílím. Zeleň má opět nahradit asfalt, 
beton a hluk? Tak má vypadat zdravé město? 
Závěrem si dovoluji vznést otázku: „Dosta-
nou občané možnost vyjádřit se ke kauze Lidl 
v referendu?“ Já osobně bych svůj názor vyjá-
dřit přišla.

Jana Kokošková, Přeštice

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O

774 420 024

 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%

k03-000958-09_140x100_personal_CB.indd   1 15.5.2009   16:38:57
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Přeštice v čase – seriál fotografií 
z historie a současnosti – II.

Na rohu přeštického náměstí a Mlýnské ulice stál dům č. p. 1. Původně zde byla přeštická 
radnice a okresní hejtmanství. Také Okresní soud s věznicí, po II. světové válce opravna obuvi, 
ve dvoře prodejna elekro–instalačního materiálu a v I. patře byty.

   Foto, archiv a text ing. Jiří Běl



Úklid města
V internetové diskuzi na stránkách města 

občané vyjádřili nespokojenost s úklidem měs-
ta. I přesto si myslí, že úklid a čistota ve městě 
se zlepšila, i když samozřejmě k ideálnímu sta-
vu asi nikdy nedojde. Je to zapříčiněno i tím, že 
někteří občané si z veřejných míst dělají mís-
ta pro ukládání veškerých nepotřebných věcí. 
Město Přeštice jako každoročně v podzimních 
a jarních měsících vyhlašuje období, kdy obča-
né Přeštic a přilehlých obcí, spadající pod Přeš-
tice, mohou zdarma odložit nepotřebné věci ve 
sběrném dvoře v Průmyslové ulici zdarma. Co 
si však myslet o tom, co se každý týden objeví 
u míst, kde jsou umístěny kontejnery na sepa-
rovaný odpad. Typickým příkladem je místo 
v Gagarinově ulici a v poslední době se tímto 
místem stává lokalita na Havlíčkově náměstí 
(viz foto). Pak je i snažení o zlepšení úklidu 
nekonečným bojem s prostou lidskou ohledu-
plností a odpovědností. Chtěl bych upozornit, 
že ukládání odpadu mimo vyhrazená místa je 
možno pokutovat až do výše 50 tis. Kč. Pokud 
chceme zlepšit stav čistoty ve městě, nemělo by 
to být pouze snahou vedení města a úklidové 
firmy, ale i všech občanů. 

Mgr. Petr Fornouz, starosta

Okolí kontejnerů na Havlíčkově náměstí.

Evropský týden mobility 2009 v Přešticích
ETM 2009 byl zahájen ve středu 16. září 

úvodní přednáškou a besedou cyklu „Rodá-
ci na cestách světem“ v konferenčním sálku 
Kulturního a komunitního centra. Zajímavé 
vyprávění o cestě po Austrálii a Cookových 
ostrovech doplnil fotograf Petr Soukup nejen 
množstvím fotografií dokumentujících ces-
tu napříč nejmenším kontinentem a pobyt na 
ostrově Raratonga, ale i hrou na hudební nástroj 
australských domorodců. 

Čtvrtek 17. září byl věnován práci Městské 
policie Přeštice. Vybraní žáci druhého stup-
ně základní školy měli možnost prožít „Den 
s městskou policií“ a zúčastnit se běžné den-
ní služby městské policie. Na tuto akci bude 
navazovat další spolupráce městských policistů 
a základní školy. 

Pátek 18. září patřil dětem z přeštických 
mateřských škol. V Městském parku pro ně 
byl připraven soutěžní program pod názvem 
„Doprava očima dětí“. I ty nejmenší si 
vyzkoušely záludnosti dopravního provozu, nad 
bezpečností dětí bděly kromě policistů i členky 
klubu důchodců, na organizaci akce se podílely 
skautky z přeštického střediska. Soutěž sledo-
valo i nečekané množství diváků.

V sobotu 19. září se pod názvem „Den bez 
bariér“ konala vycházka seniorů a zdravot-
ně postižených včetně vozíčkářů od domu 
s pečovatelskou službou. Účastníci si vyzkou-

šeli výtah umožňující i vozíčkářům vstup do 
městské knihovny, kde na účastníky čekaly  
informace knihovnice o historii i současnos-
ti knihovny v Přešticích i široká nabídka knih 

i časopisů. Cesta pokračovala přes Pohořko do 
národní kulturní památky kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Výklad pana Mrkvičky o historii, 
o nedávné dostavbě věží, o interiéru a výzdo-
bě kostela zaujal i další náhodné návštěvníky. 
Vycházka skončila příjemným posezením na 
pivních slavnostech na přeštickém náměstí. 

V neděli 20. září odpoledne měli sraz cyklis-
té, kteří se spolu se starostou a dalšími zastu-
piteli vydali „Na kole kolem města“. Celkem 
26 sportovců projelo trasu z Přeštic do Dolní 
Lukavice, Zastávky a Žerovic. Po občerstvení 
v místním hostinci pokračovali do Skočic a zpět 
do Přeštic. 

V pondělí 21. září měl kdokoli možnost si 
na náměstí na akci „Bezpečně s BESIPEM“ 
otestovat své znalosti dopravních předpisů 
a vyzkoušet simulátor nárazu. Rychlost, kterou 
dvoumístný vozík narazil do pevné překážky, 
byla vypočtena na 30 km v hodině, podle toho 
si každý mohl udělat představu o následcích 
nárazu ve vyšších rychlostech. Zájemců o obojí 
se našlo opravdu dost, snad tedy opravdu při-
spěla k větší bezpečnosti silničního provozu.

„Evropský den bez aut“ je každoročně v celé 
Evropě pořádán 22. září. Toto úterý se Přeštice 
připojily již potřetí. Autobus MHD jezdil v ten-
to den zdarma. V ulicích Ostrovní a Pobřežní, 
uzavřených pro automobilovou dopravu, se 
konala dopravní soutěž pro žáky základní ško-
ly a odpoledne bylo věnováno dětem ze školní 
družiny. Na znalostech dětí z oblasti dopravy 
bylo znát, kdo navštěvuje kroužek dopravní 
výchovy. I když vyhráli všichni!

Evropskému týdnu mobility přálo i počasí, 
údajně objednané významným sponzorem akce 
– ministerstvem životního prostředí! Tuto kam-
paň v plném rozsahu chce město opakovat pra-
videlně každý lichý kalendářní rok. Příště tedy 
v roce 2011.         Eva Česáková, MěÚ Přeštice

Pod přeštickým chrámem Nanebevzetí Panny 
Marie, v blízkosti Domu historie Přešticka, se 
upravuje prostranství až k ulici V Brance.

