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Měsíčník pro Přeštice a okolí • Vydává Město Přeštice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc leden uběhl jako voda a většina z nás se vrátila do normálního běžného života roku 2009. V lednu pokryla naše
město sněhová nadílka, která způsobila
průměrné dopravní problémy na komunikacích. V souvislosti se sněhovou nadílkou
bych chtěl upozornit všechny občany, především vlastníky nemovitostí, že je stále
v účinnosti zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, kde v § 27 odst. 4 je
dána povinnost vlastníkům objektů starat
se o přilehlé komunikace (v tomto případě jsou myšleny chodníky) a udržovat je.
Znamená to, že vlastníci objektů jsou dle
tohoto zákona povinni odklízet sníh. Již
dlouhou dobu se polemizuje o novele tohoto zákona, ale novela do současné doby
nebyla projednána a přijata. Město zajišťuje zimní údržbu na místních komunikacích a chodnících, které přímo nesousedí
s budovami.
Jak jsem se již zmiňoval v předchozím článku v PN, připravuje se kompletní
rekonstrukce budovy v Sedláčkově ulici 553
(bývalá Pohotovost). V rámci této rekonstrukce bude řešen i bezbariérový přístup
do objektu a 1. patra. Věřím, že i tento krok
zlepší obslužnost lékařské budovy, obdobně
jako tomu bylo v lékařském domě Husova
760. V nejbližší době dojde také k otevření nového veřejného WC ve Veleslavínově
ulici, které nahradí stávající nevyhovující
zařízení v Rybově ulici. Koncem ledna bude
zahájena rekonstrukce parku „Pod kaštany“
u střelnice na Zámostech. Na tuto akci byla
získána dotace.
Chtěl bych také upozornit občany, že
do 28.2. 2009 se vybírají poplatky za komunální odpad. Separovaný odpad a jeho svoz
financuje ze svého rozpočtu Město. Chtěl
bych požádat občany, aby do nádob se separovaným odpadem dávali opravdu pouze
to, k čemu jsou určeny. V jarních měsících
se opět připravuje akce ve sběrném dvoře,
kam občané s trvalým bydlištěm v Přešticích a jeho přilehlých částech budou moci
zdarma uložit vybraný odpad. O této akci
budete včas informováni v Přeštických
novinách a místním rozhlasem.
Milovníkům zimních sportů přeji příjemné prožití zimních měsíců s dostatkem
sněhu a bezúrazovou zimu vám všem.
Mgr. PETR FORNOUZ,
starosta

PRIVATIZACE BYTOVÉHO
FONDU - II. ETAPA
Zastupitelstvo města Přeštice schválilo
dne 24.9. 2008 záměr 2. etapy privatizace bytového fondu v majetku Města Přeštice a na následném jednání ZM dne 18.
12. 2008 „Zásady prodeje bytového fondu
z majetku Města Přeštice – II. etapa“, které určují pravidla pro prodej jednotlivých
bytových domů a bytů nájemcům, popř.

V úterý 13. ledna přijela poprvé ve své funkci do našeho města paní hejtmanka
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Navštívila rodinu Bělohlavých, kterým se narodila dcera Jana jako první miminko v Plzeňském kraji roku 2009. Poté si prohlédla Dům historie Přešticka a kostel Nanebevzetí P. Marie. Její další cesta směřovala do klatovské nemocnice.
Mgr. DANA HANUŠOVÁ
dalším zájemcům v případě neakceptování nabídky k odprodeji bytu nájemcem.
K prodeji bytů ve II. etapě byly schváleny
tyto bytové domy: Tyršova č. p. 814 a 815,
Tyršova 789 a 790, Tř. 1. máje 184, Slovenská 791 a 792, Smetanova 787.
Základní principy privatizace – II. etapa,
vychází ze zkušeností z prodeje bytů v 1.
etapě, kdy se základní podmínky a pravidla nemění. V současné době se zpracovávají znalecké posudky na jednotlivé bytové
domy a připravují veškeré podklady pro
vlastní prodej. Následně, zhruba v období
závěru prvního čtvrtletí roku 2009, budou
svoláni jednotliví nájemci bytových domů,
aby byli podrobně seznámeni s průběhem
prodeje.
Po obdržení nabídky odprodeje bytu má
každý z nájemců maximálně šestiměsíční
zákonnou lhůtu, ve které se vyjádří k tomu,
zda byt odkoupí za nabízených podmínek
či ne. V případě kladného vyjádření Město připraví kupní smlouvu a zajistí veškerou administrativu s převedením bytu
do soukromého vlastnictví. Kupní cenu
bude možné platit v hotovosti, či pomocí
hypotečního nebo spotřebitelského úvěru.
Podrobnější informace včetně cen budou
sděleny na první informativní schůzce
s nájemci.
Podmínkou Města pro podání nabídky nájemníkovi k odprodeji bytu je to, že
nájemce bytu nesmí být dlužníkem vůči
Městu Přeštice.
Schválené zásady prodeje bytového
fondu z majetku Města Přeštice – II. etapa, můžete nalézt na webových stránkách
Města Přeštice http://www.prestice-mesto.
cz (pod složkou: Město Přeštice – Záměry
nakládání s nemovitým majetkem města)
nebo se informovat na tel. č. 377 332 400,
724 165 237 – Mgr. Petr Fornouz.

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ
V K.Ú. PŘEŠTICE (doplnění)

V předchozím čísle PN jsem vyzýval
vlastníky pozemků v k.ú. Přeštice k tomu,
aby do 30. dubna 2009 předali své případné požadavky na využití pozemků v rámci územního plánu v písemné podobě
na Odbor regionálního rozvoje a životního
prostředí Ing. arch. Stunové, v Husově ul.,
č. dveří 213, nebo do sekretariátu starosty
města Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice. Původní článek bych chtěl doplnit ještě
o jednu informaci, která byla podána mylně.
Město Přeštice nepřipravuje změnu územního plánu, ale nový územní plán. Tato výzva
se proto týká vlastníků všech pozemků, které jsou v k.ú. Přeštice, tzn. jak v extravilánu, tak i intravilánu města. Své požadavky
mohou tudíž podávat i vlastníci pozemků,
jejichž využití územní plán již specifikuje.
Za zavádějící informaci se omlouvám.
Mgr. PETR FORNOUZ, starosta

JÍZDNÍ ŘÁDY MHD DO MOBILU
Jízdní řády MHD (platné od 14. 12. 2008)
, kterou provozuje společnost ČSAD autobusy Plzeň, můžete mít i v mobilních telefonech. Na Plzeňsku se to zatím týká jen
Přeštic, dalšími městy jsou Domažlice, Klatovy, Stříbro, Tachov a Sušice. Ti, jejichž
mobilní telefon podporuje aplikace pro prostředí Java, si vybrané (nebo všechny) jízdní
řády MHD mohou zdarma stáhnout z internetu a nainstalovat do svého přístroje. Jízdní řády si můžete stáhnout z webu www.
csadplzen.cz/mobil nebo ze stránek tvůrce programu (thorin.wz.cz), kde jsou zároveň k nalezení návody k ovládání, k nahrání
aplikace do telefonního přístroje a diskuse
pro řešení případných problémů. Systém je
ve zkušebním provozu do 1. 12. 2009, kdy
začnou platit nové jízdní řády.
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OD 1. 1. 2009 JE ZŘÍZENA
MĚSTSKÁ POLICIE PŘEŠTICE
Od prvního dne tohoto roku má naše
město vlastní Městskou policii (dále MP),
zřízenou na základě obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města v listopadu roku minulého.
4 strážníci a 1 strážnice budou připraveni plně vykonávat službu veřejnosti
od poloviny března. V tu dobu doplní tři
v současnosti již oprávněné strážníky dva
strážníci-čekatelé, když dokončí právě probíhající osmitýdenní rekvalifikační kurz
odborné způsobilosti. V prvních měsících roku jsou zajišťovány podmínky pro
požadovanou funkčnost služebny MP, která byla rozhodnutím Rady města umístěna na náměstí do budovy č. p. 311 (bývalá
kancelář KZ Přeštice). Týkají se především
zavedení potřebné policejní agendy, instalace komunikační techniky, vybavení strážníků výstrojí, výzbrojí a automobilem.
Uniformované strážníky potkají občané v ulicích již tento měsíc, kdy se hlídky
budou prakticky seznamovat s problémy
i s obyvateli ve městě. Důležité bude jejich
první setkání a počáteční budování vzájemného vztahu mezi oběma stranami.
I když se Městská policie zaměří především
na dodržování pořádku stanoveného obecně závaznými vyhláškami města (o parkování silničních vozidel na území města,
o ochraně veřejné zeleně, o pohybu zvířat na veřejném prostranství aj.) a na rozdíl
od státní Policie České republiky nemůže
prioritně řešit kriminální a trestnou činnost,
„motto“ činností obou policií bude stejné „Pomáhat a chránit“. Jak dalece se bude dařit
v Přešticích uplatňovat zmíněné „motto“
do praktického života a zlepšovat věci v této
oblasti tak často kritizované, závisí na každodenním běžném chování každého z nás,
na vzájemné bezpředsudkové spolupráci
veřejnosti a její policie, na našem respektu
k právu a pořádku.
Městská policie Přeštice:
Územní působnost: Město Přeštice a městské části Skočice, Žerovice a Zastávka.
Časová působnost: od 1. ledna 2009
Organizační struktura:
Řídící osoba: starosta města
Počet strážníků: 5
Funkce: 1 vedoucí strážník, 4 strážníci
Služebna: v č.p. 311, Masarykovo náměstí,
334 01 Přeštice
Rozpočet r. 2009 - výdaje: 2,82 mil. Kč +
automobil.
Kontakt:                                   
Tel./Fax: 377 982 580               
Mobilní: 725 726 549
E-mail:mpolicie@prestice–mesto.cz
ANTONÍN KMOCH, místostarosta
K fotografii nahoře: Do Knihy hostů
v Domě historie Přešticka učinila paní
hejtmanka následující zápis:
„Jménem Krajského úřadu Plzeňského kraje děkujeme za prohlídku muzea
s velmi zasvěceným výkladem, který nás
všechny poučil. Paní Valentová, díky!
Milada Emmerová“

