
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“ uspořádala druhý zářijový 
čtvrtek tradiční zahradní slavnost na zám-
ku v Lužanech. V rámci slavnosti účastní-
ci uctili památku významného přeštického 
rodáka položením kytice u jeho hrobu. Po 
pietním aktu se konala mše na památku 
Josefa Hlávky, koncert Salome kvintetu 
a přednáška prof. MUDr. Valji Stýblové. 
Účastníky slavnosti přivítal předseda nadace 
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. a starosta 
města Přeštice Mgr. Petr Fornouz.

Text KKC, foto archiv nadace
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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

K Evropskému týdnu mobility se v sobotu 11. září uskutečnila vycházka se zastupiteli. 
Snímek zachycuje skupinu pěších turistů u jednoho z cílů výpravy, u kapličky sv. Anny u Pří-
chovic. Skupina dále pokračovala na Ticholovec k nově upravené skalní malbě sv. Vojtěcha. 
Více informací naleznete na str. 5 a 8.

Text a foto město Přeštice

Vážení spoluobčané,
jistě nejvýznamnější událostí tohoto měsíce 

jsou budoucí komunální volby, v našem voleb-
ním obvodu navíc spojené s volbami do senátu. 
Volby se konají ve dnech 15. 10.–16. 10. 2010. 
Podrobnosti o volbách včetně jednotlivých 
volebních okrsků, způsobu voleb a také přehled 
jednotlivých volebních stran a uskupení včetně 
kandidátů naleznete v dalším článku PN.

Během září byly dokončeny významné inves-
tiční akce. Jistě „nejbarevnější“ je dokončená 
rekonstrukce Mateřské školy v Gagarinově 
ulici. Pro obyvatele Severního předměstí je jis-
tě také povzbuzující informace, že se k závěru 
chýlí realizace nového parku. V druhé polovině 
října budou osazeny stromy a „přepískováno“ 
víceúčelové hřiště. Věřím, že i pro ostatní obča-
ny se tento nový park stane místem příjemného 
odpočinku. Tímto bych chtěl požádat všechny 
občany, aby nový park vzali za svůj a zamezili 
jeho ničení vandaly.

Možná ne nejvýznamnější, ale určitě nejvíce 
diskutovanou stavbou, která byla předána 28. 9. 
2010 k užívání veřejnosti, je revitalizovaná část 
náměstí  s barokní kašnou. Již dle probíhajících 
diskuzí během realizace bylo vidět, že se jed-
ná o stavbu velice sledovanou. Pro ty, kteří se 
ptají, proč zde nejsou vzrostlé stromy, mám jen 
upozornění, že stromy se budou sázet v druhé 
polovině října. Důvod je prostý.Vyzvednutí ze 
školek v době, kdy ještě nedojde k spadu listí, 
zvyšuje finanční nároky, proto stromy budou 
osazeny v době nejvhodnější pro výsadbu. 

Jistě diskutovaným bude ztvárnění chrličů. Po 
konzultacích s památkáři bylo vybráno ztvárně-
ní, které čerpá z jedinečné historie Přeštic, a to 
varianta s drobnými prasátky, která připomínají 
tradici přeštického plemene, která sahá až na 
počátek minulého století. Nadneseně můžeme 
říci, že ztvárňují symbol pro štěstí městu.

Ani v říjnu nebude kulturní život ve měs-
tě spát. Kromě množství akcí, které pořádají 
různé neziskové organizace a KKC, bych Vás 
chtěl všechny pozvat na již III. ročník Přeštic-
kého kance, který se bude konat na Masarykově 
náměstí 23. 10. 2010 od 9.00 hodin. 

V závěru bych Vám všem chtěl poděkovat za 
spolupráci, náměty a postřehy, ale i za podě-
kování, které jsem obdržel v tomto období. 
V komunálních i senátních volbách šťastnou 
ruku, neboť nové zastupitelstvo a vedení města 
vzejde z Vaší volby.             Mgr. Petr Fornouz

starosta

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc říjen
Jste spokojeni s podobou nového parku 

a víceúčelového hřiště Na Chmelnicích?

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

Minianketa
k diskuznímu tématu
Paní Olga, Přeštice: „Byla jsem se tam podívat 
a moc se mi tam líbilo, uvažuji o tom, že si tam 
půjdu sama zabruslit“.
Paní Dagmar, Přeštice: „Zatím jsme šli jen 
okolo, ale vypadá to moc hezky. Hned se tam 
půjdu podívat“.

Evropský den bez aut
Evropský den bez aut máme v kalendáři zdra-

vého města každoročně zapsán 22. září. Pod 
letošním heslem „Prodluž si život, buď aktiv-
ní“ se akce k tomuto dnu uskutečnily ve dvou 
termínech. 

V sobotu 11. září se spolu se zastupiteli vydali 
na cyklistickou vyjížďku a pěší výšlap tři desítky 
příznivců obou způsobů pohybu. V nádherném 
odpoledni babího léta se cyklisté vydali přes 
Skočice, Lužany, Zálesí a Příchovice ke kap-
ličce sv. Anny, kam došla pěší skupina přímo 
přes Příchovice. Od tohoto prvního kontrolního 
bodu byla trasa pro všechny stejná, účastníci si 
vyjeli či vyšlápli na Ticholovec k nově upra-
vené skalní malbě sv. Vojtěcha. Okolo čtvrté 
hodiny odpolední téměř současně dorazila pěší 
skupina s hlavním pelotonem cyklistů do cíle 
u skautské klubovny, kde právě středisko Přeš-
tice pořádalo „Den otevřených dveří skautské 
klubovny“. Zde na účastníky čekalo občerstve-
ní, které si však museli ještě zasloužit úspěšnou 
účastí ve skautských hrách a soutěžích. Tombo-
la s praktickými cenami určenými zejména pro 
cyklisty byla pořízena zejména díky příspěvku 
ministerstva životního prostředí.  

Ve středu 22. září se letos konala v Rebco-
vě ulici, uzavřené pro automobilový provoz, 
dopravní soutěž určená pro děti navštěvující 
školní družinu při základní škole v téže ulici. 
Soutěže se s velkým nadšením zúčastnilo na 
šedesát dětí. Poslední soutěžní úkol na ně čekal 
ještě v dalších dnech, ve školní družině měli 
nakreslit svoji představu o dopravě ve městě 
v příštím století. Dětské kresby budou vystave-
ny při dalších akcích pořádaných zdravým měs-
tem. Více fotografií přinášíme na straně 8.

Eva Česáková,
koordinátorka projektu Zdravé město

Dům historie Přešticka pro vás 
připravil dvě nové výstavy

Dům historie Přešticka Vás zve ke zhlédnutí 
dvou nových výstav. Od 15. září do 24. října 
2010  můžete navštívit výstavy „Hola, hola, ško-
la volá“ a „Ze šuplíku Lucie Kalové“. V první 
jmenované představujeme historii čtyřiadvaceti 
škol, které na Přešticku působily. Na výstavě 
jsou představeny dobové výukové pomůcky,  
učebnice, sešity,  psací potřeby, výkresy a řada 
fotografií. Vše je  zakomponováno do interié-
ru školní třídy z období první republiky, kterou 
Dům historie Přešticka získal 
z bývalých škol v Kucínech a  
Dnešicích. Ze Dnešic pocházejí 
také nejstarší vystavené písem-
né dokumenty, vypovídající 
o platu a definitivě místního 
učitele. Prohlédnout si můžete 
také různé druhy vysvědčení, 
které byly v historii povinné 
školní docházky žákům vydá-
vány. Zajímavostí  je fotografie 
dochovaného vysvědčení, kte-
ré na konci 18. stol.  podepsal 
významný pedagog a hudební 
skladatel Jakub Jan Ryba ve 
škole v Rožmitálu pod Třem-
šínem.    

V podkroví přeštického 
muzea představuje svoje prá-
ce mladá přeštická výtvarnice, 

studentka Ústavu umění a designu v Ústí nad 
Labem, Lucie Kalová.

 Muzeum můžete navštívit ve všední dny 
od úterý do pátku v čase  od 9 hod. do 12 hod. 
a odpoledne od 13 hod. do 17 hod. V sobotu, 
neděli a ve svátek je Dům historie Přešticka ote-
vřen vždy od 14 hod. do 17 hod. Více na strán-
kách www.dumhistorie.cz.

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Poděkování občanům
a firmám

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
občanům, kteří svými náměty či činností při-
spěli k rozvoji města v předešlém volebním 
období. Poděkování patří i všem neziskovým 
organizacím za spolupráci a aktivní zapojení do 
dění ve městě.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem 
firmám, které přispěly k rozvoji a podpoře měs-
ta a popřát jim i do budoucna  hodně zdařilých 
realizovaných projektů, které zkvalitní život 
v Přešticích.          Mgr. Petr Fornouz, starosta

Zdravé město má kvalitní úřad
Zapojení Přeštic do Místní agendy pro 21. sto-

letí (MA21) znamená také, že při poskytování 
služeb veřejné správy klientům úřadu je kladen 
značný důraz na jejich kvalitu. Proto se město 
v letošním roce připravilo na certifikaci podle 
normy ISO 9001:2008. Interní audit připrave-
nosti byl proveden v červenci. Externí prověrku 
dokumentace systému řízení jakosti a audit pro 
certifikaci shody s normou ISO provedla spo-
lečnost SGS Czech Republic v srpnu. Město 
splňuje požadavky výše uvedené normy jako 
významného kvalitativního ukazatele, audi-
tem nebyla zjištěna žádná neshoda. Pro další 

zlepšování kvality poskytovaných služeb bylo 
doporučeno několik drobných úprav dokumen-
tace, kontrolního systému a systému hodnocení 
dodavatelů. Město Přeštice se tak stalo pátým 
městem v České republice, kterému se podařilo 
získat certifikaci ISO od jedné z nejvýznamněj-
ších mezinárodních certifikačních autorit. Pro 
všechny zaměstnance je to ovšem nejen úspěch, 
ale také závazek do budoucna, kvalitu služeb 
nechce město jen udržet, ale v rámci možností 
stupňující se finanční krize ve veřejné správě 
i nadále zlepšovat.

Eva Česáková, tajemnice MěÚ Přeštice
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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 srpen 2010

OPRAVY PO ÍTA
TVORBA WWW STRÁNEK
MONTÁŽ HERNÍCH PC

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 54 událostí.
Celkem bylo zjištěno 90 přestupků:
• řešeno blokově – 66
• oznámeno správnímu orgánu – 9
• řešeno domluvou – 14
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 11  
• byl zadržen třiadvacetiletý pachatel podezře-
lý ze spáchání trestného činu – maření výkonu 
úředního rozhodnutí dle § 337 trestního záko-
níku – předán dle věcné příslušnosti k vyřízení 
Policii ČR
• na území města v Přešticích a Žerovicích byly 
nalezeny – 2 autovraky – vylepena ze strany 
města výzva k jejich odstranění ve lhůtě 2 měsí-
ců – autovraky v zákonné lhůtě odstraněny   
• byly provedeny 2 výjezdy na potulující se 
psy, z toho 1 pes odchycen a předán do městské 
záchytné stanice
• na území města nalezen: 1x cestovní pas – 
Havlíčkovo náměstí a 1x peněženka s platební 
kartou a kartou zdravotní pojišťovny – Masary-
kovo náměstí –  vše předáno samotným obča-
nům
• na žádost státních orgánů byla doručena 
písemnost – 3x doručenka 
• dne 2. 8. v dopoledních hodinách usměrňová-
ní dopravy v kopci v Hlávkově ulici, kde uvízl 
nákladní automobil zn. Mercedes, ze kterého 
vytékala z poškozené nádrže motorová nafta – 
přivolán HZS Přeštice k jejímu odstranění a vše 
předáno policii, dne 25. 8. ve večerních hodi-
nách asistence hlídce Policie ČR při zajištění 
místa dopravní nehody dvou osobních vozidel 
v křižovatce ulic Na Borech x Plzeňská, na mís-
to přivolán HZS Přeštice k odstranění unikají-
cích provozních kapalin 
• dne 7.-9. 8. byla zajišťována hlídkou MP kon-
trola stavu hladiny řeky Úhlavy, která se vyli-
la ze svého koryta, osazení vymezovací pásky 
k zákazu vstupu do Ostrovní ulice
•  dne 4. 8. v odpoledních hodinách výjezd na 
narušení veřejného pořádku na Masarykově 