Text a foto ing. Jiří Běl



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                            ŘÍJEN     7

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. V roli rodičů přinášíte tomu maličkému nové cesty poznání, 

povedete ho k lásce a úctě k hodnotám a budete se radovat ze všech jeho dnů.

dvojčátka Matylda a Jakub SMATANOVI, Simona ZEMANOVÁ, Tereza LIŠKOVÁ,  Voj-
těch PŘEROST, Adéla REGNEROVÁ, Štěpán ROMANOVSKÝ

Jan BOUDA, Adéla SIMETOVÁ, Matěj SINGER, Jiří ŠEFARA, Jakub VODIČKA 

Vítání občánků 19. 9. 2009 Vítání občánků 19. 9. 2009

Barbora JANEČKOVÁ, Eliška KUBÍKOVÁ, Daniel Tobias VOLOPICH, Ondřej KULÍŠEK, 
Tereza KOCANDOVÁ, Diana FALOUTOVÁ

Lucie ČEJKOVÁ, Kateřina HODKOVÁ, Klára SÝKOROVÁ, Ondřej ZITA, Libor ROUBAL

Vítání občánků 5. 9. 2009 Vítání občánků 5. 9. 2009

Obecní úřad Příchovice zajistil obnovu malby 
sv. Vojtěcha na vrchu Ticholovec. Po dokonče-
ní bude tato práce vysvěcena. V tento památný 
den se zde bude konat i malá pouť. Informace 
o konání budou podány později.

Text a foto ing. Jiří Běl

Při pivních slavnostech teklo 
pivo proudem

První Přeštické pivní slavnosti uspořáda-
lo Město Přeštice ve spolupráci s Kulturním a 
komunitním centrem Přeštice, společností MK 
Catering a distribučním skladem Bošek nápo-
je v sobotu 19. září. Masarykovo náměstí bylo 
plné milovníků zlatavého moku. Podle odha-
dů pořadatelů jich dorazily více než tři tisíce. 
Zábavu, dobré pivo a občerstvení doprovázela 

hudební produkce pro všechny věkové katego-
rie. Součástí programu byla bohatá tombola. Na 
slavnostech se prezentovalo deset věhlasných 
českých pivovarů, které nabízely zhruba třicet 
druhů piv. První ročník byl úspěšný, a proto 
pořadatelé již nyní uvažují o pokračování piv-
ních slavností v příštím roce.

Text a foto KKC Přeštice

Přeštické Masarykovo náměstí 
se zaplnilo 29. srpna historický-
mi vozy. Memoriál F. A. Elstnera 
aneb Jízdu historických vozidel 
do roku výroby 1948 uspořádal 
Veteran Car Club Plzeň. Jízda 
startovala v Útušicích a celkem 
měřila 50 km. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích (vozy Aero, Ško-
da, ostatní značky a motocykly).

Text a foto KKC Přeštice

Foto 4x Josef Kubát
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Zájmové kroužky 
v DDM

Dům dětí a mládeže Přeštice zve všechny děti 
do zájmových kroužků. Pro letošní rok jsou 
otevřené tyto kroužky: chovatelský, Klub dětí, 
vodní turistika, němčina (od 2. tř.), angličtina 
(od 2. tř.), španělština (od 2. tř.), klub mami-
nek, Bambino klub, dílnička, včelařský, rela-
xační cvičení, stolní tenis, šachový, modelář-
ský, videoklub, přírodovědný, veselé malování 
a korálkování, dramatický, Sluníčko, sportovní 
hry, Dívčí klub, Klub šikovných dětí, vaře-
ní ,,LABUŽNÍK‘‘, hry na počítači, kytarový, 
KUMOT – cvičení s písničkami, Předškoláček 
– 10 lekcí, malý kutílek a výtvarný. Přihlášky na 
uvedené kroužky si můžete vyzvednout v kan-
celáři DDM. Bližší informace o činnosti získáte 
na tel.: 377 982 059 nebo osobně v DDM.

Text a foto Blanka Zezulová
ředitelka DDM Přeštice

Snímek zachycuje děti při malování ve výtvar-
ném kroužku.

Bezpečnost očima dětí
Názory našich „rozumbradů“ z mateřské ško-

ly v Dukelské ulici o silničním provozu.
Kdo se stará o to, abys měl kolo pořádku:

Adam H. „ Nikdo, tedy já.“
Karolínka S.: „Taťka a garáž.“

Víš co má mít oblečený správný cyklista?
Marek Š „ Převleky s číslem.“
Marika K. „Černý kalhoty, žlutý trika, helmu.“

Co říká maminka a tatínek, když řídí auto?
Deniska K.  „Že tatí umí zatáčet líp.“
Jaroušek S. „ Žádný klacky do školky neber.“
Matěj „ Mamina říká zmlkněte.“
Marek Š „ Že běží srnky.“

Vysvětluje ti maminka, nebo tatínek jak se 
máš chovat ve městě?
Adam H. „Tak, abych se neztratil.“
Aleš T. „ Mám zdravit lidi.“

Co by se mohlo stát, kdyby někdo nedodržo-
val pravidla?
Martin K. „Vím, protože já už jsem skoro 
dospělej.“
Dominik B. „ Byl by 30 dní ve vězení.“

Už si viděl (a) městskou policii v Přešticích?
Filip C. „Viděl, zlou i hodnou.“
Ondra H. „Policajti jsou vždycky v garáži.“

Víš co dělá městská policie?
Míra P. „ Houká, honí, hlídá lupiče.“
David Z. „Hlídá, aby někdo nekradl a aby se 

nestala bouračka.“
Jaký je policista?

Matěj K. „Přísný!“
Dominik B. „Ve dne bílý, v noci černý.“

Jaký si myslíš, že je nejhorší trest pro ty, co 
nedodržují pravidla?
Evelína S. „Zavřela bych je do vězení alespoň 
na 100 let.“
Filip C. „Pokuta, do basy, pak bych je možná 
zastřelil.“                                  Pavla Hřebcová 

Dopis redakci Přeštických novin
Redakce Přeštických novin obdržela dopis 

paní Anny Bikanové, která v něm vyjádřila svůj 
názor na stavbu bytového domu v Rybově uli-
ci. Oslovili jsme dotčeného pana Aulíka, aby 
nám k výstavbě bytového domu a kácení stro-
mů na svém pozemku poskytl vyjádření. Dopis 
čtenářky i vyjádření protistrany přetiskujeme 
v původní podobě.