WEBOVÉ STRÁNKY SBD PLZEŇ-JIH SE SÍDLEM V PŘEŠTICÍCH www.sbdplzenjih.cz
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Informace Městského úřadu
Usnesení z 15. zasedání ZM z 18. 12. 2008
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí
návrhovou komisi ve složení: Ivana Kohoutová, Ing. Josef Benedikt, Mgr. Antonín
Kmoch.
B/ schvaluje
1. výplatu finančních darů ve výši jedné
měsíční odměny pro starostu a místostarostu
města za výsledky jejich práce.
2.1. prodej nezastavěné části pozemku dle
PK p.č. 624/1 v k.ú. Přeštice o výměře cca
6 800 m2 za cenu 100,- Kč/1 m2 a náklady
s převodem spojené a zastavěné pozemky dle
KN stp.č. 1214/3, 1602/2, 1601/2 a 1600/2
v k.ú. Přeštice vlastníkům budov na nich stojících za cenu 300,- Kč/1 m2 a náklady s převodem spojené.
2.2. prodej části městského pozemku PK
p.č. 1520/1 díl 1 o výměře 44 m2 v k.ú. a obci
Žerovice za cenu 100,- Kč / 1 m2 a náklady
spojené s vlastnickým převodem pozemku
manželům Václavovi a Jaroslavě Štenglovým,
bytem B. Němcové 329, Chlumčany.
2.3. prodej částí pozemků KN p.č. 1652
a p.č. 1653 v k.ú a obci Skočice o celkové
výměře cca 130 m2 panu Radku Jarolímovi,
bytem Skočice 129 za cenu 100,- Kč/1 m2
a náklady s převodem nemovitosti spojené.
3.1. záměr pořízení změny ÚPN SÚ Přeštice - průmyslová zóna.
3.2. změnu územního plánu v k.ú. Žerovice na pozemcích p. č. 579/37 a p. č. 579/35
z travnaté plochy na plochu pro drobnou
výrobu.
4.1. rozpočet města Přeštice na rok 2009.
4.2. záměr přijetí úvěru na případné pokrytí časového nesouladu mezi vynaložením
výdajů na investiční akci města zahrnutou
do projektu Čistá Berounka a poskytnutím
předpokládané dotace na tuto akci.
4.3. tvorbu a čerpání fondů města na rok
2009.
5.1. plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přeštice.

5.2. plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Přeštice.
6. Zásady prodeje bytového fondu z majetku města Přeštice- II. etapa, včetně úprav
koeficientů a maximální prodejní ceny 1 m2
bytové plochy.
7.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na Pečovatelskou službu
Přeštice s obcemi správního obvodu ORP
Přeštice (Vlčí, Útušice, Týniště, Soběkury,
Skašov, Roupov, Ptenín, Příchovice, Oplot,
Nezdice, Nebílovy, Merklín, Lužany, Kbel,
Horšice, Horní Lukavice, Dolní Lukavice,
Dolce, Čižice, Bolkov).
7.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení školského obvodu spádových škol ZŠ Přeštice
a ZŠ a MŠ Skočice s obcí Roupov.
8. Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného plnění s Českou spořitelnou a.s., Praha.
9. mimořádnou dotaci TJ Sokol Přeštice na pokrytí zvýšených nákladů na energii
a provoz zařízení ve výši 30 000,- Kč.
C/ vyhrazuje si
rozhodnutí o výši příspěvku poskytovaného neziskovým organizacím, které požádají
o příspěvek v roce 2009 do 15. února 2009.
D/ ruší
usnesení ZM č. B/3.4. z 24. 9. 2008 o prodeji části městského pozemku PK p. č. 1520/1
díl 1 o výměře 44 m2 v k.ú. a obci Žerovice panu Jaroslavu Řežábkovi, bytem Sídliště
Lučina 294, Chodová Planá.
E/ zamítá
prominutí penále Mgr. Pavlu a Heleně Skořepovým, dříve bytem Palackého 1112, Přeštice, ve výši 23.359,89 Kč uděleného za dluh
za nájemné a služby s příslušenstvím.
E/ bere na vědomí
1.1. zprávu o činnosti Rady města za mezidobí.
1.2. zprávu o aktuálním čerpání fondů v r.
2008.
Mgr. P. FORNOUZ, starosta
Mgr. A. KMOCH, místostarosta

VEŘEJNÉ FÓRUM ZMP 2009

MASOPUST V DOLNÍ LUKAVICI

Veřejné fórum Zdravého města Přeštice se
bude konat v úterý 14. dubna 2009. Bude se
zabývat vyhodnocením plnění komunitních
plánů v roce 2008 a jejich aktualizací na další období. Účastníci loňského fóra se přesvědčí, jak město naložilo s jejich podněty
vloženými do akčního plánu Zdraví a kvality
života v Přešticích na rok 2008, všichni pak
budou mít možnost uplatnit další nápady
k tomu, jak a čím náš společný život ve městě zlepšovat. Sledujte další vydání Přeštických novin, dozvíte se více.
EVA ČESÁKOVÁ, koordinátorka projektu
Zdravé město Přeštice

Kulturní komise obce Dolní Lukavice zve
na masopustní průvod obcemi Dolnolukavicka. Slavnostní zahájení s udělením práva
průchodu od starosty obce bude 28. února 2009 v 10 hodin před hostincem „Bílá
růže“ v Dolní Lukavici. Poté se průvod vydá
po Dolní Lukavici a maškary také zavítají do Lišic (13:40 - 14:20), Krasavec (14:30
- 14:50) a Snopoušov (15:00 - 16:00). I tentokráte bude masky provázet hudební skupina Hájenka z Hájů. Srdečně zveme také
na masopustní zábavu do KD Snopoušovy,
začátek v 17 hodin. Vstup volný.
Bc. JINDŘIŠKA KASLOVÁ,
místostarostka obce Dolní Lukavice
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BLAHOPŘEJEME K ŽIVOTNÍM JUBILEÍM
80 let
Jarmila H a s m a n o v á     (Žerovice)
Zdeňka T i ch o t o v á
Jaroslav K a s l
Vydání PN je příležitostí, abychom vyjádřili poděkování a úctu, a poblahopřáli životnímu jubileu - 90. narozeninám,
které oslavila dne 29. 12. 2008 paní   Emilie
P i ch o v á   z Přeštic.  
Vážená paní Pichová, přejeme Vám, abyste ve zdraví, štěstí a spokojenosti oslavila
další své šťastné výročí v kruhu svých dětí,
vnoučat a pravnoučat
Tajemnice Městského úřadu Přeštice
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů (dále jen
zákon o úřednících) na funkci:
vedoucí finančního odboru
s nástupem dle dohody, v 11. platové
třídě
Předpoklady vzniku pracovního poměru:
1) státní občanství ČR, popř. trvalý
pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona
o úřednících
4) vzdělání VŠ ekonomického směru,
praxe min. 4 roky
5) zkouška odborné způsobilosti nebo
praxe ve veřejné správě předností
Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 16. 2. 2009
Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo
nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na
adresu MěÚ v Přešticích.