náměstí, kde se v alkoholovém opojení pře-
křikovalo pět občanů z Polska – vykázáni na 
ubytovnu, dále byla dne 17. 8. v dopoledních 
hodinách vykázána z dětského hřiště městské-
ho parku žena z Bulharska, která zde v dětském 
domečku přespávala a schovávala se před deš-
těm, dne 21. 8. ve večerních hodinách výjezd na 
podnapilého staršího muže ležícího na chodní-
ku v Nepomucké ulici, muž byl probuzen a pře-
dán do „domácího ošetřování.“ 
Z další činnosti uvádím:
• Dne 3. 8. v 11.58 h  spatřila hlídka vyjíždět od 
herny v Mlýnské ulici osobní vozidlo zn. Fiat, 
ve kterém seděli známí výtečníci, kteří buď 
nevlastní řidičský průkaz, nebo jej mají odebra-
ný. Strážník vozidlo dojel v Ostrovní ulici, kde 
toto zastavilo. Řidič nemohl předložit řidičský 
průkaz, neboť mu byl odebrán a soud mu řízení 
motorových vozidel zakázal z důvodu požívání 
omamných látek. Jelikož je mladík podezřelý ze 
spáchání trestného činu – maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí, byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, které byla věc dle věcné příslušnos-
ti předána. Hlídka místního obvodního oddělení 
si dále převzala jednu ze spolucestujících, která 
se dosud nedostavila k podání vysvětlení k jiné-
mu obdobnému případu.
• Dne 3. 8. v 15.45 h byl zjištěn nepovole-
ný výlep plakátů na plochu KKC Přeštice 
na tř. 1. máje mužem z Plzně. Vyrozuměna 
ředitelka KKC a věc vyřízena na místě.
• Dne 10. 8. v 9.18 h byl proveden výjezd na 
křižovatku tř. 1. máje x Rybova x Nepomuc-
ká, kde svítil na všech světelných semaforech 
stejný signál „volno“ (zelená). Na místo ihned 
přivolán správce zařízení, který provedl odstra-
nění závady. 
• Dne 22. 8. v 18.14 h bylo zjištěno v křižovat-
ce ulic Na Borech a Plzeňská odstavené osobní 
vozidlo Škoda, které nebylo v dobrém technic-
kém stavu, nemělo platnou technickou a emis-
ní kontrolu  a bylo zde důvodné  podezření, 
že jeho provozovatel nemá uzavřené pojištění 

o odpovědnosti z provozu vozidel. Dle věcné 
příslušnosti byly přestupky oznámeny na MěÚ 
OSD k vyřízení. 
• Dne 22. 8. v 19.40 h byl zjištěn v ul. Karlo-
va odstavený osobní automobil zn. Citroën, ze 
kterého unikal olej na asfaltový povrch a pod 
motorem byla kaluž o průměru 80 cm. Věc byla 
na místě zadokumentována a o úniku vyrozu-
měn provozovatel vozidla. Tento provedl ihned 
zasypání olejové skvrny a bylo s ním sepsáno 
oznámení o přestupku. Provozovatel je dále 
podezřelý, že nemá na uvedené vozidlo uzavře-
né pojištění o odpovědnosti z provozu vozidel. 
Dle věcné příslušnosti bylo vše oznámeno na 
MěÚ OSD k vyřízení s tím, že vozidlo bude 
opraveno. 

Začátek školního roku je pro řidiče z hle-
diska bezpečnosti provozu velice chaotické 
a náročné období. Po úskalích, kterým moto-
risté čelili v průběhu letních prázdnin, je nový 
školní rok dalším z období, kdy by všichni měli 
zvýšit svoji pozornost při řízení, a to nejen 
v blízkosti škol, ale i v běžném provozu, neboť 
děti na začátku školního roku často zapomínají, 
že bezstarostné prázdniny už dávno skončily. 
Podle statistik policie jsou prázdniny, společně 
s prvními podzimními měsíci, jedním z období 
s nejvyšším počtem dopravních nehod. Počasí 
se s příchodem podzimu zhoršuje, ochlazuje se 
a přibývá srážek. Dny se zkracují a řidiči pociťu-
jí častěji únavu. Motoristé by měli více než kdy 
jindy dodržovat pravidla silničního provozu, 
soustředit se při jízdě na řízení, sledovat situa-
ci na silnici a chování ostatních účastníků pro-
vozu. Dále by měli dodržovat vzdálenost mezi 
vozidly tak, aby v případě, že se na vozovce 
znenadání objeví dítě nebo jiná překážka, doká-
zali včas zareagovat. Proto žádám všechny řidi-
če o zvýšenou pozornost a držte se hesla: „Buď 
připraven, vždy připraven.“ Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Zpráva o činnosti zastupitelstva 
a rady města za období 2006–2010

Zastupitelstvo města se od 1. zasedání, které se 
konalo 2. 11. 2006, do současné doby, to je 23. 
9. 2010, sešlo celkem na 29 zasedáních. Celková 
účast na jednotlivých zastupitelstvech byla:

Mezi jednotlivými zastupitelstvy města zase-
dala Rada města ve složení: Mgr. Petr Fornouz, 
Mgr. Antonín Kmoch, Ing. Marta Papežová, 
Ing. Milan Hájek, Eva Česáková a  Mgr. Sta-
nislav Duchek, který po podání své rezignace 
dne 24.9.2008 byl nahrazen p. Vladimírem Šá-
rou (49. Rada města Přeštice). Rada města se 
celkem sešla na 101 zasedáních, kde bylo cel-
kem přijato 2 621 usnesení. Kromě Rady města 
se na pravidelných poradách scházelo i samo-
správné vedení města, kterých bylo celkem 59. 
Zde se řešily především provozní a projekto-
vé záležitosti, týkající se jak samosprávy, tak 
i záležitostí, vyplývajících ze smíšeného mode-
lu státní správy a samosprávy. Celková účast na 
zasedání Rady města Přeštice:

Celkem omluveni: k 24. 8. 2010

Mgr. Petr Fornouz        4 x
Mgr. Antonín Kmoch   4 x
Ing. Marta Papežová    6 x
Ing. Milan Hájek        16 x
Vladimír Šára          6 x (od 49. rady města)
Mgr. Stanislav Duchek 7 x (do 48. rady města)
Eva Česáková        15 x  
Celkem neomluveni:
Ing. Milan Hájek          1 x

V rámci ORP byly konány pravidelné pora-
dy se starosty obcí, které spadají do správního 
obvodu města Přeštice. Na těchto poradách 
byly starostové seznamováni především s no-
vými právními předpisy, byla jim poskytována 
odborná pomoc a seznamováni s novými infor-
macemi z jednotlivých odborů MěÚ Přeštice. 

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Celkem omluveni:	 	 	 	
Ing. Josef Benedikt     -
Pavla Bradová     5 x
Mgr. Stanislav Duchek  10 x
Mgr. Petr Fornouz     -
Mgr. Vladimír Frouz                          1 x
Ing. Milan Hájek     3 x
Erna Hájková     2 x
Doc. Ing. Jan Horejc, PhD. 12 x
Mgr. Antonín Kmoch     -
Ivana Kohoutová     1 x
Ing. Jan Kovářík     6 x
MUDr. Otakar Kučera     -
Ing. Marta Papežová    1 x
Vladimír Šára     5 x
Miroslav Vacek     5 x
Eva Česáková     3 x

Přišli později:	 																					Odešli dříve:								
Ing. Josef Benedikt
Pavla Bradová
Mgr. Stanislav Duchek
Mgr. Petr Fornouz
Mgr. Vladimír Frouz
Ing. Milan Hájek 
Erna Hájková
Doc. Ing. Jan Horejc, PhD.
Mgr. Antonín Kmoch
Ivana Kohoutová 
Ing. Jan Kovářík 
MUDr. Otakar Kučera
Ing. Marta Papežová
Vladimír Šára 
Miroslav Vacek
Eva Česáková

-	 -
1 x -
3 x  -
-	 -
1 x         	-
2 x -
-	 -
4 x -
-	 -
-	 -
4 x 1 x
-	 -
-	 -
-	 -
1 x -
-	 -	

Pro volby do zastupitelstva 
města Přeštice byly
zaregistrovány následující 
strany a kandidáti:

Informační centrum při KKC
Masarykovo náměstí 311 
Nové kontakty:
telefon/fax: 377 981 911

e-mail:
informacnicentrum@prestice-mesto.cz
Zodpovědná vedoucí IC:
Bc. Kateřina Pešírová
pesirova@prestice-mesto.cz

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kulturovar se uvaří 
v Domažlicích

Lenka Dusilová bude hlavní vystupující mul-
tižánrového hudebního festivalu, který se bude 
konat v sobotu 23. října v Domažlicích. Akce 
nese název DOMAŽLICKÝ KULTUROVAR, 
jelikož se unikátně pořádá v historických pro-
storách bývalého domažlického pivovaru, jed-
noho z nejstarších ve střední Evropě. Hudeb-
ní část proplouvá vodami folku, blues, jazzu, 
worldmusic, soulu, reggae a ethna. Součástí 
programu je výstava obrazů a fotografií jak 
umělců místních a amatérských, tak i akade-
miků, recitace autorské poezie, divadelní před-
stavení. Občerstvení a další služby zajištěny, 
veškerý program se odehrává pod střechou. 
Bližší informace začátkem října. Pořádá CHO-
FILIS, o.s. ve spolupráci s MKS a Městem 
Domažlice. Kultura a pivovar? „DOMAŽLIC-
KÝ KULTUROVAR – místo, kde se vaří kul-
tura.“                                                         (red)
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Společenská kronika

80 let 
Viktorie MARXOVÁ
Marie AUŘADOVÁ

Marie MORAVCOVÁ
Herta PAPOVÁ

Vlasta BAYEROVÁ – Zastávka

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

85 let 
Karel KÖNIGSMARK

Dalšími jubilanty jsou:

Ludmila Černá (81), Helena Bešťáková (81), 
Miloslava Zieglerová (82),  Marie Macháčko-
vá (84), Marie Živná (81), Marie Kowalská 
(82), Marie Kroupová (83), Miloslav Hrubý 
(88), Karolina Sikytová (88), Václav Rádl 
(81), Božena Linhartová (82), Anna Hodano-
vá (87) – Žerovice, Marie Bradová (84), Jan 
Mlynářík (83), Marie Tykvartová (81), Jana 
Simbartlová (89),  Věra Münsterová (81), 
Marie Vlčková (81) – Žerovice, Emilie Fraň-
ková (88), Vilém Polívka (81), Vlasta Krim-
lová (81).

ÚMRTÍ
Anna MADUNICKÁ 
Josef  TOLAR 					

(1921)
(1952)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Dne 9. 9. 1950 stáli na prahu nového života manželé

Božena a Josef  MEDKOVI ze Skočic.
Jejich láska začala před 60 lety ve dvou. Našli v sobě zalíbení a rozhodli se, že půjdou životem 

cestou společnou. Vaše rozhodnutí, manželé Medkovi, nevzešlo jen z růžového klamu, ale ze zra-
lého poznání a hlubokého citu. U příležitosti diamantové svatby byl manželům Medkovým osobně 
poblahopřát starosta Města Přeštice pan Petr Fornouz. Přejeme Vám, manželé Medkovi, abyste se 
dočkali ještě vzácnějšího životního jubilea než jste oslavili – svatby platinové a to ve zdraví, štěstí 
a aby Vaše nádherné soužití bylo i nadále spokojené.

Životní jubileum, které je samozřejmě výjimečné, 100 narozeniny, se neoslavují tak často. Až se 
to zdá neuvěřitelné, ale v našem městě takového oslavence máme a zároveň je nejstarším občanem 
Přeštic. Dne 10. 9. 2010 za přítomnosti starosty Města Přeštic pana Petra Fornouze oslavila toto 
výročí paní 

Marie Kočandrlová z Přeštic. 
Vaše významné životní výročí, paní Kočandrlová, je pro nás příležitostí, abychom Vám do dal-

ších let popřáli zdraví, spokojenost a pohodu.

BLAHOPŘEJEME

     Zveme všechny absolventy tříd 9. A a 9. B, kteří ukončili svoji 
školní docházku v ZŠ v Přešticích v roce 1970 

na setkání spolužáků.
 Setkání se uskuteční ve vinárně hotelu Sport v Přešticích dne 

13. 11. 2010 od 18.00 hod.
Vezměte sebou nejen peníze na útratu, ale hlavně hodně dobré nálady.

Setkání absolventů Měšťanské školy
Už nám bylo 80. Nám, absolventům Měšťanské 

školy chlapecké v Přešticích, kterou jsme navště-
vovali v letech 1941-1944. Sešli jsme se v sobotu 
11. září 2010, abychom vzpomněli těch, kteří z nás 
se nedožili i těch, kteří nás  připravovali do života. 
Pana učitele Paška, Vrbu, Votavu, Potůčka, Cibul-
ku, Blahuta, Kastla a paní učitelky: Kožíškovou, 
Staňkovskou a Tobrmanovou. Byla válka, mnoho 
možností nebylo, ale připravili nás dobře. Nená-
padně nám do života dali základní principy etiky, 
občanskou zodpovědnost, pevnou páteř, poctivost 
v práci, smysl pro humor, který nám pomáhal pře-
konávat maléry a životní trable. Všem patří dík. 
Mnozí z absolventů studovali na středních ško-
lách, někteří si úspěšně vedli i na školách vyso-
kých. I když to někteří z nás měli v životě těžké, 
nikdy se nevzdávali a vytrvali. Vzpomínáme 
a bilancujeme. Někdy se nám zasteskne po škol-

ních lavicích, ale pořád jsme i v pokročilém věku 
kamarádi. Těšíme se nyní na každoroční shledání 
a vzájemně si pomáháme. Dnes jsme se sešli už 
po patnácté. Malé, ale hezké jubileum. Přejme si, 
abychom se v takové kamarádské pohodě ještě 
dlouho scházeli a potkávali.

Text Jaroslav Kasl, foto Josef Kubát

Město Přeštice ve spolupráci s KKC Přeš-
tice připravuje na říjen akci pod názvem 
Zdravé město. Do této akce se zapojí i mateř-
ské školy, a proto jsme dětem položili několik 
otázek.