Bezohlednost

Jednou do roka navštěvuji Přeštice, ale co 
jsem letos viděla 13. července v Rybově ulici 
na pozemku p. Aulíka se snad nevidí ani u nás 
v Německu. Místo aby bylo ve městě plno zele-
ně, zde se řezaly a kácely stromy v plné síle 
jen proto, ze se zde bude stavět „Bytový dům 
o třech podlažích s deseti byty“.

Zajímalo mě, jestli o tom vědí sousedé – nevě-
dí. Ani poslanec Ing. Jan Horejc? Myslím, že 
lidé na Havlíčkově náměstí už byli dost poško-
zeni povodněmi. Pane Aulíku, nevím, jak Vám 
by se líbilo, kdyby v zahradě za vámi si někdo 
postavil „Bytový dům?“

Co na to stavební úřad, to vydá takové povo-
lení? A co urbanista města Přeštic?

Anna Bikanová
Německo

Vyjádření pana Aulíka
Redakce PN mě oslovila, abych se vyjád-

řil ke stavbě bytového domu v Rybově ulici. 
Chtěl bych předeslat, že zástavba pozemku č. 
112 a 154 v Rybově ulici v Přešticích bytovým 
domem, je v souladu s územně plánovací doku-
mentací města Přeštic. V tomto případě se jedná 
o smíšenou plochu městskou.

Oznámení stavebního záměru o zahájení 
územního řízení umístění stavby zmíněného 
bytového domu bylo řádně, dle platných před-
pisů, oznámeno v termínu od 27. 3. do 28. 4. 
2009. V tomto termínu se k uvedenému zámě-
ru mohl kdokoliv vyjádřit. Územní rozhodnutí 
nabylo právní moci ke dni 5. 6. 2009.

Splnil jsem předepsané úkony a na základě 
kladného územního rozhodnutí jsem požádal 
o provedení archeologického průzkumu.

Chci podotknout, že kácení stromů bylo pro-
váděno na soukromém pozemku a dle vyhláš-
ky 395/1992, nebylo nutno žádat o povolení ke 
kácení stromů.

Závěrem dodávám, že o kvalitě pokácených 
stromů můžeme polemizovat. Jednalo se totiž 
o neudržované ovocné stromy, staré zhruba 50 
let, které svoji roli již splnili.

Nejsem příznivcem snižování zeleně ve měs-
tech, ale domnívám se, že tyto stromy již svoji 
roli splnily.

Jiří Aulík, Přeštice

Historie JZD v Horní Lukavici
JZD Horní Lukavice bylo založeno na pod-

zim roku 1950 jako menšinové družstvo II. 
typu. Prvním předsedou byl zvolen pan Matěj 
Hrubý, agronomem pan Vojtěch Kozel, eko-
nomkou slečna Marie Čechurová z Dolní Luka-
vice a skupinářkou paní Marie Kastnerová. 
Ihned po založení dokázalo JZD provést hos-
podářsko – technickou úpravu půdy a zaselo již 
do zcelených lánů. Do vínku dostalo od hospo-
dářského družstva v Přešticích bývalý zbytkový 
statek pana Karla Škrábka o výměře asi 54 ha 
orné půdy. Provedlo rekonstrukci budov tohoto 
statku na ustájení družstevního dobytka. V srp-
nu 1951 byla tato akce dokončena.

V polovině září 1951 byl proveden svod 
dobytka  průvod občanů započal před budovou 
MNU Horní Lukavice. Na zaplněné nádvoří 
statku přiváželi členové JZD družstevní doby-
tek do nových chlévů.

Ke shromážděným občanům promluvil před-
seda JZD Matěj Hrubý. Zhodnotil dosavadní 
činnost družstva a vytýčil další směr jeho čin-
nosti. Slavnosti se zúčastnila i delegace ONU 
Přeštice a jednotného svazu českých zeměděl-
ců.

Družstevníci z Horní Lukavice započali svou 
činnost velmi úspěšně. Důkazem toho jsou člán-
ky v ,,Okresním zpravodaji Přešticka“, jehož 
odpovědným redaktorem byl Karel Kot. Vyda-
vatelem byl Okresní výbor jednotného svazu 
českých zemědělců v Přešticích. Vlastním dva 
výtisky tohoto zpravodaje. Jeden z 30. 8. 1951 

a druhý z 6. 9. 1951. Ve zpravodaji z 30. 8. 1951 
je oznámeno vítězství JZD Horní Lukavice 
v ukončení sklizně a výmlatu pšenice a ječme-
ne a ukončení výmlatu žita. Dodávky všeho 
obilí splnilo JZD na 120% a jsou po JZD Švi-
hov prvním družstvem ve splnění všech dodá-
vek obilí.

Okresní zpravodaj z 6. 9. 1951 oznamuje 
vítězství Hornolukavského družstva o Putovní 
vlajku OV JSČZ. Tajemník OV JSČZ pan Bou-
řil předal vlajku předsedovi Matěji Hrubému za 
jásotu družstevníků.

Od podzimu 1951 přešlo JZD na III. typ 
družstva. Postupem kolektivizace přešli do JZD 
i ostatní zemědělci obce. Družstvo se změnilo 
na většinové. Změnili se i funkcionáři družstva. 
Po Matěji Hrubém převzal předsednictví pan 
Vojtěch Kozel. Postupná integrace družstev 
zapříčinila sloučení družstev na Lukavicku 
a Řenečsku do jednoho velkého družstva JZD 
Dolní Lukavice.

Poněvadž je dnes již málo pamětníků počát-
ků družstevnictví a všech problémů, které tuto 
činnost provázely, rozhodl jsem se přinést foto-
grafie a tehdejší okresní tiskoviny Kulturnímu 
středisku pro poučení dalších generaci

Josef Chmelík
Chlumčany (rodák z Horní Lukavice, 

od roku 1955 žijící v Chlumčanech, 
bývalý ředitel OSP Plzeň – jih závodu 

Pomocné provozy Keramičky Chlumčany)

Přeštický pivovar
Asi dnes málokdo ví, že v Přešticích v dobách 

minulých stával pivovar. Dříve existovalo hod-
ně malých pivovarů a v okolí Přeštic jich bylo 
několik, např. Dolní Lukavice, Příchovice, Dob-
řany. Každý pivovar vařil jiné pivo a všechny se 
uživily. Pivo bylo  již v dávných dobách velmi 
oblíbeným nápojem. 