INFORMACE PRO ČLENY NÁJEMNÍHO
BYTOVÉHO DRUŽSTVA PŘEŠTICE
Dne 18.12. 2008 proběhlo v zasedací
místnosti Městského úřadu Přeštice shromáždění delegátů Nájemního družstva.
Z usnesení uvádím nejdůležitější změny
pro všechny členy družstva, a to:
=> zvolení nového představenstva
ND ve složení: Milan Valeš – předseda,
Mgr. Stanislav Duchek (zastupitel města)
– místopředseda a Zdeněk Plachý – člen
představenstva
=> zvolení externího správce pro ND, kterým se na základě předložených podkladů
jednotlivých uchazečů stalo Stavební bytové družstvo Plzeň-jih. Veškeré organizační údaje a kontakty z toho vyplývající jsou
níže uvedeny.
Pro úplnost dnešní informace dodávám
to, co nájemníky nejčastěji zajímá. S ohledem na množství žádostí jednotlivých
nájemníků na opravy, jsou z důvodu zjednodušení a urychlení jejich vyřízení připraveny u domovních důvěrníků pro všechny
nájemníky tzv. „Žádanky na opravu“.
Vyřízení (realizace) jednotlivých oprav je
možná pouze na základě souhlasu domovního důvěrníka a následně předsedy představenstva. Všichni důvěrníci byli o těchto
změnách informováni.
Mgr. STANISLAV DUCHEK,
zastupitel a místopředseda ND

SPRÁVU VAŠEHO DOMU ZAJIŠŤUJE
OD LEDNA 2009: STAVEBNÍ BYTOVÉ
DRUŽSTVO PLZEŇ-JIH se sídlem v Přešticích, Hlávkova 23, 334 01 Přeštice
Prac. doba: PO 6,30 - 15,00 úřední den
ÚT 6,30 - 15,00
ST 6,30 - 18,00 úřední den
ČT 6,30 - 15,00
PÁ 6,30 - 12,30
Mimo úřední dny jsou vyřizovány pouze

�
Marie Jägerová

92 let

93 let
František J í l e k                  (Žerovice)
Vážení jubilanti, vyslovujeme Vám upřímné přání dobrého zdraví a přejeme Vám
další dlouhá léta života v úctě a pochopení
všech, kteří jsou Vám blízcí.
HANA LOUDOVÁ, matrika MěÚ Přeštice

OPUSTILI NÁS
Jaroslav B r e j ch a       (1920)
Helena O b s t o v á       (1927)
Ladislav R e n d l           (1931)
Matylda M a ř í k o v á   (1931)
Václav   B e š t a             (1933)
Jaroslav A u b r e ch t     (1936)
Růžena P a š k o v á        (1941)
Marie F i a l o v á             (1942)
Jaroslav Š k a l a              (1949)
Karel F l e i s i g               (1950)
Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast
neodkladné záležitosti a předem dohodnuté schůzky. Mimo pracovní dobu je možno
využít schránky na vratech.
Telefony:
Bytový úsek 377 982 273 (p. Pilná)
Ekonomický úsek 377 983 647 (vedoucí
pí. Jeslínková), 377 982 643 (vyúčtování p. Fořtová, mzdy - p. Bradová)
Technický úsek 377 981 254 (vedoucí
p. Hranáč)
Technik údržby 377 982 287 (p. Ferianec,
p. Mašková + záznamník/fax)
Kancelář předsedy 377 981 253
Centrální fax 377 983 649
Mimo pracovní dobu je zapnut záznamník.
Mobilní telefony:
Jaroslav Majer, předseda představenstva.:
602 185 775
Pavel Hranáč, ved. tech. úseku: 603 824 137
Jozef Ferianec, technik údržby: 728 728 351
E-mail:
předseda: majer@sbdplzenjih.cz
Bytový úsek: podatelna@sbdplzenjih.cz,
pilna@sbdplzenjih.cz
Ekon. úsek: jeslinkova@sbdplzenjih.cz
fortova@sbdplzenjih.cz,
bradova@sbdplzenjih.cz
Tech. úsek: hranac@sbdplzenjih.cz
maskova@sbdplzenjih.cz
ferianec@sbdplzenjih.cz

Řádková inzerce
☺☺ KOUPÍM veškeré starožitnosti, i poškozené. Tel.: 603 907 027.
☺☺ NAUČÍM NĚMČINU, jak potřebujete. Na cesty, pro práci, do školy. Tel.:
774 949 724.
☺☺ DARUJI krásného retrívra. Stáří tři roky.
Tel.: 776 698 148.

22. 1. 2009 VYHLÁSILO MĚSTO VEŘEJNOU OBCHODNÍ SOUTĚŽ NA RESTAUROVÁNÍ

ZUŠ PŘEŠTICE V SOUTĚŽÍCH

Společenská kronika

RODINNÁ ZPRÁVA

Dne 25. 12. 2008 zemřel v Praze 10 přeštický rodák pan JUDr. Jaromír Hodaň (* 3. 2. 1918),
který byl jako český student vězněný od 17. listopadu 1939 v koncentračním táboře Oranienburg - Sachsen Hausen. Za účast v druhém národním odboji byl JUDr. Hodaň nositelem dvou
československých vyznamenání - Československého válečného kříže 1939, uděleného prezidentem Ludvíkem Svobodou v r. 1946 a Pamětního odznaku druhého národního odboje, uděleného ministrem vnitra ČR v r. 1947.
Podle svého přání byl zpopelněn bez obřadu a jeho popel byl rozptýlen na louce rozptylu
na hřbitově v Praze 10.
MILUŠE HODAŇOVÁ, manželka, JAROSLAVA LOUDOVÁ s rodinou - neteř
Pozn. red.: V JUDr. Hodaňovi jsme ztratili i našeho věrného čtenáře a dopisovatele. Čest jeho
památce!

Tak jako každoročně i letos v lednu opět
začínají nejrůznější soutěže, kterých se naše
škola zúčastňuje. Ať už se jedná o akce vyhlášené MŠMT, nebo které vyhlašují různé jiné
organizace. V lednu na naší škole proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, ve hře na dechové a bicí nástroje a školní
kolo soutěže ve zpěvu Karlovarský skřivánek.
V okresním kole tedy budou naši školu reprezentovat i naši žáci. Soutěž ve zpěvu proběhne
16. 2. v ZUŠ Přeštice, dechové nástroje dřevěné 18. 2. v ZUŠ Dobřany a dechové nástroje
žesťové a bicí nástroje 20. 2. v ZUŠ v Blovicích. Krajské kolo Karlovarského skřivánka se
uskuteční 11. 2. v Plzni. Krajského kola soutěže dětských pěveckých sborů se letos opět
zúčastní i HLÁSEK ZUŠ Přeštice. Koná se
3. 3. v ZUŠ Rokycany. O všech umístěních
našich žáků Vás samozřejmě budeme informovat v dalších vydáních Přeštických novin.
Na závěr tohoto článku bych se rád zmínil
o výborném umístění našich žáků výtvarného
oboru. V celostátní výtvarné soutěži na téma „
Svět kolem nás“ získala Dana ŠIROKÁ 1. místo a v dalších dvou soutěžích na téma „ Čím
chci být“ a „Na křídlech fantazie“ byly vyhlášeny práce Dany ŠIROKÉ a Diany VORÁČKOVÉ mezi TŘEMI NEJLEPŠÍMI z celkového
počtu 98 prací. Srdečně gratulujeme!
			
MIROSLAV VACEK, ředitel školy
ZŠ speciální DČCE Merklín pořádá
dne 3.2. 2009 v době od 9 - 16 hod
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Zveme všechny rodiče i příznivce naší
školy.
V týdnu od 2. do 6. 2. 2009 v době
od 10 - 14 hod proběhne ZÁPIS do 1.
ročníku a přípravného stupně školy. Těšíme se na Vás.

Kultura a umění
Kulturní a komunitní centrum uvádí:
●● 12. 2. Koncert malé dechové hudby
“DOUBRAVANKA“ z jižních Čech. Velký sál
KKC, 18 - 20,30 hod. Vstup 130,- Kč na místě, v předprodeji 110,- Kč. Předprodej zajišťuje KKC Přeštice a IC (p. Úlovec). Sponzorem pořadu je Pekařství FRANCE Přeštice,
Poděbradova ul. Všechny vstupenky budou
slosovatelné o zajímavé ceny. Občerstvení
zajištěno.
●● 18. 2. Rozjezdy pro dětské hvězdy. 14 - 17
hod, velký sál KKC Přeštice. Základní kolo
soutěže pro děti ve třech kategoriích - zpěv,
recitace, tanec. Na vyřazovací kolo vstup
volný.
●● 23. - 26. 2. 2009 vždy od 9 - 16 hod
„TÝDEN SLADKÉ FRANCIE“. V konferenčním sálku KKC Přeštice (přízemní prostory Komunitního centra v Jungmannově
ul.) proběhne týden, spojený s francouzskými tradicemi a specialitami, ve spolupráci s místní francouzsko-českou pekárnou. Ochutnávky tradičních francouzských
specialit zajištěny. KKC si dovoluje oslovit občany, zda by případně mohli přispět
či obohatit danou výstavu o své předměty,
zážitky, fotografie.
●●
Další kulturní akce ve městě:
●● Skautské středisko JUNÁK Přeštice pořádá dne 7. 2. 2009 od 14 hodin v sále Spolkového domu dětský maškarní karneval.
●● V Domě historie Přešticka probíhají
od 23. 1. dvě nové výstavy - „Papírový svět“
(unikátní vystřihovánky a papírové modely
ze sbírek členů Centra papírových modelů) a „Marie Zajíčková - novinová kresba/
volná tvorba“.

