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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc leden
Byla podle vás údržba veřejných pro-

stor v průběhu prosincové sněhové kala-
mity dostatečná?

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

Přeštické noviny 
Vám přejí 

mnoho zdraví a štěstí 
v roce 2011.

Kominíka Jindřicha Šafáře fotografoval
v Rožmitále pod Třemšínem ing. Jiří Běl.

Místní agenda 21 
v Přešticích

Zdravému městu Přeštice se v roce 2010 
opět podařilo splnit všechny podmínky kate-
gorie „C“ Místní agendy 21 a patří tak mezi 
pokročilá města sdružená v Národní síti zdra-
vých měst České republiky. V průběhu roku se 
spolu s některými organizacemi podařilo zor-
ganizovat několik akcí a kampaní – Den Země,  
Veřejné fórum zdravého města, Májové hry, 
Evropský den bez aut, Dny zdraví. Poděková-
ní za spolupráci, případně za celé organizační 
zajištění, patří zejména Kulturnímu a komu-
nitnímu centru, skautskému středisku, kynolo-
gickému klubu, pečovatelské službě, základní 
škole i mateřským školkám a ČSAD v Přešti-
cích. 

Účast veřejnosti na plánovacích akcích 
a veřejném fóru přináší vedení města cenné 
podněty k další práci pro město, daří se i spo-
lupráce se starosty obcí správního obvodu. 

Za celý řídící tým projektu Zdravé město 
Přeštice přeji všem občanům Přeštic i našich 
obcí příjemné Vánoce a úspěšný nový rok.

Eva Česáková, koordinátorka projetu 
Zdravé město Přeštice 

Přeštické Masarykovo náměstí se ve středu 15. prosince zaplnilo trhovci, zpěváky a zpěvač-
kami.  Město Přeštice zde uspořádalo vánoční trh a sedmý ročník Zpívání s Českým rozhlasem. 
Tržiště se otevřelo dopoledne v 10 hodin a celkem nabídlo 25 stánků s rozličnými komoditami. 
V rámci programu vystoupily soubory Skaláček, Skalka, Hlásek, Carmina, dechový kvintet 
ZUŠ Přeštice a milý host – Světlana Nálepková. V 18.00 hodin se jedenáct měst v Plzeňském 
kraji propojila audiomostem a účastníci zpívání společně pěli české koledy Nesem Vám noviny 
a Narodil se Kristus Pán. Rekord se překonat nepodařilo, ale počty zpěváků v jednotlivých 
městech – Plzeň 3752, Kasejovice 2902, Přeštice 1430, Domažlice 1066, Sušice 513, Hrádek 
u Rokycan 464, Chlumčany 457, Blovice 366, Stříbro 256, Spálené Poříčí 239, Bělá nad Rad-
buzou 238, svědčí o velké oblíbenosti akce. Více fotografií z akce naleznete na straně 4.

Foto Josef Kubát

Zveme Vás 
do Domu historie 
Přešticka

Od 19. ledna 2011 pro Vás otevře Dům his-
torie Přešticka dvě nové výstavy. Jak už je 
v období od ledna do jara v přeštickém muzeu 
zvykem, představujeme zajímavé sběratele 
a tvůrce.  O uspořádání první letošní výsta-
vy, nazvané „Jak si umím hrát“, jsme oslovili 
sběratelku a nápaditou ženu Eriku Holubo-
vou z Prahy 
(snímky pa-
nenek pochá-
zí z jejího 
archivu). Bu- 
dete moci 
zhlédnout její 
sbírku pane-
nek Barbie od 
firmy Mattel 
a panenky 
dalších světo-
vých výrob-
ců, které řadu 
let nejen sbírá, ale především obléká do šatů, 
vyrobených podle vlastních návrhů.  Její záli-
ba v ručních pracích ji přivedla také k tvor-
bě šperků, 
kabelek, klo-
bouků a dal-
ších módních 
doplňků pro 
p a n e n k y . 
Na výstavě 
budou vysta-
veny nejen 
o r i g i n á l n ě 
o b l e č e n é 
barbie, ale 
i pokojíčky 
nebo scény 
z různých 
prostředí. Šikovné ruce Eriky Holubové se 
snaží tato prostředí zpodobnit co nejvěrněji, 
a tak jsou výjevy plné zajímavých detailů. 
Součástí výstavy bude také módní salon, ve 
kterém se děvčata mohou obléknout do replik 
kostýmů a vyfotografovat se v nich. Chybět 
nebudou vystřihovánky a omalovánky s námě-
tem panenek Barbie. 