Zřejmě první zmínky o přeštickém pivovaru  
pocházejí z roku 1597. E. V. Řičák v jeho Děje-
pise města Přeštic a jeho okolí píše: „Měšťané 
žili s Johankou Švihovskou stále ve sporu, stále 
si na nic stežujíce, že je utlačuje, že jich práv 
a svobod nešetří, že jim nové roboty, nové foro-
vání ukládá, že z každého varu (piva) dva věrtele 
mláta od nich požaduje a mnohé jiné násilí jim 
činí...“. Další zprávy z konce 16. století udávají: 
„Předkem, pivováry naše s pánvemi a všelija-
kým nádobím pivovarským, kteréž nyní máme 
tu při městě Přešticích, jim z milosti dáváme, 
aby nynější i budoucí obyvatelé města našeho 
Přeštic obchod a živnost vařením i šenková-
ním piv bílých i ječných provozovali, bez naší 
i budoucích našich též i držitelův téhož města 
Přeštic všelijaké překážky. …A já nejvyšší písař 
též povoluji a nařizuji, aby krčmáři Přeštic byli 
povinni piva bráti, piva hodná vystavovati a aby 
piva šenkovali ...“. Víme tedy, že krčem bylo 
v Přešticích dost a že měšťanům pivo chutnalo.

Záznam z roku 1732 potvrzuje, že město 
Přeštice mělo právo várečné. Dalším bodem 
v záznamu bylo, že se přeštičtí měšťané nesmě-
li opovážit tajně nalívat některým vesnickým 
poddaným pivo a nebo hosty z panských hos-
pod odvracet. V sedmdesátých letech 18. století 
byla městu udělena volnost majetku, řemesla, 

koupě, prodeje, vybírání cla a i pivovarnictví 
a vinopalnictví. V dalším nařízení bylo sepsáno, 
že sládek musí vyhotovit pivní rejstřík, pozna-
menávat den várky a komu se pivo vystavilo. 
„Též úředník na ječmen, slad, kdy jak mnoho 
sládkovi k sladování, nebo co sladu za každou 
várku dával, to všechno úředník sladování nebo 
sladu k vaření, každý z nich v svém rejstříku 
zaznamenáno míti má, tak aby konec roku ty 
rejstříky v počtu přiloženy byly. Na 14 sudů 
piva čistého, 19 str. míry sládek ječmena dosta-
ne a 22 str. sladu odevzdá“. Dále byl stanoven 
primas, který dohlížel na hospodářství tj. na 
dvory, stodoly, pivovar, spilku atd.

Čas plynul a další osud pivovaru nebyl příliš 
veselý. Dne 27. září 1807 vzniklo několik požá-
rů a  téměř celé město lehlo popelem. Oheň 
trval skoro měsíc a 23. října 1807 vyhořel radní 
dům, pivovar s panským dvorem a na této stra-
ně ležících 86 domů a 16 stodol. Ještě dlouho 
se mluvilo o neopatrnosti dívek, které šly do 
stodoly pro slámu. Zda ony požár zavinily, 
už se dnes nedozvíme. V této době existovaly 
v Přešticích čtyři výsadní hostince a jedenáct 
městských šenkoven. Pivo tedy teklo prou-
dem. Město bylo v největším rozmachu a roční 
produkce činila 7000 hl piva.  

I když budova vyhořela, na místě zůstalo 
spáleniště ještě několik desítek let. K úplnému 
zrušení pivovaru došlo za hraběte Schönborna 
v roce 1905 a dnes po něm nenalezneme ani 
památky.

(použitá literatura: Řičák E. V.: Dějepis měs-
ta Přeštic a jeho okolí)

Mgr. Eva Klepsová

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ 
PROSTOR PRO SENIORY

O prázd-
ninách zahá-
jil provoz 
významný 
neziskový 

internetový projekt pro seniory v České repub-
lice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn 
informačně-zábavný systém s desítkami strá-
nek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmde-
sát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.
cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho 
obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale 
také přispívat, přímo psát své články nebo posí-
lat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk 
s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic 
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může 
člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý 
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvo-
řit českým seniorům prostor k vzájemnému 
sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření 
komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický 

mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpů-
sobil seniorům jednoduché grafické i technické 
řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se 
na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, 
která živě diskutuje a buduje společenské vzta-
hy.

 „Regionální charakter projektu vytváří pro-
stor i pro města a obce, které mohou bezplatně 
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i součas-
nosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé 
zase najdou na jednom místě nejrůznější infor-
mace, zpravodajství, rozhovory, zajímavos-
ti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, 
který má dost času, se může pohodlně projít 
celou republikou, zastavit se třeba v každém 
kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz 
žije u sousedů“, dodává šéfredaktor webu Jan 
Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete 
rádi vracet.

ředitelka MŠ Dukelská, Přeštice



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                            ŘÍJEN     9

Ahoj léto, ahoj prázdniny – 29. 8. 2009 v Městském parku

Laserterapie v Přešticích
Komu je určena laserterapie?
Tuto metodu léčení světlem dříve či později 

může potřebovat každý člověk, bez ohledu na 
věk. Její záběr je velice široký, zabralo by mno-
ho místa,vyjmenovat všechny možnosti – od 
léčby veškerých kožních problémů, přes bolesti-
vé stavy po úrazech, operacích, při  problémech 
se zuby – po resekcích, při paradentóze, boles-
tech zad, kloubů, páteře. Ideální je při léčení čer-
stvých jizev, bércových vředů a oparech. 

Jak funguje laser?
Laser je světlo se specifickými vlastnostmi 

a světlo má, jak je všeobecně známo , pro živé 
buňky zcela zásadní význam. Laserová ener-
gie je ve tkáni absorbována a přeměňuje se na 
energii buněčnou. Při průchodu světla se zvyšu-
je prostupnost  buněčných membrán, což vede 
k jejich lepší výživě, lepšímu fungování, rych-
lejšímu dělení. Kromě stimulace růstu a hojení 
se v medicíně využívají i jiné vlastnosti lasero-
vého paprsku: schopnost snižováni bolestivosti, 
protizánětlivý proces, stimulace akupunktur-
ních bodů aj.