CO VÁS ZAJÍMÁ - PŘEŠTICKÁ KULTURA NOVĚ

Myslivecký spolek Přeštice se v našem
městě řadí k těm aktivnějším organizacím,
přestože jeho členská základna není příliš
početná. Proto odchod každého člena je pro
tento spolek citelnou ztrátou.
Dne 11. ledna 2009 náhle navždy opustil
naše řady pan FRANTIŠEK ŽIVNÝ, dlouholetý a aktivní člen. MS v něm ztratil nejen
pracovitého člena, ale především dobrého
kamaráda.
Čest jeho památce!
Za MS Přeštice PAVEL JESLÍNEK

Dne 11.2. 2009 tomu bude deset let, co
tragicky zahynul pan VÁCLAV KRPEJŠ
z Přeštic.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti.

Od 1. 2. 2009 jmenovala Rada města
do funkce ředitelky Kulturního a komunitního centra Přeštice Mgr. Martinu Míškovou. Třebaže s rodinou žije již dvacet let
v blízkých Vodokrtech, je přeštickou rodačkou, takže své budoucí působiště důvěrně
zná. Požádali jsme ji o rozhovor, v němž by
v kostce představila svůj projekt o dalším
směřování kulturního života v Přešticích,
s nímž zvítězila ve vypsaném výběrovém
řízení.
„Jakým směrem se tedy bude nyní ubírat
kultura v Přešticích?“
„Rozhodně nemíním zpřetrhat kontinuitu dosavadních aktivit Kulturního zařízení,
budu chtít navázat na dlouholetou kulturní tradici v Přešticích, ale chci svou koncepcí určitým způsobem ještě více obohatit
všechny věkové skupiny občanů o nejrůznější žánry. Pokusím se i oživit staré tradice,
např. ochotnického divadelnictví a uskutečnit přehlídku dětských amatérských divadelních souborů.“
„Začněme třeba od těch nejmenších, k nimž
máte jako bývalá učitelka málotřídní školy
v Řenčích asi nejblíže. Co připravujete pro
ně?“
„Především zůstanou zachována oblíbená dětská divadelní i filmová představení,
pořádaná pravidelně pro mateřské školy a žáky 1. stupně ZŠ z Přeštic a nejbližšího okolí. Rozšíříme je však o vzdělávací
a výchovné pořady pro 2. stupeň ZŠ a studenty gymnázia, např. Koncert pro zlobivé
děti, kde posluchači uvidí, jak se z malého
žáčka, který přijde prvně do “lidušky“ může
usilovnou a dlouholetou prací stát až klavírní virtuos. V tomto případě předpokládám
také co nejužší spolupráci s Městskou knihovnou a Domem historie Přešticka. Systémem nabídka - objednávka bych ráda
zajistila školám kompletní kulturní servis.“
„A na co se mohou těšit naopak dospělí?“
„Pro věkem pokročilejší generaci se při-

pravuje blok Dostaveníček s dechovkou,
který odstartuje už 12. února „Doubravanka“, což je malá dechová kapela z jižních
Čech. Každé dva měsíce bude následovat
další vystoupení, již v dubnu se příznivci
dechovek mohou těšit na jihočeské Babouky. Bude se zatím jednat o koncerty k poslechu. Každý večer bude mít svého sponzora,
který věnuje ceny několika šťastným majitelům slosovatelných vstupenek. Tato setkání
s dechovkami vyvrcholí v létě Dechparádou
na přeštickém náměstí.
Ani mladá generace by neměla přijít zkrátka. Pro ni budou určeny venkovní hudební
produkce s kapelami různých žánrů. V jednání jsou návštěvy hereckých a pěveckých
osobností, např. ze známých televizních
seriálů jako je „Ulice“ a další.“
„Máte v záloze ještě nějaká překvapení?“
„Nechte se překvapit, ale jen něco málo
zkusím nastínit. Například stále si pohrávám s myšlenkou znovuotevření kina,
i když to by se vydalo trochu jinou cestou.
Šlo by o školní představení se vzdělávacími
a výchovnými podtexty; filmová představení by doplňovaly diskuse a besedy s jejich
tvůrci - režiséry, herci, ale i filmovými kritiky. Zkusím též zavést sobotní odpolední
představení pro děti - „Mámo, táto, pojďme na pohádku!“ Ráda bych přitom využila svých dlouholetých kontaktů a zkušeností
z práce koordinátorky doprovodných akcí
Mezinárodního filmového festivalů dětských filmů Filmák a Juniorfest.“
„Počítáte nadále se zájmovými kurzy nejen
pro vybrané, ale i pro nejširší skupiny obyvatelstva?“
„Ano, spíše půjde o rozšíření jejich výběru.
Třeba taneční kurzy zkusíme otevřít i pro
jiné věkové kategorie. Dětem i dospělým
nabídneme jazykové kurzy AJ, NJ, FJ a RJ,
některé i s rodilými mluvčími, a pokud se
podaří získat licenci, byly by Přeštice první v Plzeňském kraji, kde by bylo uvedeno

do provozu centrum anglické Kouzelné školy pro věkovou skupinu 3 - 14 let. Ve spolupráci se ZŠ Přeštice poběží také oblíbené
jednorázové počítačové kurzy, připraveny
jsou též rukodělné činnosti.“.
„Naše čtenáře samozřejmě velmi zajímá
osud Přeštických novin, které přebíráte...“
„Koncepci místního měsíčníku budu navrhovat postupně změnit a převést do nového,
moderního formátu. Na četná přání občanů by se změny měly dotknout i vzhledu
stránek, barevnosti, zavedení nových rubrik, počítám s rozšířením tzv. redakční rady.
Občané dostanou více prostoru ke spolupráci a k vyjádření svých názorů. Počet
vydání společně s redakční radou budeme
chtít rozšířit na 11, oproti stávajícím 10, ale
cenu pro čtenáře zachováme.“
„Kam se mají obrátit zájemci o bližší informace týkající se kulturního vyžití v Přešticích?“
„Samozřejmě nejdostupnější bude telefonní spojení - 377 982 690. Ale od počátku února budou v základní formě spuštěny
nové webové stránky Kulturního a komunitního centra Přeštice na dosavadní doméně
www.kzprestice.cz , které budou postupně rozšiřovány. Zde bude kromě přehledu
programů možno i rezervovat vstupenky
na jednotlivé pořady, či se zúčastnit různých anket a soutěží.“
„Čeho byste na nové pozici ráda dosáhla?“
„Aby se činnost naší organizace stala záležitostí doslova všech občanů. Mám
na mysli nejen spolupráci se všemi složkami
města, ostatními příspěvkovými a neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími
a spolky, ale i zapojení soukromých podnikatelských subjektů. Věřím, že společnými silami se nám podaří zkvalitnit kulturní
a společenský život v Přešticích a okolí.“
Za rozhovor poděkovala
VĚRA KOKOŠKOVÁ

MARIÁNSKÉHO SLOUPU Z R. 1676 NA PŘEŠTICKÉM NÁMĚSTÍ (POSLEDNÍ OPRAVA 1988)
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DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA
TOMÁŠE BAUERA

Sportovní zajímavosti
39. VALNÁ HROMADA TJ PŘEŠTICE
Ve středu 17. prosince 2008 se uskutečnila 39. valná hromada Tělovýchovné jednoty
Přeštice. Kromě jiného byly hlavním bodem
programu volby nového výkonného výboru a revizní komise na další čtyřleté funkční
období. V tajné volbě byl zvolen pětičlenný
výkonný výbor a pětičlenná revizní komise v tomto složení: Karel Švarc - předseda
výkonného výboru, Luboš Štych - tajemník,
Josef Jeslínek - hospodář, Otakar Klečka
- 1. člen, Zdeněk Plachý - 2. člen. Miroslav
Havránek - předseda revizní komise, Mgr.
Jitka Králová - člen, Jan Adámek - člen, ing.
Oldřich Brož - člen, ing.Jiří Lucák - člen.
Nově zvolení členové děkují bývalému
výkonnému výboru a bývalé revizní komisi
za práci vykonanou ve prospěch tělovýchovy v Přešticích.
-lš-

VALNÁ HROMADA NÁRODNÍCH
HÁZENKÁŘŮ

Dne 27. 12. 2008 uspořádal oddíl národní
házené TJ Přeštice valnou hromadu v hotelu
Sport, které se zúčastnilo 60 členů a příznivců oddílu. Valnou hromadu řídil místopředseda oddílu p. Jaroslav Otto. Nejdříve se
uskutečnily doplňující volby do výkonného
výboru oddílu, kam byl zvolen p. Petr Moravec. Potom následovaly hodnotící zprávy
trenérů jednotlivých družstev, jichž má oddíl
devět zařazených do mistrovských soutěží
v roce 2008, z toho šest mládežnických. Se
stavem členské základny oddílu seznámila přítomné členka VV oddílu pí. Jitka Králová. Oddíl národní házené, který je druhý
největší v TJ Přeštice, má 193 členů. Jak si
vede oddíl po finanční stránce přednesla
hospodářka pí. Zdena Kriegerová. Další část
programu patřila předsedovi oddílu p. Karlu
Tuškovi. Ten ve svém vystoupení především
ocenil dobrovolnou činnost trenérů, vedoucích a všech činovníků oddílu, kteří zajišťují chod klubu, pracujícího v hojném počtu
s mládeží.
Předseda také vyzdvihl úspěchy, kterých oddíl dosáhl v roce oslav 80 let národní házené v Přešticích (PN o nich průběžně
informovaly - pozn. red.). Kladně bylo zhodnoceno pravidelné pořádání letních výcvikových táborů mládeže. V roce 2008 byl

SPINNING CENTRUM PŘEŠTICE
Přijďte po Vánocích zhubnout a dostat
se zpět do formy.Od února levnější cena
70,- Kč.
Najdete nás v hale TJ Přeštice, Vrchlického ul.