V podkroví Domu historie Přešticka budete 
moci od stejného data navštívit výstavu věno-
vanou Josefu Hlávkovi. Přeštického rodáka 
a dosud největšího českého mecenáše předsta-
ví výstavou nazvanou „Stopy a doteky Jose-
fa Hlávky“ manželé Pavel a Jarmila Riesovi. 
Výstava k 180. výročí narození Josefa Hlávky 
bude otevřena do 17. dubna 2011. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří zavíta-
li v loňském roce do Domu historie Přešticka 
na některou z jedenácti připravených výstav. 
Městské muzeum navštívilo přes 4500 lidí 
a dalších 900 zájemců jsme provedli koste-
lem Nanebevzetí Panny Marie. Tuto službu 
zajišťujeme pro skupiny od deseti zájemců 
po předchozím telefonickém či emailovém 
objednání již druhým rokem. Více se o Domu 
historie Přešticka a jeho programu můžete 
dozvědět na www.dumhistorie.cz.

Bc. Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Rybova Česká mše 
vánoční „Hej, mistře!“ 
u nás v Přešticích opět 
zaujala

V pondělí dne 20. prosince jsem se od 18.30 
hodin zúčastnil v našem krásném barokním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie České mše 
vánoční „Hej, mistře!“, jejímž autorem je 
jeden z našich největších a nejznámějších 
rodáků Jakub Jan Ryba. Byl jsem velice mile 
překvapen velkou účastí posluchačů všech 
věkových kategorií nejen z Přeštic, ale i z blíz-
kého okolí. Potěšilo mě, že se v tento podvečer 
oprostili od předvánočního shonu a vydali se 
zaposlouchat do tónů nádherného hudebního 
klenotu, který pořádal ženský pěvecký sbor 
Carmina. Jistě by Jakuba Jana Ryby potěšilo, 
kdyby věděl, jakým – troufám si říci – „hitem“ 
je v době adventní a vánoční jeho „Rybovka“. 
Nedá mi to, abych neskončil citací s díla J. Š. 
Baara „Paní komisarka“, týkající se právě Čes-
ké mše vánoční: „Každému slovu posluchači 
rozumějí, žádná latina, ale sladká řeč mateřská 
velebně se ozývá nad hlavami osadníků a z ků-
ru letí přímo k oltáři Božímu“. 

Carmina v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Vážení spoluobčané,
mojí první novoroční větou přeji nám všem 

v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a Zastávce, 
abychom rok 2011 v domovském městě a jeho 
částech společně prožívali příjemně a spokoje-
ně, abychom v každodenním životě pro naplnění 
tohoto přání  konali a i tím měli blíž k sobě navzá-
jem i k věcem veřejným.

Druhou větou, s praktickou návazností na první, 
začnu informaci o stavu přípravy rozpočtu města 
na rok 2011. 

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zase-
dání zamítlo radou města předložený návrh roz-
počtu s plánovaným schodkem 8 mil. Kč, který 
lze pokrýt ze zůstatku finančních prostředků města 
a s využitím sjednaného kontokorentního úvěru ve 
výši 5 mil. Kč. Zároveň mi uložilo svolat nejpozdě-
ji do konce ledna zasedání ZM a na něm předložit 
přepracovaný návrh rozpočtu. Proto minimálně 
v prvním měsíci roku (pozn.: předpokládaný termín 
konání ZM 27. 1. 11) bude město hospodařit v roz-
počtovém provizoriu stanoveném zastupitelstvem, 
což umožňuje výdaje v maximální výši 90 % z 1/12 
celkových výdajů roku 2010 (90 % z průměrných 
výdajů za 1 měsíc r. 2010).

Proč jsme po dlouhých létech předložili zastu-
pitelstvu města schodkový návrh rozpočtu 2011 
(návrh je dostupný na www.mesto-prestice.cz 
– úřední deska). Protože věrně zobrazuje, že bez 
dalších kapitálových příjmů města z prodeje nemo-
vitostí (pozemky, domy, byty) nelze již v blízké 
budoucnosti ufinancovat nové investiční akce měs-
ta v dosavadním rozsahu. Oproti minulému roku 
počítáme s poklesem příjmu za prodej nemovitostí, 
především pozemků, o 10 mil. Kč. Daňové příjmy 
z opatrnosti a podle doporučení ministerstva financí 
opětovně snižujeme nyní o 1/10, tedy o cca 5 mil. 
Kč. Na výkon státní správy v návaznosti na škrty ve 
státním rozpočtu obdržíme o 3,5 mil. Kč méně, prá-
ce pro stát máme odvést více. Již součet těchto čás-
tek překračuje navržený schodek ve výši 8 mil. Kč. 
Rozpočtované výdajové položky města jsme krátili 
o 10 %, náklady na investiční akce velkého rozsahu  
jsme rozpočtově minimalizovali(prioritním projek-
tem roku je Čistá Berounka II – rekonstrukce části 
kanalizace a úprava ČOV v Přešticích). 