Proč využíváte  právě laser ve Vašem kosme-
tickém studiu?

Soft laser – tedy biostimulační laser má v kos-
metice ohromné pole působnosti a v současné 
době patří k nejmodernějším technickým vyba-
vením, které nabízejí zejména kliniky estetické 
chirurgie a špičková kosmetická pracoviště. Je 
to služba výkonnější, modernější a hlavně atrak-
tivnější pro klientky, které chtějí za své peníze 
dostat maximálně možný luxus. Jen dobrá práce 
a kvalitní kosmetické přípravky už náročné kli-
entce nestačí. 

V jakých případech laseru využíváte?
Ideální je použití při hojení zánětlivých 

a jiných poruch: akné, alopecie – padání vla-
sů, dermatitid, ekzémů, oparů, drobných  povr-
chových poranění – pomocí laseru se léčí veli-
ce rychle. Laseru se využívá po kosmetických 
procedurách – např. po depilaci, mechanickém 
čištění, permanentním make-upu. Laser rych-
le regeneruje kůži a nastartuje hojivé procesy. 
Většina klientek po ošetření laserem odchází ze 
studia s absolutně klidnou pokožkou.

Jaký účel využití laseru je u Vás ve studiu 
nejčastější?

Absolutní jedničkou je biostimulace pokožky- 
dochází ke zklidnění, výrazně se zlepší vzhled, 
je vyhlazená, vypnutá a prozářená. To, že klient-
ky u této procedury trvale zůstávají je důkaz, že 
je laserová biostimulace patrná na první pohled. 
Na druhém místě je aplikace na aknotickou pleť, 
třetí místo patří léčení jizev a oparů. Klientky 
už nesázejí  na zaručené mastičky, ale na sílu 
světla. Je dokázáno, že se léčba oparu  zkrátí na 
minimum a další se vyskytuje za mnohem delší 
dobu, někdy dokonce tento nepříjemný problém 
vymizí úplně.    

Dokáže laser odstranit vrásky?
Soft laser, se kterým mohou pracovat kos-

metičky, zvyšuje elasticitu a zlepšuje kondi-
ci pokožky, ale  mechanicky vrásky odstranit 
nedokáže – k tomu jsou určeny jiné typy laserů  
s nimiž mohou pracovat pouze lékaři. 

Jak dlouho léčba  trvá?
Doba léčení je samozřejmě individuální, čer-

stvé problémy se řeší velmi rychle – po 1-2 apli-
kacích (ideální pro sportovce!). U dlouhodoběj-
ších stavů je třeba více trpělivosti. Může pomoci 
tam, kde už selhává léčba medikamenty.

Je tato metoda bolestivá? Může člověka 
nějak ohrozit? 

Metoda léčby světlem samozřejmě nebo-
lí, nebezpečná je pouze pro oči – při přímém 
průniku paprsku do oka. Tomu je zabráněno 
použitím speciálních brýlí. Absolutní výhodou 
je, že nemá žádné vedlejší účinky. Nevhodná je 
pouze pro epileptiky!

Je laserterapie finančně náročná?
Na vyhlášených klinikách je tato revoluční 

metoda skutečně dost nákladná. Já ale pracuji 
zde v Přešticích a mým cílem je, aby tuto nad-
standartní službu mohl využít skutečně každý, 
ať už je to z jakéhokoliv důvodu. Aby zas ní 
nikdo nemusel dojíždět! Naopak řada Plzeňáků 
a Pražáků dojíždí k nám. Ceny každému zájem-
ci ráda sdělím podle rozsahu  jeho problému. 

Chci dopřát klientům dostupný luxus!  

JULiA
Kosmetické & vlasové studio Mgr. Ivany 

Malé, Husova 1264 – nový bytový dům, Přešti-
ce, tel. 728 303 191 

Hubertova jízda v Týništi
Podzimní Hubertovu jízdu pořádají dne 

17. října v Týništi. Na programu je zahájení 
v 10.00 hodin s přípitkem a poté start Lovecké 
jízdy. V polovině trasy je zřízené přesedliště 
s občerstvením. Okolo 16 hodiny je plánova-

né ukončení jízdy. Ve večerních hodinách se 
uskuteční přátelské posezení a soud „Svatého 
Huberta“ s předáním cen, hudbou i tancem 
v restauraci „U Kaiserů“. Pořadatelé srdečně 
zvou příznivce všech jezdeckých stylů.

Rodinný trojboj
V pátek 18. září v podvečer bylo na školní 

zahradě v Řenčích nezvykle rušno. Probíhalo 
zde sportovní klání rodinných týmů. Podmín-
kou účasti bylo sestavení soutěžní dvojice – žák 
+ rodič. Některé týmy se připravovaly velmi 
zodpovědně, měly sladěné i oblečení. Mnoho 
soutěžících si přivedlo s sebou na podporu další 
rodinné příslušníky či příbuzné. Soutěžilo se ve 
třech disciplínách – hod kostkami na terč, pře-
kážková dráha a přesun co největšího množství 
fazolí a pecek ze švestek na čas, hledání krouž-
ků se zavázanýma očima s navigací dítěte. 
Myslím, že si to děti i dospělí pěkně užívali, 
o legraci nebyla nouze. Počasí nám přálo, takže 
po sportování tatínkové rozdělali oheň a všich-
ni jsme si pochutnali na pečených buřtíkách 
– byly vynikající! Na závěr proběhlo vyhodno-
cení třech dvojic s nejlepšími výsledky a rozdá-
ní drobných cen všem zúčastněným. Příjemné 
odpoledne ukončilo mohutné „HURÁ“.

Jindřiška Červená
ředitelka ZŠ Řenče

Zveme na akce do Dnešic
17. 10.  Memoriál Jaroslava Freislebena – střelnice
18. 10.  Fotbal muži Dnešice – Vstiš – hřiště
24. 10.  Podzimní samopal – střelnice
25. 10.  O pohár starosty obce – brok. trojboj
28. 10.  Halloween párty – Halter Valley
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www.janperi.cz
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Kurz společenské výchovy a tance
Letošní Kurz společenské výchovy a tance pod vedením tanečního mistra Evžena Krejčíka při-

vítal 36 párů. V rámci „tanečních 2009“, které pořádá Kulturní a komunitní centrum, se absolventi 
naučí nejen základům tanců, ale i společenského chování.