Tel.: 739 252 045
www.cycling.unas.cz

tábor v Ejpovicích již dvacátým v pořadí.
Předseda též vyzdvihl založení kategorie
přípravky, která je složená z 25 nejmladších
žáků 1. - 3. tříd.
Úspěchem oddílu je po delší době zvolení p. Zdenka Plachého do VV TJ Přeštice. Ve volbách, které se konaly 17. 12. 2008
na 39. valné hromadě TJ Přeštice, byli dále
zvoleni do revizní komise pí. Jitka Králová
a p. Jan Adámek.
Předseda oddílu poděkoval všem sponzorům a dárcům, kteří přispívají na činnost klubu, a poděkování rovněž adresoval
zastupitelstvu města Přeštice, VV TJ Přeštice a ZŠ Přeštice za spolupráci.
STANISLAV ZADRAŽIL

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

Na konci roku 2008 ukončili svoji aktivní činnost ve výkonném výboru Tělovýchovné jednoty Přeštice jeho dva členové
– Mgr. Karel Naxera a pan Jaroslav Holý.
Oba pracovali v přeštické tělovýchově řadu
let, a to v různých funkcích.
Od prosince 1999 až prakticky do konce
loňského roku jsme s nimi spolupracovali
právě ve výkonném výboru. Jednalo se o tři
volební období, v nichž pan Naxera vykonával funkci předsedy VV a pan Holý pracoval ve funkci 1. člena VV. Oba dva se z mého
pohledu vždy plně věnovali své práci s maximální snahou vyřešit potřebné záležitosti
k co největšímu prospěchu naší tělovýchovné jednoty. Vždy jsme našli shodu na řešení
konkrétních situací bez zbytečného napětí
a stresů. I když jistě ne vše se podařilo zajistit podle představ našich i ostatních členů
TJ, myslím si, že se za toto období podařilo
vyřešit a zajistit celou řadu věcí.
Oběma bývalým členům výkonného výboru TJ Přeštice bych rád veřejně poděkoval
za vzájemnou spolupráci a velmi korektní
vztahy, které nejsou v dnešní době vůbec
samozřejmostí. Dále přeji oběma pevné
zdraví, pohodu a klid do dalších let. Věřím,
že jsme se na konci loňského roku neviděli
naposledy.
Za bývalé spolupracovníky
LUBOŠ ŠTYCH.

POZVÁNKA
Fotbalový oddíl TJ Přeštice zve své členy na volební valnou hromadu, která se
koná v pátek 20. 2. 2009 od 19 hodin
ve vinárně restaurace SPORT.
Návrhy na členy do nového výboru fotbalového oddílu zasílejte písemně
s podpisem kandidáta (včetně kontaktu) do 10.2. na dresu TJ, fotbalový oddíl,
Tř. 1. máje 1094, 334 01 Přeštice, nebo
e-mailem: tj-prestice@quick.cz
Zve výbor fotbalového oddílu.

Kam na výlet • Kam na výlet
VÝLETY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
PŘEŠTICE V ÚNORU 2009:
7.2. SO: ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ - BĚLÁ
NAD RADBUZOU
Autobusový zájezd. Odjezd autobusu
z nádraží v Přešticích v 6,30 hod do Bělé n.
Radbuzou.
TRASA: dle propozic pořadatelů. Vede
Ing. Brož.
15.2. NE: NA ŽĎÁR V ZIMĚ
Odjezd vlakem z Přeštic v 8,28 do Plzně,
z Plzně R 9,08 do Rokycan, z Rokycan v 9,33
do Nové Huti. Zpět z Rokycan v 15,15, z Plzně v 16.10 (R 15,32). Vede J. Hošek.

12 km
21.2. SO: VODOKRTY - MASOPUST
Odchod od kašny v 10.00 hod do Vodokrt.

4

Zpět také po svých.
TRASA: PŘEŠTICE náměstí - Obecní les VODOKRTY - STŘÍŽOV - kolem židovského hřbitova - PŘEŠTICE. Vede M. Šetková.

14 km.
28.2. SO: ZE ZELENÉ LHOTY
DO BĚŠIN
Vlakem z Přeštic v 7,29 do Zelené Lhoty
(8,36). Zpět z Běšin v 14,21 do Klatov. Z Klatov ve 14,46 do Přeštic.
TRASA: ZELENÁ LHOTA - MATĚJOVIČKY - DĚPOLTICE - KROTĚJOV STRÁŽOV - LUKAVICE - KOZÍ - BĚŠINY.
Vede F. Vokáč. 
14 km
Změna programu vyhrazena. Šlapejte
s námi!

Tomáš v samostatném úniku v jednom ze
závodů.
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI V SEMIFINÁLE ČP
Výsledky Přeštic ve čtvrtfinále ČP mužů
- skupina J: TJ Přeštice – Stupno 16:9 (8:4),
- Řevnice 15:13 (9:5), - Bakov 10:5 (4:2), Nýřany 10:11 (7:5). Konečné pořadí:
1.TJ DIOSS Nýřany 4 4 0 0 71:39 8
2.TJ Přeštice
4 3 0 1 51:38 6
3.Sokol Bakov
4 2 0 2 38:39 4
4.Sokol Stupno
4 1 0 3 49:73 2
5.NH Řevnice
4 0 0 4 50:70 0
Do semifinále, které se uskuteční v sobotu 14. 2. 2009 opět v hale Západočeské university na Borských polích, postupuje celek
TJ DIOSS Nýřany. Dalšími účastníky semifinále jsou družstva TJ Plzeň Újezd a Sokol
Tymákov, která postoupila ze čtvrtfinále sk.
I. O úspěch se zasloužila sestava: Chmelík –
Zeman, Kraus, Tušek, Hajžman – Lang (21
branek), Ausberger (14), Šelep (11), Urban
(5)
STANISLAV ZADRAŽIL

MALÍŘSTVÍ
A LAKÝRNICTVÍ
Provádíme veškeré malířské
a lakýrnické práce
včetně fasádních nátěrů.
Bytový a průmyslový úklid.

Miroslav Szewczyk a syn,
Rybova 1062, Přeštice

� 607 524 384
MRZNE, JEN PRAŠTÍ
A v naší klubovničce je třeba pořádně topit, když se scházíme na své oddílové
schůzky. Ale je nám tady příjemně, obzvláště po tom, co máme nově vymalováno.
Za to vděčíme firmě pana Zdeňka Krse, který nám naši klubovnu kompletně vymaloval.
(A také několika svým členům, kteří klubovnu vystěhovali, nastěhovali a uklidili). Děkujeme!
Zahřejeme se pohybovými hrami, ale
i opakováním získaných znalostí. Chystáme také zimní výpravy, abychom sníh a led
pořádně využili.
Předpokládáme, že se zahřejeme i pohybem na dětském maškarním karnevalu,
který pro vás a vaše děti chystáme letos 7.
2. 2009 od 14 hod v sále Spolkového domu.
Hrát bude opět pan Charvát, který své
vystoupení loni zpestřil různými soutěžemi.
Další soutěže máme nachystané i my a věříme, že se budete dobře bavit. Děkujeme
předem všem, kdo nám přispěli na odměny pro děti, zejména cukrárně V Háječku,
a dále děkujeme p. Kriegelsteinovi, že nám
umožnil ve svém sále uspořádat tuto atraktivní zábavu.
Takže chystejte dětem masky a přijďte se
pobavit !
JÁJINA

Další úspěšnou sezónu má v nohách
přeštický cyklista Tomáš Bauer. Již potřetí za sebou zvítězil v nejprestižnější kategorii závodníků do 30 let v šestnáctidílném
seriálu závodů „Šumavské unie amatérských
cyklistů (ŠUAC). Stal se také „Mistrem
ŠUAC“, když vyhrál závod v Konstantinových Lázních, který se jel jako Mistrovství
ŠUAC. Jak již sám název seriálu napovídá,
většina závodů se odehrávala v šumavských
terénech, a že si jednotliví pořadatelé při
výběru tratí dali záležet na tom, aby mnoho
rovinky nebylo, je snad zbytečné připomínat. Závodilo se např. v Sušici, Kašperských
Horách, Klatovech, Nýrsku, Mochtíně, Běšinech, ale také v Mariánských a Konstantinových Lázních, Strakonicích či v Milevsku.
I přesto, že se jedná o závody amatérské,
dosahují závodníci na tratích 80 - 90 km
dlouhých úctyhodných rychlostních průměrů okolo 40 km/hod.
Po nutném odpočinku na regeneraci sil, začal Tomáš od prosince s přípravou
na novou sezónu, která již tradičně začíná
26. 4. časovkou jednotlivců: Švihov - Klatovy - Švihov. Plán je jednoduchý - opět zvítězit, ale již v nové kategorii 30 - 40 let, v níž
ovšem konkurence a výkonnost závodníků není příliš odlišná od těch mladších, se
kterými startoval dosud. Ostatně obě tyto
skupiny stejně startují ve všech závodech
společně.
Nezbývá než popřát kvalitní přípravu,
pevné zdraví, minimum defektů, dobré silnice, dobré počasí a také hodně nezbytného
sportovního štěstí. 
-redTJ Přeštice pronajme zděné, vytápěné nebytové prostory (kanceláře, sklady)
v Přešticích. Velikost jednotlivých místností cca 15 m2. Mobil. tel.: 603 548 014
nebo 739 562 459.
A JE TO TU!
AEROBIK I V SOBOTU III !