Protože v závěrečné fázi dotačního období EU 
nechceme a zatím nemusíme dramaticky podvázat 
rozvoj města škrty podle státního vzoru, aniž by-
chom předtím řádně prověřili možnost úspor na 
všech položkách městského rozpočtu, navrhli jsme 
variantu návrhu rozpočtu s deficitem, který je bez 
větších problémů kryt tak, jak jsem již uvedl výše.

Stav a možnosti městského rozpočtu znovu peč-
livě posoudíme spolu s nově zvoleným finančním 
výborem ZM, co nejdříve připravíme koncepční 
návrh dlouhodobě udržitelného financování našeho 
města.                       Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Mgr. Jan Königsmark
2. místostarosta
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc listopad 2010
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 100 událostí.
Celkem bylo zjištěno 126 přestupků:
• řešeno blokově – 78
• oznámeno správnímu orgánu – 10
• řešeno domluvou – 22
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 14
• 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešti-
cích ke zjištění totožnosti, která byla hlídkou 
MP dne 19. 11. ve 20.42 h přistižena v areálu 
sběrného dvora v Průmyslové ulici při „prohlíd-
ce kontejnerů“ a nemohla prokázat svoji totož-
nost, předána k dalšímu opatření Policii ČR  
• byly provedeny 4 výjezdy na potulující se psy, 
z toho 1 odchycen a předán do městské záchyt-
né stanice, 1x výjezd na kadáver psa nalezený 
v ulici K Viaduktu, který byl následně předán 
k odstranění firmě, která se specializuje na 
likvidaci odpadů živočišného původu
• na území města v Přešticích byl nalezen 
autovrak nákladního automobilu Avia – vyle-
pena ze strany města výzva k jeho odstranění 
ve lhůtě 2 měsíců – autovrak v zákonné lhůtě 
odstraněn   
•  2x zjištěna na území města vyvrácená svislá 
dopravní značka, 1x odpadkový koš, 1x infor-
mační tabule s názvem ulice a 1x poškozené 
zábradlí z dopravní nehody – předáno k vyříze-
ní na MěÚ hospodářský odbor
• 2x zjištěn zábor veřejného prostranství odsta-
veným osobním a nákladním vozidlem bez RZ 
v Přešticích ve Vrchlického ulici a na Na Jordá-
ně, byli zjištěni provozovatelé těchto vozidel, 
kteří jsou podezřelí, že nemají uzavřené pojiš-
tění o odpovědnosti z provozu vozidla – vše 
oznámeno dle věcné příslušnosti na příslušný 
MěÚ odbor správní a dopravní 
• na žádost správního orgánu obce byla 3x doru-
čena písemnost 
• dne 5. 11. v dopoledních hodinách byla prově-
řována oznámení v Přešticích, týkající se hoří-
cího lesa ve směru na Nepomuk a znečištění 
vozovky v ulici 5. května střešní krytinou, ozná-
mení hořícího lesa se nepotvrdilo a znečištění 
vozovky bylo stavební firmou ihned odklizeno
• dne 5. a 12. 11. v odpoledních hodinách byly 
zjištěny kontejnery na tříděný odpad ve vozov-
ce v Palackého ulici a na Havlíčkově náměstí 
z důvodu větru a nezajištění po jejich vývo-
zu, přesunuty hlídkou zpět na původní místo 
a zajištěny
• dne 24. 11. v dopoledních hodinách usměr-
ňování dopravy na Havlíčkově náměstí v sou-
vislosti s poražením, nakládkou, převozem 
a usazením vánočního stromu na Masarykovo 
náměstí, neboť byla ohrožena bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu a na žádost Policie 
ČR asistence hlídky MP jako nezúčastněné oso-
by ČR při prověrce výpovědi osoby obviněné 
z trestného činu
• zajištění veřejného pořádku při akcích pořá-
daných městem: dne 17. 11. 2010 – Lampio-