Program kurzu

  2. 10.    I. prodloužená (od 19.00 h v Sokolovně v Přešticích)
30. 10.   II. prodloužená (od 19.00 h v Sokolovně v Přešticích)
  6. 11.   Karneval (od 19.00 ve velkém sále KKC Přeštice)
20. 11.   Základy chování v restauraci (od 19.00 ve velkém sále KKC Přeštice)
27. 11.   Závěrečná kurzu (od 19.00 v Sokolovně v Přešticích)                      4x foto Josef Kubát

Naučná stezka Čertovo břemeno
byla otevřena

Občanské sdružení Aktivios (Místní akční 
skupina) slavnostně otevřela v pátek 25. září 
2009 novou Naučnou stezku Čertovo břemeno. 
Stezka je dlouhá cca 15 km se sedmi zastave-
ními a vede územím dvou sousedících regionů 
Přešticka a Blovicka. Vnímavému návštěvníko-
vi  ukáže  dosud  skryté  krásy  tohoto kraje. 
Název dostala podle mohutného buližníkového 
masivu Čertovo břemeno.

Vznikla za finanční podpory Plzeňského kra-
je. Slavnostního otevření se zúčastnilo kolem 
stovky dětí z okolních škol a školek, zástupci 
Plzeňského kraje, partneři projektu, členové 

sdružení i další pozvaní hosté. Program pro 
děti připravil náš partner projektu Lesy ČR ve 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem  
z Přeštic. 

O celé akci se více dočtete v listopadovém 
vydání Přeštických novin. Podrobné informa-
ce o naučné stezce Čertovo břemeno i foto-
grafie ze slavnostního otevření si můžete 
přečíst také na našich webových stránkách: 
www.mas-aktivios.cz 

Text a foto Hana Bouchnerová
manažerka kanceláře OS Aktivios

Naučná stezka Čertovo břemeno se slavnostně otevřela veřejnosti 25. září. Měří zhruba 15 kilo-
metrů, najdete na ní sedm zastaveních a projdete dva regiony – Přešticko a Blovicko.

Mariánský sloup se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí je zrestaurovaný. Ve středu 
28. října v 15.15 hodin dojde k jeho slavnostnímu vysvěcení a znovuosazení soch sv. Václava 
a sv. Vojtěcha.                                                                                        Text a foto KKC Přeštice

SDH Dolní Lukavice uspořádal pátý ročník soutěže mužů v požárním sportu. Akce nesla název 
O putovní pohár starosty obce a proběhla v sobotu 5. září. Putovní pohár si zaslouženě odnesl tým 
mužů z pořádající Dolní Lukavice.

Zdroj: Obec Dolní Lukavice
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Změny u prvoligového celku mužů 
národní házené TJ Přeštice

Po dlouholetém úspěšném trénování ukončil 
činnost u tohoto družstva Petr Moravec, který 
dovedl před rokem tento kolektiv po 17 letech 
opět do nejvyšší soutěže. Za práci, kterou odve-
dl, mu patří poděkování. Na tomto postu ho 
vystřídal Václav Hajžman, který trénoval v sou-
sedních Příchovicích a do našeho oddílu se vra-
cí téměř po 20 letech. Václav Hajžman byl čle-
nem družstva mužů, které získalo pro Přeštice 
poslední (devátý) titul Mistra České republiky 
v roce 1986. Změna nastala i na postu vedoucí-
ho družstva, který zastává Martin Chmelík.

Další změnou u družstva mužů je hostování 
obránce Ondřeje Šika, který je členem druho-
ligových Ejpovic. Pro letošní sezonu oddíl TJ 
Přeštice obnovil hostování s hráči Sokola Tymá-
kov brankářem Václavem Majerem a útoční-
kem Karlem Šrailem. Ti pomáhali zachránit pro 
Přeštice nejvyšší soutěž v loňském ročníku 1. 
ligy. Karel Šrail bude ale ze zdravotních důvo-
dů k dispozici až na jaře 2010.   

Přípravné turnaje 
v národní házené
na novou sezonu

Muži TJ Přeštice se zúčastnili v sobo-
tu 15. 8. 2009 turnaje v Nezvěsticích, kde 
nepoznali porážku a celý turnaj vyhráli. 
O tento úspěch se zasloužili:
brankáři: Chmelík Tomáš, Majer Václav
obrana: Zeman Karel, Kraus Jan, Šik Ondřej, 
Tušek Kamil
útok: Lang Rudolf, Hájek Jaroslav, Šelep Kamil, 
Urban Tomáš

Výsledky Přeštic:
Plzeň-Újezd  9:7, Nezvěstice A 6:5, Nezvěstice 
B 7:5, Litice 14:4, Blovice 10:0

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice 10 bodů, 2. Plzeň Újezd 7 b. 3. 
Nezvěstice A 6 b., 4. Nezvěstice B 4 b., 5. Blo-
vice 3 b., 6. Litice 0 b.

Následující sobotu 22. 8. 2009 byli muži 
účastníky silně obsazeného turnaje v Příchovi-
cích. Zde se jim už tolik nedařilo a obsadili 3. 
místo.

Turnaj muži sehráli v této sestavě:
brankář: Chmelík Tomáš
obrana: Zeman Karel, Kraus Jan, Tušek Kamil, 
Hajžman Tomáš, Gruszka Matěj 
útok:Lang Rudolf, Hájek Jaroslav, Šelep Kamil, 
Urban Tomáš, Ausberger Radek

Výsledky Přeštic:
1. NH Brno  5:9, Příchovice 7:9, Podlázky 14:9, 
- Nezvěstice 10:8

Pořadí turnaje:
1. 1. NH Brno  5 bodů, 2. Příchovice 4 b., 3. TJ 
Přeštice 4 b., 4. Nezvěstice 4 b., 5. Podlázky 3 b. 
O pořadí na 2. až 4. místě rozhodla minitabulka 
tří družstev se čtyřmi body.