Kdy? 14.2. 2009 (10 - 14 hod)
Kdo? Lenka Hajšmanová a tým Tomáše
Bauera
Co nás čeká? Aerobik, bodyforming
Chi-toning, pilates overball
Strečink
Spinning (!! pro zájemce !!)
Tombola
Vstupné: 80,- Kč (do 9.2.2009)
100,- Kč (na místě)
Malé občerstvení a pitný režim zajištěn!
Možnost nákupu sportovního oblečení!
TěšímesenaVás

AUTOKLEMPÍŘSTVÍ
Havlíčkovo nám. 274, Přeštice

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

☎ 777 124 851
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ÚNOR 2009 • Prezentace firem, reklamy, podnikatelské aktivity, zajímavosti a zprávy z Přešticka

Řádky z historie · Řádky z historie · Řádky z historie
TAKÉ PŘEŠTICKÝM NÁDRAŽÍM
PROCHÁZELY DĚJINY
Pamětní kniha železniční stanice v Přešticích byla založena na základě úředního příkazu č. 58 ze dne 17. prosince 1923.
Její zápisy měly obsáhnout traťovou oblast
spadající do 70 738 - 77 385 km. Trať
Plzeň- Železná Ruda byla vystavěna r. 1876
za značné státní subvence 8 mil. zlatých
a její provoz byl spuštěn 14. listopadu téhož
roku k dopravě osob i zboží. Prvními dvěma
stanicemi byly Přeštice a Lužany. V r. 1911
byla mezi stanicemi Přeštice a Dobřany zřízena osobní zastávka Dnešice - Žerovice
a v r. 1912 Dobřany - Kaolinové závody.
Úvod pamětí je věnován představení města Přeštic, přičemž je zdůrazněn čilý stavební ruch současnosti v bezprostřední
blízkosti nádraží. Pochvalně jsou zmiňovány pěkné výsledky chovu dobytka, hlavně
chovu selat, “která jsou známá pro celých
Čechách a jichž se zasílá do Plzně týdně
několik vagonů“. Ve vyjmenovaných historických památkách v okolí zaujmou zmínky
o dolnolukavickém zámku, v němž je „nyní
jeden z největších ústavů pro hluchoněmé
v celé republice“ a o hojně navštěvovaných
slatinných lázních v Letinech.
Popis samotné železniční stanice v Přešticích, kterou pisatel charakterizuje jako
„jednu z nejhezčích a klimaticky nejpříznivějších stanic na celé trati Plzeň- Železná
Ruda“ pak určitě překvapí. „Původní staniční budova přeštická vypadala dle informací
pamětníků asi právě tak, jako nynější, s tím
rozdílem pouze, že neměla krytého perronu
a přístavku, v němž zřízena byla prádelna
pro zřízence obývající byty naturální ve staniční budově. Zpočátku byl v části staniční
budovy umístěn též sbor pro udržování trati.
Ve stanici přeštické jsou krásné stromy lipové i javorové, na násypce pak staniční jsou
smuteční břízy, duby, modříny a akáty, kteréž vesměs zasázel staniční dělník Jan Regner, který tím vykonal kus krásné a záslužné
práce...“
Prvním přeštickým přednostou byl
adjunkt Jan Holásek, jehož nástup se nepodařilo zjistit. Po něm následovali František
Kokesch, Arnošt Hofmann a Karel Částka,
který v r. 1900 předal funkci adjunktu Antonínu Královi, který ji vykonával plných 21
let. Pamětní kniha připomíná jeho zvláštní hlášení o “době převratové“, kde podrobně líčí, jak den 28. října 1918 znamenal pro
něho- jako pro vlastence - nejšťastnější den
v jeho životě. Připojuje nadšené vylíčení obecné nálady ve městě. Převrat se však
okamžitě promítl i do chodu železniční stanice, neboť ještě týž 28. říjnový den přišel
na vlak č. 1217 první český oběžník z Plzně. V rozmezí čtyř hodin nato následovaly
dva telegramy. První, podapsaný Krajským

DĚTSKÉ ZBOŽÍ

národním výborem v Plzni zněl takto:
„Cirkulář na všechny stanice z Plzně
do Železné Rudy: Rakousko kapitulovalo. Přijalo všechny podmínky Wilsonovy,
československý a jihoslovanský stát uznán.
Vyzvěte okolní obce k zachování naprostého klidu za všech okolností až do pokynů
Národního výboru z Prahy.“
Druhý telegram již byl konkrétnější:
„Prohlášení svobodného československého státu: Ihned odstranit veškeré odznaky bývalého rakouského státu. Veškeré
zásilky vozové i kusové, jedoucí do Vídně a Německa, zadržet, ihned oznámiti
na provozní úřad za příčinou vyrozumění
Národního výboru. Provoz v našem vnitrozemí v pořádku udržovat. Od zítřka
úřadujeme česky! Dr. Zahradník“.
V červnu r. 1919 projížděl Přešticemi
“značně zpožděný“ vlak č. 1230, vypravený z Železné Rudy, plně obsazený po zuby
ozbrojenými ruskými legionáři, kteří se
hodlali zmocnit vojenské posádky v Plzni
tak, jako se jim to předtím podařilo v Klatovech. Aktéři této akce však skončili před
vojenským soudem.
V únoru 1920 byl přednostou staničního úřadu v Přešticích jmenován Petr Šlosar,
vrchní revident dopravního úřadu v Plzni. Službu však nastoupil až v únoru 1921,
protože byl mezitím odvelen na Slovensko.
Ihned po svém nástupu do Přeštic vymohl
u nadřízeného orgánu v Klatovech oplocení stanice, aby zamezil krádežím a nekoordinovanému pohybu obyvatelstva v celém
areálu. Nechal rovněž zvětšit místnost pro
osobní pokladnu. Z této doby pochází i staniční rozhlas a také linka státního telefonu č.

( v ulici za poštou)

každý měsíc prodejní akce.
Akce na měsíc únor
Dětské povlečení do postýlky 200,-Kč!
Otevřeno: pondělí - pátek do 18 hod
sobota 8,30 - 12 hod

14. Její zřízení podpořili místní obchodníci
a velkostatkáři, přednosta tak získal dosud
chybějící spojení na místní úřady a okolní
obce.
Ke 28. říjnu 1921 provedl personál slavnostní výzdobu stanice - prapory v zemských barvách, girlandy ze smrků
a “uprostřed perronu na místě obecentstvu
přístupném byl obraz“ Našeho národního obrození“, který byl neustále obdivován.
Pod obrazem upevněna byla kytice čerstvých bílých a rudých růží.“ Silné vlastenecké cítění prokázalo osazenstvo stanice ještě
několikrát, například sbírkou na vybudování
Českého domu v Mariánských Lázních, při
níž vybrali nejvíce v oblasti plzeňského ředitelství - 720 Kč. Za sbírku na “Zlatý poklad
Republiky československé “ v r. 1923 k uctění památky ministra Aloise Rašína, kterou
s velkým nasazením zorganizoval přednosta
Petr Šlosar, dostala přeštická stanice diplom
č. 18295, (byl vyvěšen v kanceláři přednosty).
To už nebyla ta původní tmavá, nevzhledná
a špinavá špeluňka, ale po přestavbě se proměnila na prostory vyhovující všem hygienickým požadavkům.
„Dne 3. 5. 1923 projížděl v 17 hodin Přešticemi zvláštní rychlovlak číslo 4 s panem
presidentem republiky T. G. Masarykem.
Vlak měl služební vůz a 2 vozy salonní. Stanicí přeštickou projížděl krokem. Staniční
budova, jakož i veškeré strážní domky byly
vyzdobeny. Věnce chvojové zdobily i celé
stromořadí. V průčelí budovy byl nádherný
obraz p. prezidenta, z obou pak stran znaky
zemí historických. Úřadům, spolkům a žáčkům povolen byl přístup na nádraží. Seskupení a seřazení prověřeno bylo přednostou
stanice přeštické. Celková návštěva - ku třem
tisícům hlav. Obecenstvo vítalo p. presidenta důstojně. Pan president stál u okna a přívětivě rukou kynul. Toho dne zamítli jsme
intervenci četnictva na nádraží, poněvadž
jí nebylo zapotřebí. Den byl nádherný, klid
porušen nebyl. Celkový dojem úchvatný...“
Pisatel podotýká, že přikládá k pamětem
některé písemnosti a fotografie, týkající se
tohoto slavného dne, ty se však, bohužel,
nedochovaly. 
(Dokončení příště)
Ze soukromého archivu Petra Petra
vybrala 
V. KOKOŠKOVÁ