nový průvod, dne 18.-19. 11. dohled při bloko-
vém čištění ulic, dne 28. 11. adventní koncert 
u Vícovského kostela a rozsvícení vánočního 
stromu na přeštickém náměstí 
VÝJEZDY NA OSOBY MLADISTVÉ
• dne 1. 11. v 17.41 h  na Masarykově náměstí, 
kde děti na kolech házely v autobusové zastáv-
ce zábavnou pyrotechniku
• dne 2. 11. ve 13.03 h a dne 5. 11. ve 21 h 
na skupinky 10 dětí ve věku 13-15 let, které 
v městském parku narušovaly veřejný pořádek 
a poškozovaly zařízení hřiště
• dne 3. 11. ve 12.45 h na Masarykově náměs-
tí docházelo ke slovnímu napadání seniorů ze 
strany mládeže ohledně nevhodného chování 
u nové kašny
• dne 8. 11. v 7.45 h v ulici V Háječku naproti 
základní škole zjištěn mladík z Přeštic, kterému 
dosud nebylo 18 let a kouřil zde jako „bohatý 
kupec“, jelikož bylo hlídkou MP zjištěno, že 
cigarety mu dala jeho matka, byla věc oznáme-
na k vyřízení na MěÚ odbor správní a dopravní 
a odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Přeš-
ticích
• dne 11. 11. v 13.25 h zjištěno vzájemné napa-
dání mladíků v ulici Na Jordáně před vchodem 
do ZŠ – předáni k vyřízení řediteli školy
• všechny události byly na místě buď vyřešeny 
domluvou a účastníci vykázáni nebo předáni 
k vyřízení příslušným orgánům. 
Z další činnosti uvádím:
• Dne 4. 11. v 18.55 h byl proveden výjezd na 
čerpací stanici na Tř. 1. máje, kde mladík z Prahy 
natankoval své vozidlo, ale již neměl na zapla-
cení. Byla zjištěna jeho totožnost a vyčkáno do 
příjezdu osoby, která za mladíka zaplatila.
• Dne 13. 11. ve 23.37 h byl proveden společný 
výjezd hlídky MP s Policií ČR do Nepomuc-
ké ulice ke klubu – Přeštická stodola, kde mělo 
docházet k napadání místních mladíků ze strany 
osob vietnamské národnosti. Jelikož na místě 
došlo ke zranění osob, byla na místo přivolá-
na lékařská služba ZZS Přeštice, která provedla 
jejich ošetření a jedna osoba byla odvezena na 
pozorování do FN Plzeň. Na místě byl zajištěn 
veřejný pořádek a zjištěny všechny osoby, které 
se napadení zúčastnily. Věc byla předána k dal-
šímu šetření Policie ČR. 
• Dne 15. 11. v 10.23 h byl zjištěn ve Smetano-
vě ulici odstavený osobní automobil zn. Ško-
da, ze kterého unikal olej na asfaltový povrch 
a pod motorem byla kaluž o průměru 60 cm. 
Na místo byl přivolán HZS Přeštice, který 
zasypal kaluž přípravkem sorbent. Věc byla na 
místě zadokumentována a zjištěn provozovatel 
tohoto vozidla, kterému byla na místě udělena 
bloková pokuta. Též dne 21. 11. ve 22.06 h byl 
zjištěn v Poděbradově ulici odstavený osobní 
automobil zn. Citroën, ze kterého unikal olej na 
asfaltový povrch a pod motorem byla nádoba 
na záchyt této kapaliny a kaluž o průměru 50 
cm. Na místo byl opět přivolán HZS Přeštice. 

Věc byla na místě zadokumentována a zjištěna 
řidička tohoto vozidla, se kterou bylo sepsáno 
oznámení o přestupku a věc oznámena na MěÚ 
OSD k vyřízení. 
• Dne 25. 11. ve 20.42 h bylo hlídkou MP 
zastaveno v Přešticích v Hlávkově ulici vozidlo 
Opel, na kterém nebyla namontována přední 
RZ. Dále byla zastavena dne 9. a 13. 11. dvě 
vozidla na křižovatce ulic Na Jordáně a Nepo-
mucká, jejichž řidiči nerespektovali svislou 
dopravní značku „Zákaz odbočování vlevo“ 
a „Stůj, dej přednost v jízdě“. Vše oznámeno 
dle věcné příslušnosti na MěÚ – odbor správní 
a dopravní k vyřízení.
• Dne 27. 11. ve 22.55 h byl v Rybově ulici při-
stižen mladík, který svými výkaly znečišťoval 
veřejné prostranství města, za což mu byla udě-
lena bloková pokuta a dne 28. 11. v 0.05 h byl 
při hlídkové činnosti zjištěn na tř. 1. máje míst-
ní muž, který měl zakrvácený obličej a hlíd-
ce sdělil, že upadl ze schodů a bolí ho hlava 
a záda. Muž převezen k lékařskému ošetření na 
ZZS Přeštice, která jej převezla na pozorování 
do FN Plzeň. 