Otázka: Co je to zdravé město?
Odpovědi:
- odvážejí se pravidelně odpadky
- je všechno zdravé
- lidé jsou šťastní
- nejsou tu lodě s obrovskými komíny, co kouří
Otázka: Co je to otužování?
Odpovědi: 
- kdo se otužuje, má rád zimu
- když je teplo a ochlazeno, chodím v nátělníku
Otázka: Co vám pomůže udržet zdravé zoubky?	
Odpovědi: 
- kůže
- pasta a kartáček
- moc nemlsat
Otázka: Co je skryto pod kůží?
Odpovědi: 
- krev
- maso
- žíly
- kosti
- mozek
- nohy
Otázka: Co je to, když se řekne, že je někdo 
otylý?
Odpovědi:
- když se někdo hodně, strašně napije
- když je někdo tlustý jako maxipes Fík
Otázka: Co jsi dělal zdravého o prázdninách?
Odpovědi :
- posilovala jsem ruce v lodi pádlem
- koupali jsme se a otužovali
Otázka: Co znamená chovat se bezpečně?
Odpovědi: 
- rozhlédnout se, když přecházím silnici
- dívat se na panáčka, jestli svítí červený nebo 
zelený
- nesmíme chodit daleko od maminky
 Otázka: Co jsou to drogy?
Odpovědi:
- drogerie
- prášky
Otázka: Co je to umělé dýchání? 
Odpovědi:
- dýchneme do člověka vzduch pumpičkou
- dýchání z úst do úst
Otázka: Co je to první pomoc?
Odpověď: 
- dáme zraněnému náplast a zavoláme sanitku
Otázka: Co je to měření krevního tlaku?
Odpověď:
- dáš si na ruku náramek, zmáčkneš a ukáže ti 
vysoký tlak
Otázka: S čím chodíme na kožní?	
Odpověď:
- se znaménkem nebo bradavicí
Otázka: Proč chodíme na ušní?
Odpovědi:
- tam nám vyčistí uši
- vyndají špunty
- píchají bubínky
Otázka: Co dělají na očním?
Odpověď:
- opravují oči
Malou anketu s dětmi MŠ Dukelská provedly 
paní učitelky.

Haydn opět ožil 
v Dolní Lukavici

Již 18. ročník Haydnových hudebních slav-
ností, tentokráte pod záštitou ministra spra-
vedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, byl zahájen 
v pátek 10. září v 16 hodin v kostele sv. Pet-
ra a Pavla v Dolní Lukavici. Úvodní proslov 
přednesl ředitel České společnosti Josepha 
Haydna, pan Milan Fiala, ve kterém poděko-
val všem sponzorům.  Následující chvíle již 
patřily Orchestru Konzervatoře Plzeň. Letos 
došlo k mírným změnám v programu, např. 
byla zrušena přestávka a prohozeno pořadí 
skladeb.  Nejdříve si všichni poslechli koncert 
d moll pro dvoje housle od Johanna Sebasti-
ana Bacha, poté skladbu Sinfonia č. 5 G dur 
od Jiřího Antonína Bendy a koncert tradičně 
zakončila skladba zvaná „Lukavická“ – D dur 
od Josepha Haydna. Celkem v rámci Haydno-
va festivalu proběhlo 13 koncertů v různých 
obcích a městech jižního Plzeňska.  Festival 
zakončil koncert na kladívkový klavír na zám-
ku v Lužanech v sobotu 18. září.  

	Eva Klepsová

Hlídání dětí – rozšíření 
služby Mateřského centra

Mateřské centrum chce vyjít vstříc dalším 
potřebám maminek s dětmi. Pokud například 
potřebujete „oběhat“ úřady nebo se jít posadit 
k lékaři a nechcete, aby vaše malá ratolest tento 
maraton absolvovala s vámi, je možné vaše dítě 
svěřit do péče mamince v Mateřském centru, 
která je po tu dobu pohlídá.

Tuto službu nabízí Mateřské centrum od října 
každou středu od 9 do 12 hodin. Pro jistotu je 
však třeba kontaktovat dopředu paní Petru Miš-
terovou na čísle 725 333 597. Sídlo Mateřské-
ho centra je v Rebcově ulici 557 (Sborový dům 
evangelického sboru). Služba je zdarma.

Moštování ovoce
ZO ČZS Přeštice oznamuje, že moštuje ovoce 

od 4. září do 30. října 2010, tj. vždy v sobotu 
od 8.00 do 9.00 hodin, v moštárně ve Stachově 
ulici č. 209 v Přešticích. Cena za 1 kg umytého 
ovoce je 3 Kč. Moštuje se do vlastních nádob, 
vylisovanou drť si každý odveze sám. V případě 
většího zájmu se moštuje do uspokojení posled-
ního přítomného zájemce.

Ing. Jan Kovářík, předseda ZO ČZS

V sobotu 18. 9. 2010 se konal již 4. roč-
ník „Traktoriády“ v Lišicích. Akci pořádala 
skupina „nadšenců“ z hostince od Bílé růže 
v Dolní Lukavici. Pomocnou ruku přidali 
dobrovolní hasiči z Dolní Lukavice a Lišic, 
kterým z dobrovolného vstupného připadl 
výtěžek. 

Text KKC, foto Josef Falout

Jak budeme volit ve volbách
do zastupitelstva a do senátu

V pátek 15. října od 14 do 22 hodin a v sobo-
tu 16. října od 8 do 14 hodin  budou otevřeny 
volební místnosti pro volby do zastupitelstev 
obcí a do Senátu Parlamentu České republiky. 
Stejný režim platí i pro druhé kolo voleb do 
Senátu, které se bude konat ve dnech 22. a 23. 
října, pokud žádný z kandidátů nezíská potřeb-
ný počet hlasů v prvním kole. Pro druhé kolo 
voleb se již hlasovací lístky voličům nedoručují, 
obdrží je přímo ve volební místnosti od okrskové 
volební komise.

Hlasovací lístek pro volby  do zastupitelstva 
města Přeštice je oboustranný, na každé stra-
ně jsou uvedeni kandidáti tří volebních stran 
v pořadí podle vylosovaného čísla zaregistrova-
né volební strany. Seznam kandidátů volebních 
stran do zastupitelstva města je v tomto vydání 
Přeštických novin zveřejněn. 

Do zastupitelstva města se volí 15 členů. Volič 
má následující možnosti hlasování:
- zakřížkováním políčka u názvu jedné volební 
strany dává hlas všem kandidátům této volební 
strany,
- zakřížkováním maximálně 15 políček u jmen 
kandidátů z různých volebních stran dává hlas 
takto označeným kandidátům, 
- zakřížkováním políčka u názvu volební stra-
ny a několika dalších políček u jmen kandidátů 
jiných volebních stran dává hlas všem označe-
ným kandidátům a tolika kandidátům označené 
volební strany, kolik zbývá do počtu 15 volených 
zastupitelů, a to v pořadí od prvého místa.

Preferenční hlasy, které si pamatujeme z voleb 
do poslanecké sněmovny, ve volbách do zastu-

pitelstev obcí zákon neumožňuje, tj. nelze platně 
označit volební stranu a současně jména vybra-
ných kandidátů téže volební strany. 

Do Senátu Parlamentu  ČR  hlasuje volič 
vložením jednoho hlasovacího lístku vybraného 
kandidáta do úřední obálky určené pro volby do 
senátu. 

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva 
města a pro první kolo voleb do senátu budou 
voličům dodány nejpozději v úterý 12. října 
v modrých doručovacích obálkách. Hlasovací 
lístky se ve volební místnosti v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků vkládají do 
úředních obálek. Úřední obálka pro volby do 
zastupitelstva je šedá, pro volby do senátu žlutá. 
V druhém kole senátních voleb budou používá-
ny šedé úřední obálky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Okrsková volební komise neumož-
ní hlasování těm voličům, kteří neprokáží svou 
totožnost a státní občanství platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR, cizinci 
průkazem o povolení k pobytu nebo těm voli-
čům, kteří se neodeberou do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků.

Volič, který se ze závažných důvodů nemůže 
dostavit do volební místnosti, má možnost až do 
pátku 15. října do 14 hodin požádat městský úřad 
(tel. 377 332 444 nebo 377 332 512) o to, aby 
mohl hlasovat do přenosné volební schránky jin-
de v územním obvodu okrsku podle místa svého 
trvalého bydliště. Ve dnech voleb může o totéž 
požádat přímo okrskovou volební komisi.

Eva Česáková, tajemnice MěÚ



Program na měsíc březen 2010

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

2. 10. SO: VRCH TŘE-
MOŠNÁ         
Vlakem z Přeštic v 5.25 h 
do Plzně ® z Plzně 6.08 do 
Zdic, ze Zdic 7.10 do Pří-
brami (7.45). Zpět z Pří-
brami 14.11 do Zdic, ze 

Zdic ® 14.51 do Plzně, z Plzně v 17.02 h do 
Přeštic.
TRASA: Příbram ČD – Březové Hory – vrch 
Třemošná – Lazec – Svatá Hora – Příbram ČD
Vede J. Hošek (16,5 km). 
8. 10. PÁ: ŽICHOVICE-LAZNY
Vlakem z Přeštic v 8.43 h přes Klatovy do 
Žichovic (10.22). Zpět autobusem ze Straší-
na 15.45 do Sušice (16.20), ze Sušice vlakem 
16.59 do Klatov (17.54), z Klatov v 18.06 h do 
Přeštic                                                         
TRASA: Žichovice – Běsetín – strašínská jes-
kyně – Lazny – Lesní hotel – Strašín
Vede A. Mastlová (16 km).

16. 10. SO: Z NÝRSKA DO NÝRSKA              
Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Nýrska (8.22). Zpět 
z Nýrska 14.22 do Klatov, z Klatov v 14.46 h 
do Přeštic.
TRASA: Nýrsko ČD – Hodousice – Dešenice 
– hráz přehrady – Nýrsko 
Vede F. Vokáč (13 km).
21. 10. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLU-
BOVNĚ HOTELU SPORT v 17.00 hodin
23. 10. SO: PLZEŇ – náměstí                     
Vycházka s výkladem ing. arch. Soukupa. Sraz 
v 10 hodin před katedrálou sv. Bartoloměje 
v Plzni.
Vede M. Šetková.
29. 10. PÁ: ZE STODA DO MERKLÍNA
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně 
8.08 do Stoda (8.46). Zpět z Merklína autobu-
sem v 14.10 h (15.50).
TRASA: Stod – za Hůrkou – Líšina – Čelákovy 
– Chalupy – Dráhovský rybník – Merklín
Vede V. Čermák (16 km).

říjen 2010
l 1. 10. Taneční 2010 – 1. prodloužená kurzu
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: Sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč (předprodej v IC Přeštice)
l 2. 10. 7. ročník Přeštický turnaj minižáků
Čas konání: 9.00 hodin
Pod záštitou poslanců Parlamentu ČR Jiřího 
Papeže a Ivany Levé.
Místo konání: fotbalový stadion Přeštice
l 2. 10. Taneční maratón
Čas konání: 11.00 hodin
Pořadatel: soukromý subjekt
Místo konání: malý sál KKC Přeštice
l 5. 10. „Vše o Jánošících“ – beseda s auto-
gramiádou L. Smatany
Čas konání: 18.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 7. 10. Exotika v říši tónů
Uslyšíte skladby inspirované etnickou hudbou 
z Brazílie, Bolívie, Thajska, Japonska, Peru, 
Chile, Filipín a Čuvašska. V průvodním slovu 
Beny Havlů se dozvíte zajímavosti o skladate-
lích nebo skladbách, též o jejím setkání s thaj-
sou princeznou. Hostem koncertu bude dirigent 
MgA. Jiří Kubica, který seznámí posluchače 
s historií vzniku xylofonu a zahraje na něj.
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 80 Kč
l 9. 10. Jóga vesele i vážně s Karlem Nešporem
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: malý sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
13.-20. 10. Dny zdraví 2010
11.-15. 10. Čarovné bylinky, vůně koření 
a medové pohlazení
Denně od 9.00 do 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice 
l 13. 10. Den prevence – Rakovina tlustého střeva
Beseda na dané téma s odborníkem na danou 
problematiku MUDr. Luďkem Bouchnerem.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
l 13. 10. Den prevence – Relax Orient cvičení
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: solná jeskyně Lastura Přeštice 
Vstup: zdarma
l 14. 10. Den mateřinek 
Zábavné sportovní dopoledne plné her, soutěží 
a pohybu.
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: městský park
l 16. 10. Eukalyptový den – pobyt a přednáška 
v solné jeskyni s aromaterapií – „Význam soli, 
solné produkty a její vliv na zdraví člověka“ 
(ochutnávky, vstup na přednášku ZDARMA), 
rezervace místa na tel. 739 886 626.
Čas konání: 16.00 hodin

Kultura a umění
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l 18. 10. Den zdravého pohybu – Netradiční 
cvičební lekce
Ukázky cvičebních bloků – Aerobic Bodyform, 
Dance Aerobic, jóga.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
l 19. 10. Den se Zdravotním ústavem Plzeň
Odběry vzorků pitné vody (sběrné místo), pou-
čení o dezinfekci pitné vody domácích studní 
a vrtů, poradenství v oblasti očkování, cestovní 
medicíny, HIV/AIDS. Očkování proti klíšťové 
encefalitidě, proti chřipce.
Čas konání: 9.00-15.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
l 20. 10. Den  pro výživu
Přednáška spojená s degustací výrobků – cere-
ální pečivo, pečivo klasické, pestrost stravy,  
zdravý životní styl.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice
Vstup: zdarma
l 14. 10. SOLASIDO
Finálový večer pěvecké soutěže dětí, které byly 
vybrány na castingu. Záznam z pořadu pořídí 
regionální televize Public TV.  
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč
l 19. 10. 6. výroční koncert – HLÁSEK  ZUŠ 
Přeštice 
Čas konání: 17.00 hodin
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
l 20. 10. Kterak beruška Uška o 7. tečku při-
šla (školní představení)
Čas konání: 8.30 h a 10.00 h
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
l 23. 10. Přeštický kanec
Program: 10.00-14.00 h ukázky zabijačky
                12.00-14.00 h Domažličanka s kapel-
níkem J. Mlezivou
                15.00-17.00 h Kabát revival Plzeň
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice
Místo konání: Masarykovo náměstí Přeštice
l 23. 10. Zavírání řeky Úhlavy 2010 aneb 
Bezpečnost na vodě očima dětí
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: Vodácké oddíly TOM Úhlava a KČT 
Úhlava
Místo konání: Přeštická loděnice
l 25. 10. Vzpomínkový večer na J. J. Rybu
Vzpomínkový akt u pomníku J. J. Ryby, před-
stavení publikace o Rybově dětství, p. Hoye-
rová a J. J.Ryba – přednáška. „A světlo bude 
velké“ – hra o J. J. Rybovi s plzeňskými herci 
v čele s A. Kaškou.
Čas konání: 16.30 hodin
Pořadatel: Město Přeštice, SPZHP Přeštice, 
KKC Přeštice
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma
l 29. 10. Taneční 2010 – 2. prodloužená kurzu
Čas konání: 19.00 hodin
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: sokolovna Přeštice
Vstupné: 100 Kč /předprodej v  IC Přeštice/
l 30. 10. Drakiáda
Čas konání: 14.00 hodin
Pořadatel: město Přeštice
Místo konání: luka u Příchovic

 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

V sobotu 11. září 2010 uspořádali dobro-
volní hasiči v Přešticích den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici v Mlýnské ulici s ukázkami 
soutěžních disciplín mladých hasičů. Součástí 
akce byla též výstava hasičské techniky, kterou 
přivezli ukázat i hasiči z partnerského sboru 
v bavorském Berghamu. 