Už jste se setkali s eGONem?
Pokud ne, určitě se tak brzy stane. Panáček eGON je logem projektu e-Government,
tedy elektronické veřejné správy, jehož příprava nabírá obrátky. Co to znamená? Pod
jednoduchou odpovědí o zrovnoprávnění
elektronických dokumentů s papírovými se
podle vyjádření Ministerstva vnitra skrývá největší změna v historii veřejné správy
od dob císařovny Marie Terezie. Tato náročná změna si vyžádá značné úsilí zaměstnanců veřejné správy na všech úrovních, ale
ve výsledku pozitivně ovlivní každodenní
život občanů a institucí.
Jedna ze základních životních funkcí
eGONa už je na světě – pracoviště Czech
POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), kde můžete na počkání obdržet některé ověřené výpisy z registrů
veřejné správy.
Tato pracoviště se od 1. července 2009
stanou kontaktními místy veřejné správy, tj. styčnými body mezi veřejnou správou a občanem. Měla by být zřízena v každé
obci. Zde se bude provádět i tzv. konverze
dokumentů – převod z písemné do elektronické podoby zaručeného originálu nebo
obráceně.
Od stejného data budou povinně ze
zákona orgány veřejné správy mezi sebou
a s právnickými osobami zapsanými
do obchodního rejstříku komunikovat prostřednictvím elektronického doručování
do datových schránek. Datovou schránku
si však podle zákona č. 300/2008 Sb. může
nechat zřídit kdokoli. Zřizování datových
schránek na žádost bude zajišťovat Ministerstvo vnitra zdarma.
Projektu eGovernment byla věnována
první letošní porada starostů správního
obvodu OP Přeštice, která se konala 22. ledna a kde se projednávaly zejména možnosti financování potřebných výdajů na zřízení
kontaktních míst veřejné správy v obcích
pomocí dotací z evropských fondů.
O postupu přípravy projektu eGovernment na Přešticku, o postupném rozšiřování funkcionality kontaktních míst veřejné
správy i o datových schránkách bude městský úřad průběžně informovat na svých
webových stránkách i na stránkách Přeštických novin. Kdo se potřebuje informovat
o projektu v širších souvislostech, může se
již teď podívat na webové stránky Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz do záložky
eGovernment nebo přímo na http://www.
egoncetrum.cz .
EVA ČESÁKOVÁ, tajemnice MěÚ

Obchodní firma se sídlem v Přešticích přijme

Ř IDIČ E - SK L ADNÍKA

řidič nákladního automobilu o celkové
hmotnosti do 7,5 tun (ČR, SRN)
Požadujeme:
- praxi
- samostatnost
- spolehlivost
- upřednostňujeme zájemce s profesní licencí
Nabízíme:
- stabilní zázemí dynamicky se rozvíjející firmy
- motivující mzdové ohodnocení
a řadu zaměstnaneckých výhod

Nástup možný od: 1. 4. 2009

Strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
elastoform@elastoform.cz
Bližší informace na tel.: 377 924 222
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Máte slovo
VZPOMEŇME - A NEZAPOMEŇME!

Sbor Českobratrské církve evangelické
Přeštice si připomněl, že 19. 1. 2009 uplynulo 40 let od tragického úmrtí Jana Palacha.
Učinil tak nejen na své vývěsce před sborovým domem v Rebcově ulici, ale rád by tento ojedinělý čin přiblížil i současné mladé
generaci.
Jan Palach (11.8. 1948 - 19.1. 1969), student filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
se upálil dne 16.1. 1969 na protest proti politickému vývoji po srpnu 1968, jenž směřoval
k postupnému omezování svobod a následnému utužení nedemokratického režimu.
Vzpomínkové akce, které podnikla opozice v době dvacetiletého výročí jeho oběti,
se staly podnětem k perzekuci a k pouličním srážkám s policejními složkami v Praze na Václavském náměstí a v jeho okolí, jež
vešly do dějin jako události tzv. Palachova
týdne.
Není asi obecně známo, že Jan Palach

VÁNOČNÍ TURNAJ S VŮNÍ GULÁŠE
V pátek 26.12. 2008 proběhl v Řenčích 10.
ročník turnaje ve stolním tenisu, který pořádal Sportovní klub Vodokrty. Jak už bývá
tradicí, sešlo se na druhý vánoční svátek v 9
hodin u zeleného stolu 14 soutěžících v sále
pohostinství Řenče. Hrálo se na dvou stolech ve dvou skupinách. Mezi soutěžícími (z toho šest z Vodokrt) se objevila nová
tvář Honzy Petra z Chválenic. Ten postupně vyřadil loňského vítěze Roberta Míška
a letošního bronzového Luboše Havlíčka.
Čest Vodokrt zachránil několikanásobný
vítěz Jiří Míšek. Jelikož to byl už 10. ročník, tak pořadatelé připravili pro každého
účastníka malé pohoštění v podobě velmi
chutného guláše. SK Vodokrty děkuje všem
za účast a již se těší na velikonoční turnaj.
Za SK Vodokrty LUBOŠ HAVLÍČEK

pocházel z českobratrské evangelické rodiny
z tradiční oblasti českých
evangelických tolerančních sborů v Polabí. Nad
jeho hrobem promlouval
25.1. 1969 farář dr. Jakub
Trojan, který působil
v letech 1966-1974 (do odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské služby) jako
duchovní českobratrského evangelického
sboru Neratovice-Libiš. Po r. 1989 se stal
profesorem (a v letech 1990 - 96 děkanem)
Evangelické teologické fakulty UK. Zde jej
jako vyučujícího potkal i současný farář ČCE
bratr Jan Satke.
Při rozloučení s Janem Palachem zazněla
z úst dr. Jakuba Trojana i následující slova:
„Jsme sevřeni mimořádností jeho činu, který nám všem odhaluje dimense pravdy, které
jsme mohli jen stěží tušit... Ještě před desíti dny znám jen úzkému kruhu, učinil nás
všechny svými přáteli a zavázal nás do smrti
tím, že vydal z lásky k nám své tělo ke spálení (I. Kor. 13,3). V jeho činu nás soudí láska. A soud lásky je daleko hlubší než všechno
ostatní, čím člověk soudí druhé...“
Za sbor ČCE MIROSLAV SZEWCZYK

Firma Haselmeier s.r.o. Dnešice
hledá pracovníka na pozici
KONTROLORA KVALIT Y
Požadujeme:
-SŠ/VŠ vzdělání v obl. strojírenství
-dobrá znalost čtení výkres. dokumentace
-znalost práce na PC
-znalost NJ/AJ výhodou
Nabízíme:
-výhodné platové podmínky
-mladý kolektiv
-sociální výhody
-5 týdnů dovolené
Kontakt: tel.377 988 111
e-mail: s.tisot@haselmeier.com

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

REAKCE NA ČLÁNEK „ÚSPĚCH ZDRAVÉHO MĚSTA“
Vyslechnuto na pěší zóně nebo v hospodě, jak chcete. S názory mnohých se však ztotožňuji a protože oni do novin asi nenapíšou,
činím tak o své vůli sám. Jedná se o mnohé
reakce obyvatel Přeštic na článek z PN - leden
2009 „Úspěch zdravého města“. Není pochyb
o tom, že se v Přešticích zlepšují podmínky
pro život obyvatel místních i město navštěvujících. Ale, má-li být učiněno něco navíc pro
zdraví lidí, tak by se v rámci ozdravného programu mělo urychleně hledat řešení - a následně i brzy realizovat - v oblasti automobilového
smogu zahlcujícího denně hlavní silniční průtah města. Silniční provoz houstne! Znásobil
se i počet zastávek vozidel na světelných křižovatkách a na síti přechodů pro chodce. Jen
na náměstí jsou po krátkých vzdálenostech
tři za sebou. Obdobná situace je v Husově ulici před budovou MěÚ a lékařským domem.
Dlouho diskutovaný obchvat města je za prvé
v nedohlednu a za druhé je zcela jisté, že město
“odřízne“. Bude na tom pak podobně jako např.
Nepomuk, Blovice, Švihov, a další, namátkou
- Kralovice, Písek, Nýrsko. Otázkou je, zda ale
skutečně projíždějící vozidla vezou potencionální zákazníky pro zdejší firmy, úřady, obchody a restaurace, nebo jen projedou a zasmrdí
město. Řekl bych, že to druhé je pravděpodobnější. Alespoň, soudě podle sebe, já když chci
do Švihova nebo Nepomuka odbočit, tak tam
odbočím, protože mám důvod tam i zastavit.
Není-li důvodu, projedu po obchvatu pohodlně dál a vlastně nevědomky se nepodílím
na znečišťování ovzduší ve městě samém!
Názory mnohých občanů - řidičů jsou totožné.
Bereme-li si příklady z vyspělé Evropy,
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respektive od našich západních sousedů v příhraničním Bavorsku, tak připomínám, že např.
města Zwiessel, Regen, Bodenmaiss a dokonce v poslední době i vesnice Langdorf silniční
obchvaty mají. Zda vlivem toho upadl rozkvět
zmíněných lokalit, bohužel, nevím.
Je-li projekt obchvatu Přeštic dlouhodobě
nereálný, měla by se hledat jiná prozatímní
řešení, o nichž se mj. už v minulosti také mluvilo. Odklonit průtah městem jednosměrně
ve směru na Klatovy Husovo ulicí a podél trati za garážemi na Pohořko, s možností odbočit do centra podle dopravních značek tak,
jako jinde ve světě. Směr od Klatov na Plzeň
vést jednosměrně přes náměstí. Pro posouzení správnosti návrhu by stačilo provizorně umístit dopravní značení na dobu jednoho
měsíce a pozorovat, měřit, počítat a vyhodnocovat. Stejné opatření zopakovat alespoň třikrát v roce. To vše z financí v rámci projektu.
Taková studie by potvrdila nebo vyvrátila pouhé všemožné úvahy a spekulace. Jistěže budou
mít námitky občané z Husovy ulice, ale zase ti
ostatní by si trochu oddechli.
Z hlediska ochrany zdraví občanů tohoto
státu je poukazováno na škodlivost kouření.
Správně! Ale co smog, tvořící se z výfukových
plynů vozidel? Na ten už se zapomnělo? Ne,
jen se mlčky nasává a působí zhoubně na živé
organismy, tedy nejen na lidi!
Nechci být žádným mluvčím občanů, kteří se o problém zajímají, nebo o něm alespoň
u piva diskutují, ale přikláním se k jejich názoru, že řešení zmíněného problému by měla
přeštická radnice urychleně hledat!
MIROSLAV ČEPICKÝ