V měsíci říjnu a listopadu byly provedeny 
kontroly 42 provozoven barů, heren, restaurací, 
prodejen potravin a čerpacích stanic v Přešti-
cích, Žerovicích a Skočicích, zda není podáván 
a prodáván alkohol a tabákové výrobky dětem 
a zda jim není umožněna hra na výherních hra-
cích přístrojích. Dále byly prováděny kontroly, 
zda je v provozovnách viditelně umístěn text 
zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoho-
lu osobám mladším 18 let a zda jsou zařízení 
společného stravování provozované na zákla-
dě hostinské řádně označeny jako kuřácké 
a nekuřácké. V žádné ze 42 provozoven nebylo 
zjištěno podávání nebo prodávání alkoholic-
kých či tabákových výrobků osobám mladším 
18 let a ani že by jim byla umožněna hra na 
výherních hracích přístrojích. Tato zjištění jsou 
velmi potěšující. Dále bylo zjišťováno, zda je 
v těchto provozovnách, dle „tabákového záko-
na“, řádně umístěn text zákazu prodeje tabáko-
vých výrobků a alkoholu osobám mladším 18 
let a zda jsou provozovny řádně označeny jako 
kuřácké a nekuřácké. 24 provozoven bylo shle-
dáno zcela bez závad a 18 provozoven nebylo 
buď vůbec, nebo jen částečně označeno. Těmto 
provozovnám byla nechána lhůta na odstraně-
ní závad. Opětovnou kontrolou bylo zjištěno, 
že 16 provozoven závady odstranilo a 2 pro-
vozovny toto dosud neučinily. Provozovatelé 
těchto zařízení budou oznámeni k vyřízení na 
MěÚ odbor správní a dopravní v Přešticích 
pro správní delikt, za který lze provozovateli 
– fyzická osoba udělit pokutu do 50 000 Kč 
a provozovateli – právnická osoba pokutu do 
500 000 Kč nebo u obou zákaz činnosti až na 
dobu 2 let. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Poskytování příspěvků 
pro NNO z rozpočtu města 
v roce 2011

Vzhledem k tomu, že na zasedání zastupitelstva 
města dne 16. 12. 2010 nebyl schválen rozpočet na 
rok 2011 a město bude počátkem roku hospodařit 
v rozpočtovém provizoriu, prodlužuje se obvyklý 
termín pro podávání žádosti o příspěvky nestátními 
neziskovými organizacemi. Žádosti je možné podávat 
v období od 2. ledna do 26. února 2011. Podmínky 
stanovené městem pro podávání žádostí se nemění, 
včetně všech potřebných tiskopisů jsou zveřejněny 
na webu města (www.prestice-mesto.cz).

Návrh rozpočtu na rok 2011 prozatím počítá pro 
tento účel s částkou 650 tis. Kč, která však může být 
během dalšího projednávání rozpočtu ještě upravena. 
Daňové příjmy města ovlivněné hospodářskou kri-
zí poklesly v roce 2010 o další 3600 tis. Kč. V roce 
2011 budou dále sníženy dotace o část příspěvku na 
výkon státní správy o 3500 tis. Kč. Opět proto musí 
být redukovány jak běžné provozní, tak i investiční 
výdaje města i všech jeho složek.

O přidělení  příspěvků pro jednotlivé organizace 
bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém zase-
dání v jarních měsících roku 2011 podle toho, kdy se 
podaří schválit rozpočet města.

Eva Česáková, tajemnice MěÚ Přeštice 

U S N E S E N Í 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 16. 12. 2010

v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí 
1. návrhovou komisi ve složení: 
Erna Hájková, Helena Macháčková, Jiří Hlavín.
B / zamítá 
1. žádost tajemnice MěÚ Přeštice paní Evy 

Česákové o zrušení napomenutí rady města ze 
dne 14. 12. 2010

2. návrh rozpočtu Města Přeštice na rok 
2011.