Martin Felix, SDH Přeštice

Prázdniny a začátek nového 
školního roku v našem Domečku

A je to tu znovu, 
začal nový školní 
rok a na prázdniny 
už jen vzpomíná-
me. Ti, kdo je trá-
vili v Domě dětí 
a mládeže v Přešti-
cích, mají určitě na 
co vzpomínat. Na 
začátku prázdnin 
proběhlo Soustředě-

ní v domečku. Děti měly jedinečnou příležitost 
strávit několik dní i nocí v prostorách našeho 
Domečku. Byly pro ně připraveny různé sou-
těže a hry.

Na konci prázdnin proběhl příměstský tábor. 
Ti, kteří jej navštívili, si mohli pohrát v naší 
herně, vyrobit si různé výrobky vlastníma ruka-
ma, ale i projet se na koloběžce na nedalekém 
hřišti.Velký úspěch mělo také opékání buřtíků 
na naší zahradě.

I když už prázdniny skončily, čeká nás spous-
ta nových krásných zážitků v novém školním 
roce.

I letos mohou zájemci vybírat ze spous-
ty zájmových aktivit a kroužků v Domě dětí 
a mládeže v Přešticích.

Blanka Zezulová
Dům dětí a mládeže Přeštice

Logo pro Dolní Lukavici vytvořil 
kreslíř – Američan Glen Garner

Již podruhé zavítal Glen Garner, Američan s dánskými 
kořeny, na malířské symposium do Dolní Lukavice. Strávil 
zde týden spolu s dalšími umělci, kdy nejen tvořil, ale rov-
něž poznával krásy Dolní Lukavice. Dle jeho slov ho velmi 
zaujal židovský hřbitov, kostel a zámecký park. Ve svém 
skicáři načrtl zajímavě pojatý nápis „Dolní Lukavice“, 
který po svém návratu ještě vylepšil a stanovil jej logem 
symposia pro rok 2010. Glen začal se skicami rozličných 
postaviček už v dětství, maloval různé komiksy a obdivo-
val Donalda Ducka. Vystudoval vysokou školu (School of 
Visual Arts) v New Yorku, oženil se a v současné době žije 
s manželkou a dětmi v dánské Kodani. Kreslení mu zůstalo 
koníčkem, pracuje jako překladatel. „Přál bych si namalo-
vat fresku, přijet zase příští rok do Dolní Lukavice, a pokud 
by se logo symposia stalo i logem Dolní Lukavice, byl bych 
velmi šťastný…“ zakončuje s úsměvem pan Garner.

Mgr. Eva Klepsová
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DNY ZDRAVÍ 2010
(13.-20. 10. 2010)
l 11.-15. 10. 2010 Čarovné bylinky, vůně 
koření a medové pohlazení

Interaktivní prodejní výstava spojená s ochut-
návkou, odbornou radou, besedou na dané 
téma.
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice 

l 13. 10. 2010 Den prevence – Rakovina tlus-
tého střeva

Beseda na dané téma s odborníkem na danou 
problematiku MUDr. Luďkem Bouchnerem.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

l 13. 10. 2010 Den prevence – Relax Orient 
cvičení

Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: solná jeskyně Lastura Přeštice 
Vstup: zdarma

l 14. 10. 2010 Den mateřinek 

Zábavné sportovní dopoledne plné her, soutěží 
a pohybu.
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: městský park

l 16. 10. 2010 Eukalyptový den – pobyt a před-
náška v solné jeskyni s aromaterapií – „Význam 
soli, solné produkty a její vliv na zdraví člově-
ka“ (ochutnávky, vstup na přednášku ZDAR-
MA), rezervace místa na tel. 739 886 626.
Čas konání: 16.00 hodin

l 18. 10. 2010 Den zdravého pohybu – Netra-
diční cvičební lekce

Ukázky cvičebních bloků – Aerobic Bodyform, 
Dance Aerobic, jóga.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

l 19. 10. 2010 Den se Zdravotním ústavem 
Plzeň

Odběry vzorků pitné vody /sběrné místo/, pou-
čení o dezinfekci pitné vody domácích studní 
a vrtů, poradenství v oblasti očkování, cestovní 
medicíny, HIV/AIDS. Očkování proti klíšťové 
encefalitidě, proti chřipce.
Čas konání: 9.00-15.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice

l 20. 10. 2010 Den  pro výživu

Přednáška spojená s degustací výrobků – cere-
ální pečivo, pečivo klasické, pestrost stravy,  
zdravý životní styl.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice
Vstup: zdarma

Doprovodný program:

1) Výtvarná soutěž pro MŠ – koláž na téma 
„Zdravý životní styl“ – práce budou vystaveny 
na radnici města Přeštice

2) „Zdravý recept“ – soutěž pro žáky 1. a 2. 
stupně ZŠ, Gymnázia na dané téma, práci lze 
opatřit kresbou či obrázkem, vyhodnocené prá-
ce budou vystavené v budovách škol v Přešti-
cích 

3) „Prevence zubního kazu“ – přednáška 
o prevenci a péči o zuby, nácvik správné „údrž-
by“ zubů zábavnou formou, dopoledne pro 
maminky s dětmi

4) „V zdravém těle zdravý duch“ – ukázko-
vá cvičební hodina pro veřejnost – předškolní 
děti.

Den otevřených dveří ve skautské 
klubovně v Přešticích se povedl

K Evropskému dni bez aut uspořádalo měs-
to Přeštice pro své občany vyjížďku na kolech 
a pěší výlet do okolí. Startovalo se z náměstí 
v sobotu 11. 9. 2010 a cílem pro všechny byla 
právě skautská klubovna přeštického střediska 
v Nepomucké ulici. 

Pro znavené výletníky i všechny ostatní, 
kteří se přišli jen podívat, jsme měli připrave-
no občerstvení. Ovšem nebylo to zas tak jed-
noduché. Kdo si chtěl opéci buřtíka, musel si 
ho zasloužit. Stačilo získat tři obtisky razítek… 
Hladovci si mohli vybrat, jestli zkusí štěstí na 
chůdách, hlavolamech, na kuželkách, při šifro-
vání, první pomoci nebo si obtisk vystřílí míčky, 
vzduchovkou nebo zaslouží nasekáním třísek.

Tohle asi nikdo nečekal, ale většina se do 
toho pustila s vervou. Za chvíli už se ozýval 
smích, kamarádské povzbuzování dětí i dospě-
lých, a tak hladový snad nikdo neodešel. Pan 
starosta pak vylosoval výherce v tombole a kdo 
chtěl, mohl si prohlédnout vnitřek klubovny, 
kroniky a fotky. 

I díky nádhernému počasí to bylo velmi pří-
jemné odpoledne a pokud se podobná akce usku-
teční i příští rok, rozhodně si ji nenechte ujít. 

HK
Foto archiv skautský oddíl Díváme se na vás z výšky.

Fotosoutěž už zná 
svého vítěze

Na jaře letošního roku vyhlásil Mikroregion 
Přešticko soutěž amatérských fotografů, urče-
nou všem, kteří rádi fotografují vše, co souvisí 
s životem a přírodou v našem mikroregionu. 

Do soutěže se přihlásilo 19 dospělých a jedna 
dětská soutěžící. Fotografie hodnotila pětičlen-
ná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, 
Mgr. Petr Fornouz, Tomáš Kosohorský (zástup-
ce sponzora I. A. C. GROUP) a Jan Kubovec 
(dětský porotce).  Každý člen komise ohodnotil 
svými body všech 58 fotografií a z nich bylo 
stanoveno následující pořádí:  1. místo Ivan 
Markovič, Přeštice – Zimní nálada, 2. místo 
Karel Beneš, Zelené – Ráno, 3. místo Jakub 
Homolka, Horšice – Krávy, Lubomír Lampolt, 
Chlumčany – Zemědělství. Čestné uznání udě-
lila porota Janu Hasákovi z Přeštic za snímek 
Kostel v mlze. V kategorii do 15 let udělila 
porota čestné uznání Adéle Bouchnerové 
z Nezdic za snímky Rodeo v Roupově. Všich-
ni oceněni se mohou těšit díky sponzorům 
na hodnotné ceny a keramické sošky z dílny 
J. Boškové. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se koná na 
vernisáži výstavy ve čtvrtek 30. 9. 2010 v 17.00 
hodin v konferenčním sálku KKC Přeštice.  
Srdečně Vás zvu na výstavu fotografií, která 
bude přístupná veřejnosti od 1. 10. do 8. 10. 
2010 v době od 9.00 do 17.00 hodin. 

Velice nás potěšil zájem dospělých sou-
těžících a doufám, že stejný zájem projeví do 
budoucna i kategorie dětí. Děkuji sponzorům 
fotografické soutěže, kterými byly I. A. C. 
GROUP Přeštice, Fotostudio Kubát, MASO 
Brejcha, Počítače Havlíček, VESNA květiny, 
ZUŠ Přeštice a KKC Přeštice, kteří byli velmi 
vstřícní.

Miloslava Loudová
předsedkyně Mikroregionu Přešticko

Pořad Vesele o stáří měl úspěch
Díky svému členství v Národní síti zdravých 

měst zavítal do našeho Kulturního a komunitní-
ho centra pořad s názvem Vesele o stáří. Mode-
rátoři tohoto pořadu zábavnou formou probírají 
s místními odborníky možnosti řešení problé-
mů seniorů v pořadatelském městě. Večer to byl 
velmi úspěšný, zaplněné hlediště velkého sálu 
se skvěle bavilo. Ovšem byl i poučný, diváci 
se dozvěděli potřebné informace o tom, jak se 
bránit všelikým problémům stáří, kde hledat 
pomoc nebo jak funguje místní pečovatelská 
služba. 

Náročnou práci pečovatelek pro Přeštice 
i široké okolí zvládají čtyři školené pečovatel-
ky, které seniorům nebo i zdravotně postiženým 
občanům nakoupí, uklidí, přivezou oběd, mohou 
jim dále vyprat prádlo, imobilní klienty mohou 
ve středisku osobní hygieny pravidelně koupat. 
Jako doplňková služba je poskytována také 
pedikúra. Pečovatelská služba se také v případě 
potřeby snaží zprostředkovat sousedskou výpo-
moc. 

V domě s pečovatelskou službou mohou být 
umístěni klienti, kteří jsou s pomocí pečova-
telek, případně rodinných příslušníků, schop-
ni se o sebe alespoň částečně postarat. Pokud 
je třeba umístit imobilního klienta do zařízení 
s nepřetržitou péčí, je možné se obrátit na odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřa-
du Přeštice, který zjišťuje volné kapacity zaříze-
ní pokud možno v blízkém okolí. Město samo 
takové zařízení ještě nemá, ale jeho výstavba 

je součástí strategického plánu rozvoje i komu-
nitních plánů města. O přípravách informoval 
v pořadu „Vesele o stáří“ starosta města. Rea-
lizace je ovšem závislá na tom, zda se podaří 
na jeho zřízení získat dotační finanční prostřed-
ky, vlastní zdroje města na tak náročnou akci 
bohužel nestačí. 

Zatím se tedy město snaží seniorům usnad-
nit život nejen zajištěním provozu pečovatelské 
služby nebo budováním bezbariérových tras 
i přístupů do veřejných budov, ale také zpříjem-
nit různými akcemi ať už určenými přímo pro 
seniory, jako byl zmíněný pořad „Vesele o stá-
ří“, finančními příspěvky na činnost organiza-
cím sdružujícím seniory a zdravotně postižené 
nebo umožněním účasti na akcích pro veřejnost 
zajištěním dopravy bezbariérovým autobusem. 