Vítězství žen TJ Přeštice 
v silně obsazeném turnaji 

17. ročníku 
Memoriálu Ivana Moravce

V sobotu 22. 8. 2009 pořádal oddíl národní 
házené TJ Přeštice 17. ročník Memoriálu Ivana 
Moravce. Zúčastnila se ho 4 prvoligová družstva  
a domácí celek dorostenek. Prvoligové ženy 
nepoznaly porážku  na turnaji  a s přehledem 
zvítězily. Turnaj byl skvělou přípravou na nad-
cházející prvoligové boje. Vítězná sestava žen:
brankářky: Klinerová Helena, Kripnerová Jitka
obrana: mnh. Mrnková Lenka, Skálová Václa-
va, Horáková Hana, Zadražilová Lenka
útok: mnh. Bradová Šárka, Voláková Veronika, 
Živná Jitka, Šrámková Ivana, Krouparová Eva

Výsledky Přeštic A:
Přeštice dorostenky 15:2, Božkov 12:2,  Tymá-
kov 11:10, Spoje Praha 11:8,

Výsledky Přeštic – dorostenky:
Tymákov 6:14, Spoje Praha 2:8, Božkov 7:7

Pořadí turnaje:

1. TJ Přeštice A  8 bodů,  2. Tymákov 6 b.,  3. 
Spoje Praha 4 b., 4. Božkov 1 b., 5. TJ Přeštice 
dorostenky 1 b.

Oddíl národní házené TJ Přeštice uspořádal 
v srpnu již tradiční 21. ročník letního výcviko-
vého tábora mládeže. 

Předseda oddílu národní házené 
Karel Tušek 

hodnotí letní soustředění

Již po jedenadvacáté se v termínu 7.-14. srp-
na, tentokrát v Nezvěsticích, uskutečnil našim 
házenkářským oddílem pořádaný letní výcviko-
vý tábor. O celkem 57 zájemců z řad mládež-
nických družstev oddílu, přípravkou počínaje 
a vybranými jedinci z kategorie dorostu kon-
če, se staralo 10 kvalitních trenérů a tříčlenná 
obětavá obsluha kuchyně. Prostorné prostředí 
nezvěstické základní školy s dostatkem tříd 
pro ubytování, velká jídelna a školní kuchyň-
ka pro přípravu stravování, velmi dobré hygi-
enické a sociální zařízení, včetně dostatečného 
množství sprch a v záloze, pro případ špatného 
počasí, pěkná sportovní hala, to všechno byly 
důvody k naprosté spokojenosti s pobytem. Po 
stránce sportovního vyžití jsme využívali deset 
minut od školy vzdálené házenkářské hřiště 
s umělým povrchem, víceúčelový asfalt, pro-
story dřívějšího fotbalového hřiště, které bylo 
obklopeno sice neudržovanou, ale pro naše 
potřeby zcela dostačující běžeckou dráhou. 
Aby byl výčet námi využívaných sportovních 
zařízení úplný, je potřeba se také zmínit o míst-
ním koupališti, které by sice potřebovalo urči-
tou renovaci, což nám ale v horkých dnech zase 
až tak moc nevadilo. Náplň našeho pobytu byla 
ryze házenkářská, takže postupně docházelo na 
míčovou techniku, střelbu, základy obrany, dle 
věku na taktické prvky, a to vše bylo průběžně 
propojováno fyzickou přípravou, testy a popu-
lárně nepopulárními dálkovými běhy. Nechy-
běl výlet po okolí, celotáborová hra pro mladší 
a přednášky, teoretické testy a beseda pro starší. 
Velmi příjemným zpestřením „suchého“ trénin-
ku byla přípravná utkání v Blovicích a s mos-
teckými žáky, kteří k podobnému soustředění 
využívali házenkářské prostředí nedalekých 
Ejpovic. Tradičním vyvrcholením bylo závěreč-
né páteční utkání výběru tábora proti trenérům. 
Opět jsme se přesvědčili, že společně prožitý 
sportovní týden a to nejen po stránce přípravy, 
ale i celkového soužití a vzájemného pocho-
pení, vydá za půl roku jednotlivých tréninků. 
Týdenní společné soužití odhalovalo trenérům 
dominantní, přizpůsobivé, ale i morálně slabé 
typy. Škoda  několika zranění, která vnesla do 
celkového pocitu z dobře proběhlé akce jakýsi 
stín a přidělala trenérům starosti. Přesto patřil 
letošní výcvikový tábor k těm nejúspěšnějším.

Naplno se rozběhly soutěže národní házené 
nového roč. 2009/2010...

1. liga žen
Božkov – TJ Přeštice 10:15, TJ Přeštice 

– Tymákov 19:12, Hlinsko – TJ Přeštice 17:18, 
Spoje Praha – TJ Přeštice 6:14

1. liga mužů
TJ Přeštice – Plzeň Újezd 16:17, TJ Přešti-

ce – Příchovice 23:18, Stará Ves – TJ Přeštice 
22:18, 

1. NH Brno – TJ Přeštice 21:14
Oblastní přebor žen
Štěnovice – TJ Přeštice B 7:11,  TJ Přeštice 

B – Blovice A  15:10, Blovice B – TJ Přeštice 
B 15:12  

Oblastní soutěž mužů
Všenice B – TJ Přeštice B  15:19, TJ Přeštice 

B – Vřeskovice B 21:20, Žerovice – TJ Přeštice 
B 18:19

Podklady zpracoval  mnh. Stanislav Zadražil, 
organizační pracovník oddílu národní házené 

TJ Přeštice

Cvičíme se Sokolem
Oddíl všestrannosti Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice zahájil pravidelné cvičení v Sokolovně. 

Zveme Vás na tyto cvičební hodiny:

Rodiče a děti    středa               16.00 – 17.00 hod.
Nejmladší žactvo                  čtvrtek             16.00 – 17.00 hod.
Mladší žáci    úterý a čtvrtek 15.00 – 16.00 hod.
Florbal (žáci, dorostenci)                 úterý                19.00 – 20.30 hod.
     čtvrtek             18.00 – 19.30 hod.
Žákyně                   středa               17.00 – 18.00 hod.
Aerobik mladší žákyně                 čtvrtek             17.00 – 18.00 hod.
Aerobik starší žákyně,
dorostenky a ženy   pondělí            17.00 – 18.00 hod.
Ženy     pondělí            18.30 – 19.30 hod.
     pondělí            19.30 – 20.30 hod.

Ženy a muži všestrannost                 středa               18.30 – 19.30 hod.
Muži     středa               19.30 – 20.30 hod.
Orientální tance                  úterý                18.00 – 19.30 hod.

Noví zájemci se mohou hlásit přímo ve cvičebních hodinách u cvičitelů.
Anna Kolenová, TJ Sokol Přeštice

Přeštice na svém turnaji minižáků 
obsadily třetí a čtvrté místo

V sobotu 19. září 2009 se na přeštickém fot-
balovém stadionu uskutečnil již 6. ročník tra-
dičního turnaje fotbalových přípravek, který 
pořádá fotbalový oddíl TJ Přeštice pod záštitou 
poslanců Parlamentu České republiky Jiřího 
Papeže a Ivany Levé ve spolupráci se stavební 
firmou EDIKT Plzeň, s. r. o.