VÁNOČNÍ JARMARK PRO SBÍRKU

Jaké vánoční dárky vám letos udělaly největší
radost? Možná že mezi nimi byly právě ty, které
vyráběli žáci naší školy se svými učiteli. Bohatá
nabídka těchto drobných dárků, přání, překvapení, a dokonce i betlémů okouzlila mnohého
návštěvníka našeho jarmarku. Zpráva o tom,
že dárky potěšily blízké nejen v Česku, ale
směřovaly i za hranice, udělala radost například žákům 9. E. Jejich betlém se skašovskými
hračkami putoval až do Dijonu. Ale ať už dárky
zůstaly v přeštických domácnostech, nebo rozdávaly radost ve vzdálenějších místech, určitě
všichni prodávající odcházeli toho dne domů
spokojeni. O všechny výrobky byl zájem, téměř
všechny se prodaly, a i když jste si nic nekoupili, věříme, že jste na našem jarmarku 16. 12.
prožili příjemné předvánoční odpoledne. Zpříjemňovaly ho pěvecké a hudební sbory naší
školy, dva živé betlémy připravili žáci 9. A a 9.
C. I závěrečný ohňostroj se setkal s velkým
ohlasem návštěvníků. Žáci a učitelé ZŠ Přeštice
věnovali výtěžek 1. vánočního jarmarku Tříkrálové sbírce, šlo o částku 13.134,- Kč.
Mgr. VLASTA ŠAFRATOVÁ
OMLUVA
Dlouho nás tiskařský šotek šetřil, až
si všechno vynahradil v PN č. 1/2009.
Nadbytek tiskařské černi v tomto vydání zavinil fakt, že Přeštické noviny šly
po novoroční pauze v tiskárně jako první do nového stroje, a k přehození fotografiií z vítání občánků a jejich popisek
oproti dodané předloze došlo nedopatřením při grafickém zpracování. Redakce
PN se čtenářům za tyto nedostatky velice
omlouvá.

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009
V době od 2. do 6. ledna 2009 vykoledovali
koledníci nebo dobrovolníci Charity do Tříkrálové sbírky 105 881 Kč.
Z toho v Přešticích přispěli dárci 57.998 Kč,
ve Skočicích 4.752 Kč, v Žerovicích 2.970 Kč,
v Příchovicích 9.009 Kč, v Zálesí 1.715 Kč, v Dolní Lukavici 4.362 Kč, v Horušanech 2.088 Kč,
v Nezdicích 6.059 Kč, v Lužanech 6.904 Kč,
v Roupově 5.048 Kč a v Soběkurech 4.976 Kč.
Po rozpečetění pokladniček na obecních úřadech a zaprotokolování výsledku byla vybraná částka uložena na účet Tříkrálové sbírky č.
33001122 u České spořitelny, na který je možno
přispívat i nadále, pokud Vás koledníci nezastihli doma. Můžete také přispět odesláním dárcovské SMS v podobě DMS (mezera)KOLEDA
na tel. číslo 87 777.
Informace o činnosti Charity v západních
Čechách, včetně využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky, můžete získat na internetových stránkách www.charita.cz/
plzen
Děkujeme všem dárcům za dosavadní štědrost a ochotu naším prostřednictvím pomáhat.
Za Farní charitu Přeštice
MARIE SEDLÁČKOVÁ

Zdeněk Štěpán - GASTOP
Dolce 82, 334 0l Přeštice

Tel.: 377 986 668
Mob.: 603 498 658
•
•
•
•
•
•

 lynofikace rodinných domků
p
ústřední topení, vodoinstalace
montáž solárního zařízení
revize domovních plynovodů
záruční a pozáruční servis
servisní prohlídka po první topné
sezóně ZDARMA
• při montáži plynových kotlů
v 1. pol. nabízíme slevy až
3 500 Kč dle typu
• Uzavírání smluv na odběr plynu
u zákazníka
Volejte nebo pište na náš e-mail,
těšíme se na spolupráci s Vámi!
www.zs-gastop.cz
e-mail: zs-gastop@seznam.cz

Včelařské okénko
Se zdravotním stavem svého včelstva je
včelař u nás seznámen na výroční členské
schůzi. Jestliže jsou ve směsném vzorku měli
ze stanoviště více jak 3 brouci varoa, tak včelař přeléčuje dle nařízení a metodiky veterinářů. Ještě během zimy včelař dbá, aby nebyla
česna zaváta sněhem a kontroluje je poslechem pomocí gumové hadičky, přičemž
podle šumotu vyhodnocuje stav včelstva (stejnoměrný šumot znamená normální včelstvo).
Včelstvo, které hučí nepravidelně a ozývají se
jednotlivé včely, bývá osiřelé, bez matky. Koncem února a začátkem března začíná předjaří
rozkvětem olše lepkavé, lísky, vrby a jívy. Včelstva začínají nosit pyl a vodu a začínají silně
plodovat. V tomto období musí mít dostatek zimních zásob, které potřebují na krmení plodu. Když teplota ve stínu dosáhne asi
12°, děláme první prohlídky. Účelem je zjistit,
v jaké kondici jsou včelstva, sledujeme jejich
sílu, množství plodu, zásob a jejich rozmístění, rovněž si všímáme způsobu kladení matky.
Pokud jsou některá včelstva slabá, ty včelař
podpoří, aby je do snůšky posílil. Pospojují se
jen včelstva zdravá, ne nosematická. Při jarní
prohlídce čistíme podmety, v případě potřeby lze také přemístit plásty se zásobami tak,
aby byly cukerné a pylové zásoby co nejblíže
pylovému tělesu. Cukerných zásob by mělo
být mezi 6 - 9 kg, podle typu úlu a síly včelstva. Pro plodování potřebují včelstva dostatek vody, pokud ji nemají ve své blízkosti,
zřizujeme hygienické napajedlo, které čistíme
a doplňujeme. Včelstva stále kontrolujeme asi
1 x za 2 - 3 týdny podle počasí a snůšky pylu
a jsme připraveni k jejich rozšiřování.
KAREL PRACH,
předseda ZO ČSV Přeštice

Technologie, která Vaše peří dokonale zbaví veškerých
nečistot, bakterií, plísní a roztočů.
Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
► prošívané přikrývky a polštáře ► dvoudeky a spací pytle

Rozměry na přání zákazníka; velký výběr kvalitní sypkoviny;
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří; krátké dodací lhůty.

Výroba a prodej:
► Prošívaných přikrývek a polštářů: z dutých vláken, ovčí vlny, nového
peří
► Souprav do dětských postýlek
(nebesa, mantinely – nárazníčky, kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní…)
► Povlečení – bavlněné, krepové, makosaténové, flanelové, dětské…
► Přehozy, ozdobné polštářky atd.

Sběrna:
Přeštice –
Galanterie – textil,
Na Růžku 279,
tel.: 377 982 228
Po - Pá 8.00 - 12.00 13.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00
Český výrobce, vyrábíme pouze
z atestovaných, kvalitních materiálů.
www.janperi.cz, e-mail: info@janperi.cz

JARNÍ PRÁZDINY NA OKRESE PLZEŇ-JIH ZAČÍNAJÍ 9. BŘEZNA 2009