Na závěr to nejdůležitější: potřebujete se 
dozvědět více informací o péči pro senio-
ry v našem městě? Seznámit se s možnostmi 
poskytovaných služeb pečovatelské služby? 
Jak zajistit péči o seniora v domácím prostředí?  
Nemusíte být na tyto problémy sami.

Pro podrobnější informace volejte telefon-
ní číslo 377 982 210 nebo pište na dps.presti-
ce@seznam.cz. Naše pečovatelky se vás nebo 
vašich blízkých ochotně ujmou a pomohou najít 
vhodné řešení. 

Pavla Bradová,
vedoucí Pečovatelské služby Přeštice

Eva Česáková,
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice

Pořad Vesele o stáří sledovalo vyprodané 
hlediště.

Ladislav Hron a Aleš Cibulka s hosty diskuto-
vali zábavnou formou o možnostech řešení pro-
blémů seniorů.                Foto 2x KKC Přeštice
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Obra te se na nás a my Vám
z d a r m a

zpracujeme návrh systému dle Vašich požadavk .

Ahoj léto, ahoj prázdniny
Odpoledne plné her a soutěží se uskutečnilo dne 28. 8. 2010. Skutečné řádění pro malé i velké 

uspořádalo KKC Přeštice, město Přeštice a Přeštická stodola v Městském parku.

JUMP with Bike – Radek Milfort  
představil spolu se svými kamarády 
z Bike teamu Blovice, co všechno 
dokážou na svých kolech. Jejich 
adrenalinové kousky tak nadchly 
mnohé kluky z Přeštic a okolí, kteří 
se přišli podívat odpoledne v sobo-
tu 28. srpna do vnitrobloku v Přeš-
ticích.  Akce Bike teamu Blovice 
jsou financovány v rámci 1. roční-
ku programu pro mládež JUMP za 
podpory partnerů: místní akční sku-
piny OS Aktivios a mikroregionů 
Přešticko, Úslava a Radyně. A tím-
to Vás zveme i na další JUMPové 
akce: 2. října – Taneční maraton 
v Přešticích (Zumba a Flirt dan-
ce s Helčou Hodanovou) a 23. 10. 
2010 – Zavírání řeky Úhlavy 2010 
v Přešticích (Vodácké oddíly TOM 
Úhlava a KČT Úhlava). Více na 
www.mas-aktivios.cz.

Text a foto 
Mgr. Martina Hanzlíková, 

místní akční skupina OS Aktivios 

Foto 5x KKC Přeštice

7. 10.   Exotika v říši tónů
Uslyšíte skladby inspirované etnickou hudbou z Brazílie, 
Bolívie, Thajska, Japonska, Peru, Chile, Filipín a Čuvašska. 19.00 hodin,  velký sál KKC Přeštice
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Přeštice v čase – XIII. 
Zavedení elektrické energie v Přešticích a okolí

Je těžké si v dnešní době představit, že ještě před sto lety si nemohli naši prarodiče kaž-
dý večer rozsvítit žárovku nebo zapnout televizi. První náznaky využívání elektrické energie 
se objevily až na přelomu 19. a 20. století, ale větší rozvoj nastal až po první světové válce 
díky založení Západočeského elektrářského svazu v únoru 1919. Před tím se část Přeštic okolo 
náměstí osvětlovala díky stejnosměrnému proudu, který vyrábělo dynamo ve mlýně pana Fran-
tiška Hřícha v Mlýnské ulici. Venkovní síť o stejnosměrném napětí 220 V byla nespolehlivá, 
vodiče byly železné. Byla snaha o zavedení střídavého proudu, v té době byla největším zdro-
jem výroby elektrického proudu parní elektrárna ve Zbůchu. Konečná jednání o zrušení výroby 
stejnosměrného proudu v přeštickém mlýně skončila až v roce 1925. První domy, které byly 
napájeny střídavým proudem z veřejné sítě, byly tzv. okresní domy v ul. 5. května v Přešticích, 
a to z trafostanice za viaduktem naproti bývalému hospodářskému družstvu. Od ledna 1927 
byla v provozu transformovna za Přešticemi směrem na Skočice. Prvním vedoucím provozní 
správy byl Miloslav Kratochvíl a provozními zaměstnanci byli Tomáš Běl, Tomáš Kasl, Josef 
Květoň, Jaroslav Smitka a František Štekl. Tito zaměstnanci ještě byli přítomni okamžiku, kdy 
se v obcích Přešticka poprvé rozsvítily žárovky. Transformovna měla tři vývody 22 kV směrem 
na Zbůch, Domažlice a Klatovy, tři vývody 6 kV směrem na Chudenice, Blovice a Nepomuk. Po 
druhé světové válce byl v této transformovně instalován transformátor  60/22 kV.

Na počátku roku 1929 neměly ještě elektřinu obce Zelené, Zálesí, Vlčí, Borovy, Skočice 
a Zerovice. Do března roku 1936 se ještě nesvítilo v Lužanech, Kucínech, Dolcích a Nezdicích. 
Zajímavostí je, že na zámku pana Josefa Hlávky v Lužanech si mohl on a jeho hosté rozsvítit 
žárovky již okolo roku 1900, a to díky napájení stejnosměrným proudem z blízkého mlýna.

Velká současná transformovna  440/220/110/22 kV u Dolní Lukavice je v provozu již od 
roku 1963.                                       Text a archivní fotografie ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát

V rámci Dnů evropského dědictví se 
konala v sobotu 18. 9. 2010 netradiční akce 
u opraveného kostela sv. Ambrože ve Víco-
vě. Kromě šermířských turnajů Šermdivadla 
Clatonia sehrál nový divadelní soubor Úhla-
van krátký příběh „Staré pověsti Nouzov-
ské“ (původně se Vícov jmenoval Nouzov). 
Akce byla ukončena prohlídkou kostela 
Vícov a opékáním vuřtů. Na závěr účastní-
ci obejmuli obvod kostela Vícov, bylo jich 
potřeba celkem padesát šest. Výhercem 
vyhlášené soutěže byl pan Karel Beneš, kte-
rý tipoval 54 účastníků.

Text a foto ing. Jiří Běl

Foto 2x Ivan Strejc
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Za několik týdnů se konají komunální volby, a proto jsme oslovili představitele města Přeštice, 
aby se ohlédli za posledními čtyřmi roky v čele Přeštic a odpověděli na několik otázek. (red)

Ohlédnutí se za posledními čtyřmi roky 
očima starosty Mgr. Petra Fornouze

1) Jak jste toto volební období vnímal?
Možná to bude znít neskromně, ale předešlé 

volební období vnímám jako dynamické. Vět-
šinu akcí, které byly v plánu, se podařilo usku-
tečnit a na další se vytvořily vhodné předpo-
klady pro budoucí realizaci. Dle mého názoru 
se podařilo i zlepšit komunikaci mezi radnicí 
a úřadem.

2) Co důležitého se podařilo?
Myslím si, že se podařilo poměrně dost. 

Nebudu jmenovat veškeré akce, ale pozastavím 
se jen u těch nejvýznamnějších. Jednoznačně 
mezi ně patří rekonstrukce lékařských domů 
V Husově a Sedláčkově ulici včetně bezbari-
érových přístupů, výstavba nového parku Na 
Chmelnicích, nová veřejná WC, kompletní 
rekonstrukce Palackého ulice včetně inženýr-
ských sítí a veřejného osvětlení, dokončení 
zázemí pro sportovní oddíly kopané a háze-
né, přestěhování knihovny do nových prostor 
bývalé lékárny, opravy chodníků jak ve měs-
tě, tak v městských částech Skočice a Žerovi-
ce. Naopak znemožnění výstavby obchodního 
domu Lidl uvnitř Městského parku považuji 
za vítězství zdravého rozumu. Chtěl bych také 
připomenout opravy památek, ať už kompletní 
restaurování či doplnění soch na Mariánském 
sloupu, soch sv.Jana Nepomuckého a sv. Vác-
lava či dokončení rekonstrukce kostela na Víco-
vě. Úspěchem je také dokončení revitalizace 
části náměstí s barokní kašnou. Kromě inves-
tičních akcí je důležité připomenout i rozšíření 

spolupráce s neziskovými organizacemi. Také 
mnoho kulturních akcí se stává již tradicemi, 
ať jsou to Slavnosti města či Přeštický kanec 
a mnoho dalších.  

3) Co podstatného se nestačilo a proč?
Bohužel se nepodařilo realizovat projekt 

výstavby zimního stadionu a plaveckého bazé-
nu, i když jsou vydána veškerá stavební povo-
lení a území je pro výstavbu připraveno. Jednou 
z hlavních příčin jsou problémy s hodnoce-
ním žádostí o podporu projektů z ROP NUTS 
II Jihozápad, jež zdrželo realizaci minimálně 
o dva roky (do dnešního dne nejsou známy 
výsledky 5.a 6.výzvy – podání žádosti 26. 6. 
2009 na bazén). A možná i situace v zastupitel-
stvu v době před konáním komunálních voleb.

Zdržení realizace z ROPu se netýká jen zim-
ního stadionu a bazénu, ale i místní komunikace 
Na Pajzovně ve Skočicích, Komenského ulice 
v Přešticích a dalších.

4) Jaké je největší Vaše přeštické přání?
Spíše bych to nazval přání pro Přeštice. 

Považuji se za patriota města, a proto městu 
přeji další rozvoj, který bude ku prospěchu oby-
vatel a zastupitelstvo, které bude řešit potřeby 
a problémy města bez zbytečného politikaření 
či prosazování zájmů jednotlivců či úzkých 
skupin.

Zdravě hrdé obyvatele na své město a na to, 
že v něm žijí, to si myslím, že Přeštice mají, a to 
je asi to nejcennější, co další rozvoj města bude 
hnát kupředu.

Ohlédnutí se za posledními čtyřmi roky
očima místostarosty Mgr. Antonína Kmocha

„Za nabídku redakce Přeštických novin 
děkuji. K položeným otázkám se nevyjád-
řím, a to z prostého, ale zásadního důvodu: 
Toto vydání PN dostanou čtenáři – voliči 
těsně před volbami do městského zastu-
pitelstva. Rada města většinou hlasů na 
svém zasedání dne 7. září zamítla možnost 

poskytnout prostor pro programy či jejich 
body stejnou měrou všem kandidujícím 
stranám. V tomto čase bych považoval 
moje odpovědi  vůči čtyřem zbývajícím 
kandidujícím stranám za nekorektní, když 
nedostaly stejnou možnost k jakémukoli 
předvolebnímu vyjádření.“

Evropský den bez aut Počítání hodin
Pro naprostou většinu z nás začalo seznamová-

ní se s hodinami, tedy s časem a jeho měřením, ve 
škole. Z nácviku určování času a časových pojmů 
jsme se postupně dokázali přehoupnout k často 
užívaným spojením jako je žádný čas, volný čas, 
nejvyšší čas či snad promarněný čas.

Vím jistě, že čas je skvělý (kum)pán, ale čas-
to není většího nepřítele. Tak chodím a počítám 
hodiny. V Přešticích jsem už napočítala sedm 
hodin, z toho jedny sluneční. Radniční hodiny, 
dále krásné robustní hodiny – v ciferníku mající 
obchodní značku Eman Pluhař – na rohu Masary-
kova náměstí a Červenkovy ulice. Ovšem pozor, 
má osobní zkušenost velí, že je neradno se na ně 
vždy spoléhat coby na zdroj přesného času. Další 
hodiny vyhlížejí ve vnitrobloku domů v prostoru 
městského parku, jiné nad hlavním vchodem do 
ZŠ Na Jordáně a samozřejmě nechybějí hodiny 
nádražní, v prostoru směrem ke kolejišti. Také 
počítám jedny t. č. nefunkční hodiny ve dvoře 
areálu ČSAD v provozovně v Husově ulici. Ty 
zřejmě sloužily výhradně pro vnitřní potřebu 
závodu, ale dnes na ně lze dohlédnout i z ulice 
okem „veřejným“.  No a ty jediné sluneční vévo-
dí štítu domu č. p. 144 na severní straně Masa-
rykova náměstí. Jestli je v něčem naděje, tak ve 
slunečních hodinách. Což platí dvojnásob, je-li 
pod mrakem…

Prostě takové počítání hodin – i to může být 
časomíra. Jakýsi vzdor, i když nám něco zastřeně 
našeptává, že nejlepší je nevzdorovat vůbec.

Jenom mě napadá, nebylo by úsměvné jít kolem 
provozovny pyšnící se pojmenováním „Čas“. 
Máte čas? Zastavte se! Nemáte čas? Zastavte se, 
u nás ho najdete!                    Ing. Jana Štrejnová

Cyklisté na Ticholovci.

Výhody tandemu.

Na startu.

Na dobrý kolektiv se nezapomíná
Historie stavebnictví v Přešticích se odvíjela 

od roku 1949. Nejdříve národní, potom státní 
podnik Prefa Přeštice se brzy stal největším 
průmyslovým podnikem na okrese Plzeň-jih. 
V dobách svého největšího rozkvětu míval přes 
1800 zaměstnanců v sedmi závodech a šesti 
provozovnách se sídly ve dvou krajích – Zápa-
dočeském a Jihočeském. Jeho nadřízeným orgá-
nem byla VHJ Prefabrikácia Bratislava. Vinou 
nešťastné privatizace v 90. letech začal výrobní 
závod Prefy chátrat, docházelo k fiktivním pře-
vodům majetku, až došlo ke konkurzu. V letech 
2003 – 2005 byl celý 10 ha areál závodu zce-
la zdemolován a dodnes leží ladem. Jedinou 
připomínkou padesátileté existence úspěšného 
přeštického podniku je budova bývalého podni-
kového ředitelství, tzv. „Modrý dům“ v Palac-
kého ulici, která je v současné době v majetku 
města.