Turnaje se zúčastnilo celkem osm mužstev - 
Nepomuk, Blovice, Losiná, Lužany, Starý Plze-
nec, Stod, dvě mužstva postavily domácí Přeš-
tice. Soutěžní týmy byly rozlosovány do dvou 
soutěžních skupin. Hrálo se systém 2x 15 minut 
s hokejovým střídáním. Jednoznačným vítězem 
silně obsazené skupiny A se staly Blovice se 
ziskem 9 bodů. Úvodním bojům o pořadí ve sku-
pině B kraloval Nepomuk s 9 body. V prvním 
semifinálovém zápase se utkaly Blovice s Přeš-
ticemi B a výhrou 3:0 si zajistily jasné místo ve 
finále. Ve druhém semifinálovém utkání proti 
sobě nastoupily Přeštice A a Nepomuk, kterému 
podlehly rozdílem tří branek 1:4. Do boje o tře-

tí místo tedy nastoupila obě mužstva Přeštic 
a z vítězství se po vyrovnaném derby nakonec 
radovaly Přeštice B. Ve finálovém klání porazil 
Nepomuk Blovice 3:0 a zaslouženě si tak odne-
sl vítěznou trofej turnaje. Kromě celkového 
umístění byly také rozdány čtyři individuální 
ceny:

Nejlepší brankář – Naxera Karel (Přeštice A)
Nejužitečnější hráč – Veselovský Jan (Blo-

vice)
Nejlepší střelec – Šimáně Zdeněk (Nepomuk) 

– 11 branek
Nejsympatičtější fotbalová miss – Klinerová 

Lucie (Lužany)
Všechna mužstva si kromě sportovních 

zážitků odnesla diplomy a drobné dárky, na 
nejsympatičtější dívku čekal navíc velký dort. 
Letošní 6. ročník přeštického turnaje přípra-
vek se vydařil, a tak nezbývá  než pogratulovat 
vítězům a všem hráčům poděkovat za odvedené 
výkony.

Přehled výsledků:
Skupina A  
Přeštice A – St. Plzenec 4:0
Blovice – Lužany                3:0          
Přeštice A – Lužany 3:1 
Blovice – St. Plzenec 4:1
Přeštice A – Blovice 1:2
Lužany – St. Plzenec 2:0 

Skupina B
Stod – Nepomuk                0:4
Losiná – Přeštice B 0:0
Stod – Přeštice B                0:3
Losiná – Nepomuk  0:2
Stod – Losiná                1:1
Přeštice B – Nepomuk 1:5

Konečné pořadí ve skupině A                       Konečné pořadí ve skupině B
1. Blovice                                      1. Nepomuk
2. Přeštice B                                      2. Přeštice A
3. Lužany                                      3. Losiná
4. St. Plzenec                                      4. Stod

Semifinále:
Blovice – Přeštice B 3:0  
Přeštice A – Nepomuk 1:4

o 3. místo:
Přeštice B – Přeštice A 2:1
Finále:
Blovice – Nepomuk  0:3

Konečné výsledky turnaje
1. Nepomuk
2. Blovice
3. Přeštice B
4. Přeštice A
5. Lužany
6. Losiná
7. Stod
8. St. Plzenec

Ing. Martin Kadaník
Oddíl fotbalu TJ Přeštice

Pohybujete se rádi? Neváhejte a přijďte!
Asociace Sport Pro Všechny (ASPV) při TJ Přeštice zahájila v pondělí 14. 9. 2009 cvičení ve 
sportovní hale.

DEN          ČAS       CVIČENÍ                        CVIČITELÉ
předškolní děti 

mladší žákyně 
sportovní gymnastika
(žákyně, žáci) 

AEROBIK – různé formy 
rodiče a děti 
sportovní gymnastika 
(žákyně, žáci) 

AEROBIK – lehčí formy 
pro všechny 
věkové kategorie
AEROBIK – různé formy

pondělí

od 7. 9. 

středa

od 9. 9.

čtvrtek
nový čas

16.30 – 17.30

17.30 – 18.30
17.00 – 19.30

19.30 – 20.30
17.00 – 18.00
18.00 – 19.30

19.30 – 20.30 

19.00 – 20.00
(20.15)

I. Kohoutová, R. Boudová,
J. Strejcová
P. Kožíšková, B. Zdeborová
V. Soukupová, P. Tučková,
L. Hajšmanová, 
J. Kohout, J. Rychnovský
L. Hajšmanová
L. Ovsíková
L. Hajšmanová, V. Soukupová,
P. Tučková, L. Hajšmanová, 
J. Kohout, J. Rychnovský
L. Hajšmanová

L. Hajšmanová

Ivana Kohoutová, ASPV Přeštice
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Otázka ke křížovce: Co významného se stalo v Přešticích v roce 1525?

Odpověď naleznete v tajence.

Muži A prvoligového týmu národní házené sehráli v neděli 27. září atraktivní duel se soupeřem 
TJ DIOSS Nýřany. Zápas skončil pro domácí celek prohrou 17:18.             Foto a text Ivan Strejc

Prvoligový tým žen TJ Přeštice uvítal 27. září celek z Modřan. Přeštické ženy zaslouženě vyhrály 
15:12.                                                                                         Text KKC Přeštice, foto Ondřej Šik

Zpěvačka Petra Černocká vystoupila 29. září v přeštickém KKC se svým manželem Jiřím Prac-
ným, který ji doprovázel na kytaru. Obě představení byla beznadějně vyprodaná. 

Text a foto KKC Přeštice 

Kbelští ochotníci
vyhlašují konkurz

Kbelští ochotníci budou mít i dětský diva-
delní soubor. Pokud si chtějí vaše děti zahrát 
divadlo, neváhejte, ochotnický spolek ve 
Kbele rozhodnutím  své členské schůze ze 
dne 15. srpna schválil zřízení dětského souboru. 
Jeho vedením jsou pověřeny Andrea Přibáňová 
a Stanislava Hajšmanová, které děti povedou. 

Kbelský soubor ale hledá i dospělé zájem-
ce o divadlo. Pokud si chcete zahrát neváhejte 
a kontaktujte nás.  Všichni jsou mezi nás zváni. 
Informace na tel. č. 602 661 171.