C / schvaluje
1. změnu programu zasedání ZM – vypuštění 

bodu č. 8
2. žádost o prodloužení termínu použití 

účelově určené dotace na opravu havarijního 
stavu opěrné zdi kostela, stanoveného smlou-
vou mezi Městem Přeštice a římskokatolickou 
farností Přeštice ze dne 14. 4. 2010 do 30. 8. 
2011.

3. rozpočtové opatření č. 25/2010

4. pravidla rozpočtového provizoria na r. 
2011 takto: uvolňovat měsíčně maximálně 
90 % z 1/12 rozpočtových výdajů r. 2010. 
Výjimku z tohoto pravidla může schválit 
rada města v případě naléhavé potřeby hradit 
výdaje související s poskytnutými dotačními 
prostředky

5. OZV č. 4/2010 o místních poplatcích,   OZV 
č. 5/2010 o provozu systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem na území 
Města Přeštice, a to o stanovení způsobu sběru, 
třídění,  využívání a odstraňování komunální-
ho odpadu, OZV č. 6/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů

6. návrh na pořízení změny č. 10 ÚPN SÚ 
Přeštice.

D / ukládá
1. starostovi do konce ledna 2011 svolat 

zastupitelstvo města a předložit nový návrh roz-
počtu na r. 2011.

E / určuje
1. 1. místostarostu Jiřího Hlavína osobou 

pověřenou k zastupování města v oblasti územ-
ního plánování

2. starostu Mgr. Antonína Kmocha osobou 
pověřenou k řízení Městské policie Přeštice.

F / deleguje
1. do orgánů Svazu města a obcí ČR, Sva-

zu měst a obcí Plzeňského kraje, Mikrore- 
gionu Přešticko, starostu města Mgr. Antoní-
na Kmocha

G / navrhuje
1. do funkcí zástupců Města Přeštice v orgá-

nech Nájemního družstva Přeštice pana Václa-
va France do funkce místopředsedy představen-

stva, Ing. Václava Süsse do funkce předsedy 
kontrolní komise a Ing. Danu Fedorovou do 
funkce členky kontrolní komise.

H / bere na vědomí

1. zprávu o činnosti rady města za mezi-
dobí

2. organizační schéma nového uspořádání 
orgánů města platné do 14. 12. 2010

3. rozdělení kompetencí mezi starostu, mís-
tostarosty a tajemnici MěÚ města Přeštice

4. ceny vodného a stočného pro hospodářský 
rok 2011 do doby uzavření nájemní smlouvy 
s novým provozovatelem VHI ve výši: vodné 
37,75 Kč + DPH/m3 a stočné ve výši 32,85 Kč 
+ DPH

5. plán činnosti kontrolního výboru na r. 
2011.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Jiří Hlavín, místostarosta

Poděkování za úklid sněhu
V polovině listopadu v restauraci U Petra jsem 

řekl panu Jílkovi, že v Přeštických novinách sluš-
ně požádám nejen obyvatele Skočic, ale i Žerovic, 
Zastávky a Přeštic, aby pokračovali i v této zimě 
v úklidu sněhu z chodníků před jejich domy a pře-
dem jim za to poděkuji. To i přesto, že „chodníkový 
zákon“ tuto povinnost převedl na vlastníka chodníku 
– většinou obec. 

Děkuji Vám všem, kteří jste stejně jako já – hrabali, 
metli a škrabali městský chodník dříve, než jsem Vás 
o to slušně požádal. Prosím Vás, abyste hrabali, met-
li a škrabali alespoň tuto zimu dále, protože to lépe 
a rychleji než Vy za rozumné městské, tedy i Vaše 
peníze, nikdo neudělá. Těm , kteří z vážných důvodů 
nemohou chodník udržovat, musí město úklid zabez-
pečit. Jste-li mezi nimi nebo víte o lidech bez pomoci, 
prosím oznamte adresu hospodářskému odboru MěÚ 
na universálním telefonním čísle 377 332 555, kte-
ré Vám doporučuji dát si do mobilu. Toto číslo Vás 
nasměruje rychleji, levněji a efektivněji k požadova-
né službě městského úřadu, než-li náhodně odchyce-
ný městem pochodující starosta.