Na pátek 3. září 2010 se pokusilo několik 
nadšenců svolat setkání bývalých zaměstnanců. 
Přesto, že pozvánky šly prakticky jen ústní ces-
tou, ve Spolkovém domě v Přešticích se sešly 
bezmála tři stovky lidí. Byli nejenom z Přeštic 
a okolních obcí, ale také z někdejších závodů 
v Chlumčanech, Chebu, Zbůchu, Horažďo-
vicích a Kaznějově. Nejstarší účastnici bylo 
87 let, nejvzdálenější účastník přicestoval až 
z východního Slovenska! Hodně se vzpomína-
lo na staré časy, na život v podniku, který jim 
dával práci, i na ty, kteří již odešli tam, odkud 
není návratu. Loučení provázelo společné přá-
ní, aby se akce v dohledné době zase zopako-
vala. Poděkování patří hlavním iniciátorům 
akce – Jaroslavu Volfovi, Bohuslavu Primasovi 
a Drahoslavě Květoňové, jakož i kapele Orion, 
která se starala o dobrou náladu.   

Věra Kokošková

Společné setkání bývalých zaměstnanců státního podniku Prefa Přeštice.

Akce pro školní družinu.

Pozvánka na vzpomínkový akt
Mgr. Jan Königsmark si dovoluje pozvat obča-

ny Přeštic i blízkého okolí v úterý dne 26. října 
v 16.00 hod. k pomníku J. J. Ryby, který se nachází 
pod zdejším chrámem Nanebevzetí Panny Marie. 
Proběhne zde – právě v místech, kde kdysi stávala 
stará dřevěná škola, v níž se J. J. Ryba před 245 
lety narodil – vzpomínkový akt. Společně s naším 
vikářem panem Karlem Plavcem zavzpomínáme 
a pomodlíme se za tohoto významného přeštic-
kého rodáka. Poté pan vikář požehná autorovi 

knihy „Odkaz Jakuba Jana Ryby dnešní době“, 
tedy mojí osobě, a všem jejím čtenářům. Za účas-
ti uznávaného moderátora Mgr. Jiřího Hlobila 
bude „rybovský program“ pokračovat od 17.00 
hod. v přeštickém Spolkovém domě. Představeny 
budou tři nové pohlednice zachycující život a dílo 
J. J. Ryby. Rovněž společně nahlédneme a zapo-
sloucháme se do úryvků z knihy „Odkaz Jakuba 
Jana Ryby dnešní době“.  Po skončení si dovoluji 
pozvat přítomné na slavnostní raut.
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rychlá, bezpe ná, efektivní, 

zcela bezbolestná procedura 

k rychlému odbourávání tuku 

v ur ených, problémových 

partiích t la

Divadelní spolek Úhlavan startuje druhou divadelní sezónu
První rok své „novodobé“ činnosti bude mít 

za sebou 15. října letošního roku obnovený 
divadelní spolek Úhlavan v Přešticích. O tom, 
jaký to byl rok a co soubor chystá pro novou 
sezonu, jsme si povídali s principálem Ludví-
kem Pouzou.

Jak hodnotíte první rok v činnosti obnove-
ného divadelního spolku v Přešticích? 

Myslím si, že jsme měli poměrně úspěšný rok. 
Dala se dohromady skupina lidí, která divadlu 
fandí. Bohužel, jak už to v různých spolcích 
chodí, někdo přijde a někdo odejde. I u nás pár 
lidí poznalo, že ochotničení není vůbec jedno-
duchou záležitostí a že dělat divadlo je hodně 
náročné, především pak na čas. Naštěstí při-
cházejí mezi nás další a další zájemci, které 
láká světlo ramp a potlesk diváků. Nastudovali 
jsme Vesnickou pohádku od plánického ochot-
níka Vladimíra Kábrta. Tuto pohádku jsme 
pětkrát zahráli v Přešticích, a vyjeli jsme s ní 
i do Radnic a Horšovského Týna. S touto hrou 
jsme se zúčastnili i západočeské oblastní pře-
hlídky souborů hrajících pro děti, odkud si naše 
členka Lucie Snopková přivezla cenu dětského 
publika. Dále jsme připravili pro Dům historie 
Přešticka program oživených nočních prohlí-
dek muzea. Bylo připraveno zhruba třicetimi-
nutové pásmo složené z pohádkových scének, 
které bylo v muzeu během jediné noci odehráno 
desetkrát pro více jak dvě stovky návštěvníků. 
V muzeu jsme vystupovali s malou ukázkou 
z chystaného představení Vesnické pohádky 
i v rámci zahájení výstavy ke 120. výročí Úhla-
vanu. Z uplynulého roku mám prostě dobrý 
pocit a myslím si, že jsme těm, kteří divadlo 
v Přešticích hrávali v minulosti a na jejichž 
práci a tradici jsme po dvaceti letech navázali, 
neudělali ostudu. Posoudit to však musí hlavně 

diváci. Já bych ale chtěl touto cestou poděkovat 
jak Městu Přeštice, Kulturnímu a komunitnímu 
centru, tak všem lidem, kteří nám jakýmkoliv 
způsobem pomohli nebo nám pomáhají, radí, 
anebo nás v našem snažení podporují. 

Co chystáte pro novou sezonu?
Novou sezonu jsme zahájili 2. září a hned 

aktivně, protože už v sobotu 18. září jsme ode-
hráli na akci Vícovský kostelík v novém scénku 
Ze starých pověstí Nouzovských. Scénku jsem 
napsal na podnět ředitelky KKC Přeštice paní 
Míškové podle dvou starých pověstí – O vzni-
ku Nouzova (Vícova) a O starém vícovském 
zvonu. Společně s naším souborem si ve scén-
ce zahrálo i šermdivadlo Clatonia z Klatov.  
V těchto dnech jsme odstartovali také přípravy 
na další představení nové sezony. I když jsme 
plánovali českou divadelní klasiku, zůstane-
me u pohádek, které se líbí malým i velkým 
divákům. Připravujeme hru Josefa Lady LÍNÝ 
HONZA. Scénář jsme si půjčili od ochotníků 
z Plzně. Tuto pohádku znáte i z televizního pro-
vedení, kde si Honzu zahrál Marek Eben.  V té-
to pohádce si zahraje celý náš současný soubor. 
Nechceme ale zůstat jen u pohádek. Pokud vše 
půjde jak má, připravíme i hořkou jednoakto-
vou komedii z pera Jana Nerudy pod názvem 
STARÁ HRA v úpravě Josefa Maguli. Scénář 
nám zapůjčil DS Žumpa z Nučice u Prahy. Jde 
o úsměvný obrázek ze života novomanželského 
páru, jemuž dobře míněná hra na pravdu náram-
ně pokazí sobotní odpoledne. S touto hrou by-
chom se chtěli zúčastnit západočeské přehlídky 
jednoaktovek, která by se měla konat v březnu 
2011.  To ale hodně předbíháme. Zkoušky obou 
her jsou totiž na úplném začátku.

Mohou se hlásit další členové, nebo prozraď-
te, čím by vám udělali radost vaši příznivci?

Velice rádi uvítáme v našem souboru všechny 
zájemce o divadlo různých věkových katego-
rií. Chybí nám v souboru muži, kterých máme 
opravdu poskrovnu. Pomoci nám ale mohou 
i ti, kteří se na hraní před diváky necítí. Hledá-
me totiž i technický personál.  Sháníme ale také 
bílá i jinak barevná prostěradla, ze kterých šije-
me kostýmy a na které malujeme kulisy. Bere-
me staré kytičkované i proužkované povlaky, 
košile, šaty, šátky, moc by se nám hodil pánský 
nebo dámský kroj. Pokud je mezi čtenáři někdo, 
kdo nám může něco z uvedeného darovat, může 
nás kontaktovat na tel. čísle 739 767 586. Co se 
týče radosti, tak radost by nám určitě udělalo 
to, když nám zůstanou naši příznivci i nadále 
věrni.

Chystáte prý i různé besedy a představení 
dalších ochotnických souborů v Přešticích?

Chceme z Přeštic udělat baštu ochotnické-
ho divadla na jižním Plzeňsku. Ochotničení je 
v posledních letech hodně populární a soubory 
rostou jako houby po dešti. Především pak na 
Klatovsku. Jednáme s několika herci a režiséry 
o možnosti malých neformálních besed v Kul-
turním a komunitním centru v Přešticích, ale 
chceme sem během roku pozvat i některé větší 
ochotnické soubory, aby zde divákům a diva-
delním příznivcům ukázali, co umí. To vše ve 
spolupráci s Kulturním a komunitním centrem 
v Přešticích. Škoda jen, že první z plánovaných 
představení muselo být v neděli 19. září pro 
nemoc zrušeno. Před Domem historie Přešticka 
měl totiž vystoupit Klatovský ochotnický spo-
lek K. O. S. z Klatov s pohádkou Dřevákové 
království. Všem, kteří si k muzeu udělali pro-
cházku, se ochotníci z Klatov, ale i my, jakožto 
pořadatelé, omlouváme.

		Markéta Fikrlová, DS Úhlavan

Ve Skočicích slavili 100 let od založení školy
V polovině června proběhla oslava 100 let 

od založení školy a 6. setkání rodáků a občanů 
ve Skočicích. Bohatý program začal prohlíd-
kou školy, kde byly vystavené kroniky a foto-
dokumentace, historické i současné pomůcky, 
jmenný seznam 117 učitelů, kteří prošli za sto 
let základní školou. Ani bývalí žáci nepřišli 
zkrátka, i oni si mohli vyhledat své dávné spo-
lužáky. Návštěvníky překvapily nově upravené 
prostory mateřské školy. Příjemným zážitkem 
bylo divadelní vystoupení žáků a zaměstnanců 
s názvem “Skoččáry“ o učení v kouzelnické 
škole. Všichni si odnesli noviny – pravidelný 
stoletník “Skočičák“.

Ze školy se hosté vydali na prohlídku kaple 
a pokračovali na oficiální zahájení do restau-
race „U Petra“. Po úvodním přípitku a přiví-
tání všech rodáků a občanů pořadateli (SDH 
a ČČK Skočice) a místostarostou Přeštic Mgr. 
A. Kmochem, vystoupil dětský pěvecký soubor 
“Lukaváček“. K tanci a poslechu hrála hudba 
“Orient“, členky ČČK připravily občerstvení. 
Po celý večer měli všichni možnost nahlédnout 
do obecních kronik a jiných archivních materi-
álů, které si připravila místní kronikářka.

Svou zdravicí pozdravila rodáky a obyvate-
le Skočic i nejstarší žijící žákyně zdejší školy 
– paní Anna Stuchlová, roz. Vaněčková, nar. 
1913. 

„Vážení rodáci, obyvatelé Skočic, zdravím 
srdečně Vaše setkání u příležitosti oslav stého 
výročí otevření školy ve Skočicích. Protože 
jsem jen o tři roky mladší než Vaše krásná 
škola, můj zdravotní stav už mi nedovoluje 
zúčastnit se setkání. Přeji Vám všem hodně 
zdraví a úspěchů v životě. Ráda bych Vám 
však ukázala moje spolužáky ze školy v letech 
1923 a 1924. Proto vám posílám fotografii 
žáků školy. S pozdravem Vaše Anna Stuchlo-
vá, rozená Vaněčková.

Pro svůj zdravotní stav se nemohla osobně 
zúčastnit. (Tři dny poté se za paní Stuchlovou 
vypravily do Plzně na návštěvu kronikářka M. 
Jarolímová a učitelka H. Pechová. Zavzpomí-

nala na svou rodnou ves, sousedy, spolužáky 
a učitele. Popsala zážitky, které má dodnes 
v živé paměti. Nezapomněla poznamenat, že 
je jen o tři roky mladší než skočická škola.)

Dokladem toho, že se setkání vydařilo, jsou 
i zápisy v kronice od bývalých učitelek zdejší 
školy. Např. Mgr. B. Volná zapsala: „Děkuji 
za pozvání na oslavu stého výročí školy, kde 
jsem prožila velkou část svého života.“ Býva-
lá uč. MŠ Marta Oudová: „Vřelé díky za milé 
přivítání. Obdivuji pořadatele i pedagogický 
personál školy za krásný program. S přibýva-
jícími léty oceňuji čím dál více přátelství před 
materiálními věcmi. Projevy přátelství mě 
velice potěšily jak od rodičů, tak od dětí. Přeji 
celé vsi Boží požehnání.“ Mgr. B. Kučerová 
napsala: „Děkuji za pozvání, jste úžasní jako 
před … lety“.

M. Jarolímová, kronikářka 
H. Pechová, učitelka ZŠ

J. Přibáňová, ČČK 

„Dne 22. 6. 2010 mne navštívily kronikářka 
obce Marie Jarolímová a paní učitelka Hana 
Pechová. Zavzpomínaly jsme na moji rodnou 
ves, sousedy a spolužáky a bylo nám při tom 
moc krásně. Děkuji, že na mě v mých téměř 97 
letech nezapomněly“, napsala Anna Stuchlová, 
roz. Vaněčková.

Svatební mazurka žáků ZŠ Skočice při diva-
delním představení “Skoččáry“.