Ke zvážení a k následnému rozhodnutí rady města 
je, zda a jak zvýhodnit ty, kteří uklízejí a šetří měst-
ský rozpočet. K zvážení je, zda na požadavek obyva-
tel smluvně zajistit úklid všech chodníků, což měst-
ský rozpočet zatíží. Radě doporučím, aby se tomuto 
posouzení věnovala.

Naši omluvu obyvatelstvu a nápravu vyžaduje 
neutěšený stav úklidu sněhu z komunikací ve městě 
a v jeho částech v první dekádě prosince. To i přes-
to, že se jednalo téměř o kalamitní stav, který nebylo 
jednoduché zvládnout, přestože jinde na tom nebyli 
lépe. Subdodavatel a následně i ředitel smluvní úkli-
dové společnosti byli vyzváni k dodržování smluv-
ních povinností a k nasazení potřebné techniky. Stav 
komunikací se pod dozorem hospodářského odboru 
MěÚ během dvou dnů výrazně zlepšil. Se smluvní 
společností ZKS, a.s. vedeme další jednání s cílem 
zlepšit úklid města a jeho částí. 

 Mgr. Antonín Kmoch, starosta



Kolik se toho může změnit za půl století v životě každého z nás? A kolik se toho změní ve společ-
ném životě dvou lidí za padesát let společného života. Určitě tolik, aby měli právo ve slavnostní den 
své zlaté svatby se na chvíli zastavit a zamyslet.

Dne 12. listopadu 2010 si připomněli manželský slib manželé

Milan a Jana SNOPKOVI z Přeštic,
který si dali před 50 lety. Zlatá svatba je pro manžele SNOPKOVY dnem slavnostním a je až 

neuvěřitelné, že již 50 let uplynulo od chvíle, kdy manželé Snopkovi vykročili na společnou cestu, 
naplněni citem, který považovali za příslib štěstí a lásky. Příslib, který se vyplnil ...

Při této významné události byl manželům dne 12. listopadu 2010 osobně poblahopřát starosta 
Města Přeštic pan Mgr. Antonín Kmoch, kdy jim popřál hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojenosti 
v kruhu svých dětí a vnoučat.

Dalším zlatým párem jsou manželé

Petr a Marie VLÁŠKOVI z Přeštic.
Svůj manželský slib, daný dne 10. prosince před padesáti lety, si přišli obnovit jistě i proto, aby 

jeden druhého ujistil, že jejich rozhodnutí jít po společné cestě bylo správné a že tužby a přání, 
které si při svatebním obřadu slíbili, došly svého naplnění. Dne 10. prosince 2010 byl manželům 
Vláškovým k jejich významnému dni osobně blahopřát starosta Města Přeštic pan Mgr. Antonín 
Kmoch a popřál jim hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Rovněž manželé

Jan a Zdeňka ŠINDELKOVI z Přeštic
stáli dne 17. prosince 1950 na prahu nového života. Jejich láska začala před 50 lety ve dvou. 

Našli v sobě zalíbení a rozhodli se, že půjdou životem cestou společnou. Po dobu jejich společného 
padesátiletého soužití naslouchali jeden druhému s otevřeným srdcem a vzájemným pochopením. 
K tomuto výročí byl manželům Šindelkovým osobně poblahopřát pevné zdraví, štěstí a pohodu 
v kruhu svých nejbližších 2. místostarosta pan Mgr. Jan Königsmark.

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                          LEDEN     3

Společenská kronika

95 let 
František JÍLEK – Žerovice

Blahopřejeme k životním výročím.

VÝROČÍ

94 let 
Marie JÄGEROVÁ

Dalšími jubilanty jsou:
Věra Langmajerová (81), Jarmila Hasmanová 
(82) – Žerovice, Božena Peklová (89), Zdeň-
ka Tichotová (82), Marie Komorousová (86), 
Růžena Loudová (81), Anna Krocová (86) 
– Zastávka, Libuše Bauerová (81), Jaroslav 
Kasl (82)

ÚMRTÍ
Libuše SEDLÁKOVÁ  
Vladimír ŠVIHLA      

(1932)
(1930)

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Zlatá svatba

Všem jubilantům upřímně přejeme dobré zdraví 
a další dlouhá léta.

Konec průkazů držitelů 
zlaté Janského plakety

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu v Přešticích sděluje všem dárcům 
krve, kteří jsou držiteli zlaté Janského plakety, 
že pro rok 2011 nemusejí žádat o vystavení 
průkazu. Od ledna 2011 se stačí v prostředcích 
MHD v Plzni prokázat občanským průkazem 
a osvědčením o držitelství plakety. Slevy, kte-
ré byly spojeny s dřívějším průkazem, zůstá-
vají beze změn.