Fotografie archiv ZŠ Skočice a H. Pechová

Zájezd na Šumavu
V sobotu 4. září 2010 vyjel autobus obsazený 

dětmi a dospělými z Horní Lukavice na zájezd 
na Šumavu, který připravila kulturní komise 
ZO Horní Lukavice (viz snímek). Za ponurého 
počasí jsme vyjeli směrem na Prášily, kde byla 
naše první zastávka. Po podrobné prohlídce jsme 
se soustředili ve srubu na Slunečné, kde jsme 
měli domluvenou informaci o Národním parku 
Šumava. Mnozí přítomní měli řadu dotazů, kte-
ré jim nadšený a erudovaný pracovník „Parku“ 
rád zodpověděl. Další trasa zájezdu vedla na 
Modravu a protože se „vyčasilo“, šli jsme na 
Tříjezerní slať. Na Modravě bylo volno na pro-
hlídku místa a okolí, případně na občerstvení. 
Poslední zastávka byla Čeňkova pila. Výlet na 
Šumavu se vydařil, všichni přítomní byli spoko-
jeni, nakonec i počasí se umoudřilo. Děti byly 
hodné a se zájmem vše sledovaly. Zastupitelé 
uvažují o tom, že bude-li zájem, další podobný 
poznávací zájezd vyjede  z Horní Lukavice do 
jiných koutů Šumavy na jaře příštího roku.

Jaroslava Regnerová
místostarostka Horní Lukavice

Program zpestřil svým vystoupením soubor 
Lukaváček pod vedením paní Květoňové.

Od 17.00 hodin proběhlo hlavní setkání 
v restauraci U Petra za účasti místostarosty 
Přeštic Mgr. Antonína Kmocha, za SDH Skoči-
ce starosta Jarolím a pan Křen, za Červený kříž 
paní Přibáňová. 
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Fotbalový oddíl informuje
A muži
Výsledky:
14. 8. Stříbro – Přeštice 2:2 (0:0), branky: Pata T., Uzlík V.
18. 8. Přeštice – Chrást 1:5 (0:2), branky: Bešta J.
21. 8. Přeštice – Příkosice 1:0 (1:0), branky: Smazal J.
28. 8. Horní Bříza – Přeštice 1:3 (1:2), branky: Uzlík V., Turek S. (2)
  4. 9. Přeštice – Chanovice 6:0 (2:0), branky: Turek S., Fürbacher K., Mastný M. (2), Hrdlička J.,
															Bešta J. PK
11. 9. Rozvadov – Přeštice 3:1 (1:0), branky: Bešta J.
Program:
2. 10. 17.00 h    Přeštice – Vejprnice
9. 10. 16.00 h    Rokycany – Přeštice
16. 10. 15.30 h    Přeštice – Bolevec
23. 10. 15.30 h    Přeštice – Rapid
31. 10. 14.30 h    Tachov – Přeštice
6. 11. 14.00 h    Přeštice – Holešov
13. 11. 14.00 h    Stod – Přeštice

B muži
Výsledky:
21. 8. Žákava – Přeštice B 2:1 (2:1), branky: Jaroš J.
29. 8. Přeštice B – Dlouhá Ves 3:1 (2:1), branky: Jaroš J. 2, Šindelář J.
  5. 9. Hradešice – Přeštice B 5:1 (0:0), branky: Hohlberger M.
11. 9. Přeštice B – Švihov 0:3 (0:1)
Program:
  2. 10. 16.00 h    Nýrsko – Přeštice
10. 10.   10.15 h    Přeštice – Svéradice
17. 10.   15.30 h    Sv. Hrádek – Přeštice
23. 10. 15.30 h    Měčín – Přeštice (hř. Bíluky)
31. 10. 10.15 h    Přeštice – Pačejov
  6. 11.   14.00 h    St. Smolivec – Přeštice
14. 11.   10.15 h    Přeštice – Žinkovy

Dorost
Výsledky:
22. 8. Postřekov – Přeštice 0:2 (0:1), branky: Bešta, Přibáň
28. 8. Přeštice – Zruč 3:1 (2:0), branky: Mrázek, Vacík, Přibáň
  5. 9. Senco – Přeštice 1:2 (0:0), branky: Mrázek, Vacík
11. 9. Přeštice – SŠ Plzeň 3:1 (1:0), branky: Přibáň 3x
Dorost vede tabulku krajského přeboru s náskokem 3 bodů.
Program:
  2. 10. 10.00 h    Sušice – Přeštice
  9. 10. 10.00 h    Přeštice – Horažďovice
16. 10. 10.00 h    SK Smíchov – Přeštice
23. 10. 10.00 h    Domažlice – Přeštice
31. 10. 10.00 h    Přeštice – Tachov
  6. 11. 10.00 h    Luby – Přeštice
13. 11. 10.00 h    Přeštice – Křivice

Žáci
Výsledky:
  5. 9. Přeštice – Rokycany starší 0:2 (0:0), mladší 0:9 (0:4)
11. 9. Klatovy – Přeštice starší 4:0 (4:0), mladší 3:0 (0:0)
Program:
  3. 10. Přeštice – Vejprnice
  9. 10. Horšovský Týn – Přeštice
17. 10. Přeštice – Nepomuk
24. 10. Přeštice – SK Smíchov
31. 10. Tachov – Přeštice
  7. 11. Přeštice – SK ZČE
14. 11. Stříbro – Přeštice

Minižáci starší
Výsledky:
  3. 9. Přeštice A – Černice 8:1 ( 4:0), branky: Kokoška (2x), Kubeš (2x), Knopf, Štengl, Naxera
  8. 9. SK Plzeň B – Přeštice A 3:15 (2:5), branky: Kokoška (7x), Lecjaks (4x), Fořt (2x), Frgal, Nový 
Program:
1. 10. 16.30 h   Přeštice – Lhota
8. 10. 17.30 h   Viktoria F – Přeštice (hř. 33 ZŠ)
15. 10. 16.30 h   Přeštice – Smíchov
20.10. 16.30 h   Starý Plzenec – Přeštice
29. 10. 16.30 h   Přeštice – Bílovice

Minižáci mladší
Výsledky:
30. 8. Rapid Plzeň – Přeštice 1:7 (0:5), branky: Valenta (5x), Merhaut, Dědič
  9. 9. Nýřany – Přeštice 3:1 (1:0), branky: Horák
Program:
  4. 10. 16.00 h    Senco – Přeštice
13. 10. 16.30 h    Přeštice – K. Rokycany

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Prvoligové národní házenkářky 
vyhrály turnaj žen v Přešticích

Přeštický oddíl národní házené uspořádal 21. 
srpna již 18. ročník Memoriálu Ivana Morav-
ce. Turnaj žen vyhrály prvoligové ženy Přeštic. 
Letos se mimo domácího ligového celku zúčast-
nily další dva, Božkov a blovický nováček, dále 
Štěnovice hrající západočeský oblastní přebor 
a pod hlavičkou Přeštice B dorostenky doplně-
né o tři starší hráčky. Hrálo se 2x 15 min., sys-
témem „každý s každým“. Turnaj rozhodovali 
rozhodčí Petr Moravec, m. n. h. Jan Adámek 
a m. n. h. Stanislav Zadražil.
Výsledky turnaje:
TJ Přeštice A – TJ Přeštice (dorostenky) 12:5, 
– Božkov 8:6, – Blovice 7:4, – Štěnovice 9:3; 
Sokol Blovice – Božkov 6:6, – TJ Přeštice (dky) 
9:6, – Štěnovice 12:4

TJ Božkov – TJ Přeštice (dky) 7:5, – Štěnovice 
12:6
TJ Přeštice (dky) – Štěnovice 13:7   
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A             4 0 0   36:18   8 bodů
2. Sokol Blovice             2 1 1   31:23   5
3. TJ Božkov             2 1 1   31:25   5
4. TJ Přeštice (dky)         1 0 3   29:35   2
5. Sokol Štěnovice        	  0 0 4   20:46   0  

Sestava vítězného celku TJ Přeštice A: bran-
kářka – Jitka Kripnerová; obránkyně – Lenka 
Zadražilová, Václava Skálová, Hana Horáková, 
Petra Bošková; útočnice – m. n. h. Šárka Brado-
vá,  Jitka Živná, Eva Krouparová, Ivana Šrám-
kov, Hana Volfová                Stanislav Zadražil

oddíl národní házené TJ Přeštice

Začal školní rok a sokolové  uspořádali pro děti z Přeštic a okolí dětský den plný soutěží 
a zábavy s názvem Sokolský den. Počasí bylo nádherné. Devíti stanovišti úspěšně proběhlo 
padesát šest dětí. Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Na závěr každý účastník 
obdržel diplom. Děkujeme všem návštěvníkům a pořadatelům za krásné dopoledne. Komu se 
den líbil, těšíme se na něho ve cvičebních hodinách Sokola Přeštice. 

Sestra Radka, foto archiv Sokol

Muži Přeštic vyhráli i druhý 
přípravný turnaj v národní házené

Prvoligoví muži Přeštic se zúčastnili v sobotu 
21. 8. turnaje v Příchovicích. Dalšími účastníky 
byla prvoligová družstva Příchovic, Nezvěstic 
(nováček nejvyšší soutěže), Plzně Újezda (Mis-
tr České republiky) a přední celek oblastního 
přeboru Vřeskovice.

Muži Přeštic hráli na turnaji v nekomplet-
ní sestavě, hlavně nebyl k dispozici ani jeden 
brankář, takže do branky musel obětavě nastou-
pit trenér Václav Hajžman. O to více je cenné 
vítězství, když za sebou v konečném účtování 
nechali všechny zúčastněné celky.

V poli nastoupili Přeštice takto: obránci 
– Karel Zeman, Jan Kraus, Tomáš Hajžman, 

Tomáš Mrskoš; útočníci – Rudolf Lang, Jaro-
slav Hájek, Kamil Šelep, Radek Ausberger, 
Tomáš Urban. Z výsledků Přeštic: Nezvěstice 
13:11, - Vřeskovice 14:8, - Příchovice 12:10. 
Jediná prohra se zrodila v utkání s Plzní Újez-
dem 11:14, ale vzhledem k tomu, že Mistr Čes-
ké republiky prohrál překvapivě s Nezvěstice-
mi a hlavně s Vřeskovicemi, obsadil přeštický 
celek první místo. Konečné pořadí: Přeštice 6 
bodů, 2. Nezvěstice 6 b., 3. Plzeň Újezd 4 b., 4. 
Příchovice 2 b., Vřeskovice 2 b.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
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Podzimní soutěže národní házené 
se již rozjely naplno
1. liga mužů
TJ Přeštice – TJ Plzeň Újezd 18:19 (9:9), TJ 
Přeštice – TJ Sokol Nezvěstice 24:18 (14:8), TJ 
Sokol Opatovice – TJ Přeštice 23:24 (10:11), 1. 
NH Brno – TJ Přeštice 27:20 (15:12), TJ Přešti-
ce – TJ Příchovice 20:14 (12:8)
1. liga žen
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 17:19 (9:9), TJ 
Přeštice – TJ Šroubárna Žatec 19:13 (9:6), 
Sokol Bakov – TJ Přeštice 6:14 (1:6), HK Hlin-
sko – TJ Přeštice 11:17 (5:7), TJ Přeštice – SK 
Chomutov NH 18:20 (8:14)
Oblastní přebor žen
TJ Přeštice B – TJ Sokol Štěnovice 19:5 (11:0), 
TJ Příchovice – TJ Přeštice B 9:23 (4:8), TJ 
Přeštice B – TJ Sokol Chudenice 27:12 (14:9)
Oblastní soutěž 1. tř. mužů
Sokol Blovice B – TJ Přeštice B 13:25 (9:12), 
TJ Přeštice B – TJ Všenice B 28:22 (13:9), 
TJ Litohlavy B – TJ Přeštice B 17:30 (10:18), 
Sokol Kyšice B – TJ Přeštice B 20:23 (12:11), 
TJ Přeštice B – Sokol Žerovice 22:13 (11:6)
Oblastní přebor dorostenek
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 14:28 (7:18)
Oblastní přebor dorostenců
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 15:15 (5:7), TJ 
Přeštice – Sokol Stupno 23:18 (11:9)
Oblastní přebor starších žaček
TJ Přeštice – Sokol Nezvěstice 18:6 (9:0), TJ 
Plzeň Újezd – TJ Přeštice 15:11 (8:6)
Oblastní přebor starších žáků
TJ Plzeň Újezd – TJ Přeštice 16:13 (9:7), TJ 
Přeštice – TJ Vřeskovice 3:15 (1:7)
Oblastní přebor mladších žaček
TJ Přeštice – Sokol Nezvěstice 11:8 (8:3), TJ 
Plzeň Újezd – TJ Přeštice 13:5 (7:2)

Oblastní přebor mladších žáků
TJ Přeštice – Sokol Kyšice 3:3 (1:2), TJ Přícho-
vice – TJ Přeštice 2:3 (1:0), TJ Přeštice – TJ 
Božkov 4:6 (2:1)

Nejmladší kategorie oddílu národní házené 
TJ Přeštice „přípravka“ se zúčastnila 1. turnaje 
v Plzni Újezdě. Na turnaji hrála družstva: Plzeň 
Újezd, Bolevec, Tymákov (hoši), Božkov a dvě 
družstva Přeštic. Hrálo se trojkovým systémem 
1x 15 min. Obě družstva Přeštic byla věkem 
nejmladší a jejich výsledky jsou příslibem do 
budoucna. Všechna děvčata srdnatě bojovala 
a dokazovala, že jim letní tábor v Nýřanech 
hodně dal.   

Výsledky družstev Přeštic:
TJ Přeštice B – Tymákov 1:1, – Bolevec 3:4, 
– Přeštice A 6:3, – Božkov 2:3
TJ Přeštice A – Tymákov 0:2, – Božkov 3:7, 
– Bolevec 2:8, – Plzeň Újezd 2:10

Sestavy družstev:
„Přeštice B“ – brankářka Julie Hrbáčková, 
v poli Adéla Schejbalová, Kamila Tremlová, 
Tereza Bultasová, Kateřina Křenková, Vero-
nika Dobrá, Michaela Trávová; trenérky: Jitka 
Živná a Eva Krouparová
„Přeštice A“ – brankářka Lucie Řezníčko-
vá, Karolína Mourková, Martina Havlíčková, 
Denisa Kučerová, Natálie Jeslínková, Pavlína 
Sedláčková, Natálie Hronková; trenér: m. n. h. 
Stanislav Zadražil

Další turnaje přípravek: 23. 10. 2010 v Bož-
kově.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Vesele o stáří – poděkování
Ve čtvrtek 9. září proběhl v KKC zábavný 

pořad „Vesele o stáří“. Moderátoři pan Cibul-
ka a pan Hron neměli chybu. Na různé otázky 
odpovídali pan starosta města Fornouz, pan 
primář Kraus, ing. Seidlová a paní Bradová. 
Pořad byl moc pěkný, my v obecenstvu jsme 
si užili hodně smíchu a myslím, že město udě-
lalo nám seniorům velkou radost. Je vidět, že 

stáří jde pojmout veselou formou a zapomenout 
na různé trable. Proto chceme moc poděkovat 
městu Přeštice a všem účinkujícím. Ještě více 
takových pořadů. Poděkování patří také všem, 
kdo vlastníma rukama pomohli zhlédnout pořad 
i paní na vozíčku – obyvatelce Domu s pečova-
telskou službou. 

Za seniory J. Jarošová

Školní Atletický Klub při ZŠ Přeštice na
finále oblastního mistrovství zazářil!

Žáci základní školy a členové ŠAK postou-
pili a reprezentovali ZŠ Přeštice v sobotu 18. 
září 2010 v Nýřanech, na finále oblastního mis-
trovství družstev Plzeňského a Karlovarského 
kraje v atletických disciplínách. Kluci bojovali 
s maximálním sportovním nasazením, někteří 
si vylepšili své osobní rekordy a hlavně doká-
zali podpořit jeden druhého. To vše přispělo 
k tomu, že získali 1. místo, přivezli si z Nýřan 
zlatou medaili a stali se přeborníky Plzeňského 
a Karlovarského kraje pro rok 2010. Poděková-
ní a blahopřání si zaslouží všichni zúčastnění 
sportovci.

Jejich úspěch násobí i fakt, že se za nimi 
umístila družstva: AK Škoda Plzeň, Tri-
atlet Karlovy Vary, SKP Union Cheb a AS 
Domažlice.

Nejlepší výkony: 1. místo – Siegel Milan 
(60 m překážky, čas 10:37 sec), 2. místo – 
Míka Jan (300 m běh, čas 43:54 sec), 1. místo 
– Krs Kryštof (1500 m běh, čas 5:29,32 min), 
3. místo – Tureček Daniel (skok dálka, 456 
cm), 1. místo – Borycki Patrik (vrh koule, 
863 cm).

Naďa Květoňová
učitelka ZŠ Přeštice

Na snímku členové týmu (zleva stojící) Petr Lang (5. C), Daniel Tureček (7. D), Jan Míka (8. C), 
Patrik Borycki (7. D), Radek Tureček (7. D), Milan Siegel (7. C), Pavel Sloup, Kryštof Krs (5. C); 
(zleva sedící) Václav Květoň (4. B), Jan Štengl (4. D), Tomáš Regner (4. D), Václav Wolhmut (6. 
D), Karel Naxera (5. C). Foto archiv ŽŠ Přeštice.

Buldoček – pes, stáří 3-5 let, barvy světlehně-
dé s černým čumákem, nález dne 10. 9. 2010 
v Nepomucké ulici.

Oznámení
Bližší informace o nalezených pejscích poskyt-

ne MěÚ Přeštice, hospodářský odbor. Pejsci jsou 
umístěni v městské záchytné stanici.

Sobotní odpoledne v našem chrámu
Stejně jako každý rok jsem tuto sobotu 18. 

září, v rámci Dnů evropského dědictví (EHD), 
opět velice rád prováděl v našem krásném 
barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 

Vždy mě velmi těší, že v době, kdy v chrá-
mu provádím, zde mohu přivítat a provést nejen 
naše, ale i zahraniční návštěvníky, především 
ze SRN. Rád odpovídám na jejich zvídavé otáz-
ky, které se týkají nejen našeho chrámu, města 
Přeštic, jeho okolí, ale také se zajímají o naše 
slavné rodáky. Bezpochyby mezi ně patří Jakub 
Jan Ryba a Josef Hlávka, ale samozřejmě, že 
nejenom oni. Ověřuji si, že slavná mše J. J. 
Ryby „Hej, mistře!“ je opravdu známa i daleko 
za hranicemi naší vlasti a rovněž tak i mecenáš-
ská činnost Josefa Hlávky. 

Po skončení mojí průvodcovské služby násle-
dovaly v našem krásném chrámu křtiny syna 
jedné významné celebrity z našeho města. Bylo 
mi potěšením, že jsem byl požádán, abych byl 
celé této akci přítomen a pomohl s jejím slav-
nostním průběhem. Do našeho chrámu na tyto 
křtiny zavítalo několik významných osobností 
z oblasti kultury. Velice mě potěšil jejich zájem 
o náš krásný barokní chrám.       

Závěrem bych chtěl uvést, že mě obzvláště 
– jako přeštického patriota – potěšilo, že mnoho 
návštěvníků mi při loučení řeklo, jak skutečně 
krásný je náš kostel a že litují, že jej nenavštívili 

již dříve. Prý tak učiní spolu s dalšími svými 
známými v příštích letech.

Náš chrám jsem opouštěl s  těmi nejlepšími 
pocity a již se těším, až jej opět navštívím.

  Mgr. Jan Königsmark

Zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová 
byla nadšena krásou našeho chrámu.

Foto archiv autora článku.

Přehled zájmových kroužků DDM Přeštice:
Redakce, šikulové, výtvarný kroužek, španěl-

ština, angličtina, němčina, malý kutílek, před-
školáček – 10 lekcí, KUMOT – cvičení s pís-
ničkami, sportovní hry, dramatický kroužek, 
videoklub, modelářský kroužek, šachy, stolní 
tenis, relaxační cvičení, včelařský kroužek, díl-
nička, Bambino klub, klub maminek, kytarový 

kroužek, hry na počítačích, vaření LABUŽ-
NÍK, klub šikovných dětí, dívčí klub, klub dětí, 
chovatelský kroužek

Bližší informace a přihlášky si můžete 
vyzvednout v DDM Přeštice, Rebcova 499, 
Přeštice, tel. 377 982 059. Můžete také navští-
vit naše webové stránky www.ddmprestice.cz.
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Titul je ve správných rukách
Při letošním mezizemském utkání Čechy – 

Morava ve Stupně převzala titul „mistrně národ-
ní házené“ brankářka prvoligového celku TJ 
Přeštice Helena Klinerová. A jaká vlastně byla 
její cesta za tímto nejvyšším sportovním ohodno-
cením jednotlivce v národní házené?  

Začala jako žákyně v deseti letech na travna-
tém hřišti v blízkých Nezdicích, nedaleko od 
Lužan, kde bydlela. „Na začátku jsem si stoupla 
do branky, chytám stále a tak i sportovní kariéru 
zakončím. Vždy jsem měla ráda partu, kolektiv, 
takže žádný individuální sport pro jednotlivce 
nebylo nic pro mě,“ přiznává současná opora 
v brance prvoligových Přeštic. „Házená v bran-
ce bolí, některé útočnice mají strašnou ránu. Ale 
když se daří a vyhráváme, bolest rychle přejde. 
To po prohraných zápasech ani nemusím být 
„omlácená“, ale zase to bolí úplně jinak. Některé 
nepovedené zápasy zůstanou v hlavě i dva dny. 
A prohry se lépe stráví v partě a samozřejmě se 
výborně pak slaví každý úspěch, medaile.“  

Titul v číslech mimo jiné znamená tři stříbrné 
a tři bronzové ligové medaile. „Každá medaile 
je jiná, ale všechny mají svou hodnotu, zname-

naly hodně potu na trénincích a někdy hodně 
nervozity na hřišti. Mezi úspěchem a zklamá-
ním je velice úzká hranice, třeba jedna dvě 
branky. Podařilo se nám několikrát zaskočit 
favorita a na jeho úkor získat medaili.  Nějak 
podobně to bylo třeba i s tou poslední z letošní-
ho roku. Sáhly jsme si až na dno sil, ale doká-
zaly v Tymákově vybojovat potřebnou remízu 
a bronz patřil nám.“ 

Třikrát stála Helena se spoluhráčkami na 
bronzovém stupínku v Českém poháru. „Až 
v roce 2009 se nám konečně povedlo prolomit 
„prokletí“ a v Řevnicích jsme zvítězily. Nejely 
jsme tam jako favoritky, to nám i trochu pomoh-
lo. Porazily jsme výrazně mistra z Chomutova, 
pak stříbrného ligistu z Dobrušky, abychom si 
s Rokytnicí pohlídaly potřebnou remízu. To 
stačilo, a tak jsme poprvé v historii přeštické 
národní házené přivezly vítězný pohár. A taky 
jsme to patřičně oslavily.“ Ale již o sobě neřek-
ne, že třikrát, v letech 2004, 2007 a 2009, byla 
ve finále Českého poháru vždy vyhlášena jako 
nejlepší brankářka. 

Vrcholem pro národní házenkáře je nomina-
ce do výběru pro mezizemské utkání Čechy – 
Morava. Helena byla mezi nejlepšími šestkrát, 
zatím její poslední účast je z letošního roku ve 
Stupně. „Poprvé jsem se do branky Čech posta-
vila v Čakovicích v devětadevadesátém. Byl to 
pokaždé hezký zážitek, vždy se sešla výborná 

parta, doopravdy takový házenkářský svátek. 
Každý zápas byl jiný, v Chomutově nebo letos 
ve Stupně jsme vedly od první minuty, jindy to 
bylo vyrovnané do posledních vteřin. Nejradě-
ji vzpomínám na Nýřany 2002, tam jsem měla 
i osobní úspěch, byla jsem vyhodnocena jako 
nejlepší hráčka utkání.“ Dále jen pro doplnění 
– Helena Klinerová zatím reprezentovala šest-
krát, z toho Čechy jen jednou prohrály.

A jak dál? „To je těžké, roky sice přibývají, 
ale končit se mi nechce. Samozřejmě přichází 
nová generace, takže jednou uvolním místo své 
nástupkyni. Kdy to bude nevím. Každý, kdo 
dělá nebo dělal házenou aktivně, ví, jak je těžké 
najednou, ze dne na den, skončit.“

Ale již je zde další předpoklad, že jméno Kli-
nerová z přeštické házenkářské mapy nezmizí. 
„Začala hrát dcera, takže mám v rodině pokra-
čování. Také se snaží v brance, snad jí to vydrží. 
Určitě mám hodně zkušeností a mám tedy dceři 
co předávat, poradit. Tak už to vidím tak, že až 
skončím, budu pomáhat s trénováním, asi nej-
spíše u žaček.“                                 

  Text a foto Petr Šatra

Rozhodčí-rekordman národní 
házené se rozloučil s aktivní činností

O přestávce prvého zápasu nové ligové sezo-
ny se s aktivní činností rozhodčího rozloučil 
přeštický Václav Běl. A není se co divit. Patří 
mezi nejstarší rozhodčí národní házené, není-li 
dokonce nejstarším aktivním, vždyť svoji aktiv-
ní kariéru s píšťalkou ukončil v sedmdesáti sed-
mi letech. 

 S píšťalkou po hřištích 
národní házené po celé 
republice běhal více než 
čtyřicet let. Nejprve pís-
kal krajské soutěže, pak 
II. ligu. „Debut v první 
lize jsem měl v šedesá-
tém osmém, a hned derby 
Příchovice – Nýřany,“ 
vzpomíná, „v nejvyšší 
soutěži jsem odpískal 
celkem dvě stě čtyřicet 
utkání. Také jsem rozho-
doval mezizemská utká-
ní Čechy – Morava, jak 
muže, tak ženy.“

Počítal jen prvoligová 
utkání, ostatní evidenci si 
nevedl. „Když připočítám 
utkání v oblastních sou-
těžích, od žáků po dospě-
lé, mládežnické přebory, 

Český pohár, tak jejich počet za ty roky urči-
tě překročil číslo dva tisíce šest set,“ přemýšlí 
o možném součtu odpískaných zápasů. Vašek 
Běl tak určitě patří mezi pět rozhodčích národní 
házené s nejvyšším počtem odpískaných utká-
ní, pokud již není přímo jejich rekordmanem.                                   
Petr Šatra

Archivní snímek ze zápasu přeštického celku 
s Božkovem zachycuje úspěšný zákrok Heleny 
Klinerové proti střele božkovské útočnice.