Veřejná Tříkrálová
sbírka 2011

Opět se nám přiblížil čas na další ročník 
Tříkrálové sbírky (dále TS). Vznikla z potřeb 
pozitivně ovlivňovat veřejnost k sociální-
mu myšlení a cítění. Cílem těchto sbírek 
je zapojit širokou veřejnost do financování 
nejrůznějších sociálních a humanitárních 
projektů. Prostřednictvím Charity můžete 
účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci 
nemohou.

Farní charita Přeštice uskuteční TS v Přeš-
ticích a okolních obcích  v době od 4.-9. ledna 
2011. Výnos bude směřovat ze 65 % Domo-
vu pokojného stáří v Klatovech, zbylá část na 
sociální a humanitární projekty Diecézní cha-
rity Plzeň a Charity Česká republika.

Chtěli bychom Vám všem, jak dobrovolní-
kům, kteří se přihlásíte jako koledníci nebo 
vedoucí skupinek (tel. 731 433 146), tak 
všem budoucím dárcům poděkovat za nad-
šení a ochotu, které každoročně vkládáte do 
obnovení tříkrálové tradice.

Zároveň Vám přejeme do nastávajícího 
roku zdraví, pohodu a vše dobré.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.

Marie Sedláčková
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Tělocvičná jednota Sokola Přeštice zve všechny děti a rodiče z Přeštic a okolí na 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Tradiční dětský bál v maskách se koná 15. ledna 2011 

v přeštické sokolovně od 14.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje skupina ASFALT.
Čeká na vás bohatá tombola, soutěže, sladká odměna, …

Masky mají vstup zdarma, rodiče za 50 Kč, děti bez masek 20 Kč.
Sestra Radka

Nové obecně závazné vyhlášky 
Města Přeštice platné od ledna

Od 1. 1. 2011 nabudou účinnosti celkem tři 
nové obecně závazné vyhlášky Města Přeštice. 
První z nich je vyhláška č. 4/2010 o místních 
poplatcích, která využívá možnost danou nově 
platnými zákony a zavádí v Přešticích poplatek 
ve výši 5000 Kč/3 měsíce za každé provozo-
vané „jiné technické zařízení povolené minis-
terstvem financí“. Jednoduše řečeno jde o zpo-
platnění tzv. výherních terminálů, které jsou 
obdobou běžných výherních automatů. Tento 
poplatek byl zaveden proto, že je to jediný způ-
sob, kterým se může město pokusit regulovat 
jejich počet a umístění. Pokud tohoto efektu 
nebude dosaženo, získáme alespoň nějaké pení-
ze pro městskou pokladnu.

Další dvě vyhlášky, tedy č. 5/2010 a 6/2010, 
se týkají systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a stavebního odpadu a příslušného 
místního poplatku. Výše poplatku se nemění a je 
tedy 500 Kč za kalendářní rok pro každou oso-

bu přihlášenou k trvalému pobytu nebo vlastní-
cí nemovitost sloužící k rekreaci na území Měs-
ta Přeštice. Změněny jsou však některé úlevy 
od sazby poplatku. Poplatek za fyzickou osobu, 
která má ve městě trvalé bydliště a zároveň zde 
vlastní nemovitost k rekreaci (tzv. poplatek ze 
zahrádky) je nadále 310 Kč, ale nově již nepla-
tí, že pokud žije ve společné domácnosti více 
osob, platí poplatek pouze čtyři z nich a další 
jsou od poplatku osvobozeny. Oproti tomu 
poplatek neplatí děti od narození do konce 
kalendářního roku, v němž dosáhnou tří let 
věku. K této úpravě bylo přistoupeno proto, že 
v současné době je ve skutečnosti velmi málo 
domácností (ale ne nemovitostí), kde opravdu 
žijí více než čtyři dospělé  osoby společně a dří-
vější úprava vyhlášky byla zneužívána. Nová 
úprava oproti tomu uleví rodinám s malými 
dětmi. S uvedenými změnami souvisí i úpra-
va odvozu nádob s komunálním odpadem (viz 
tabulka).

Úplné znění vyhlášek najdete na úřední 
desce MěÚ nebo na webových stránkách 
města.

Na závěr ještě jedno sdělení: Poplatky „za 

odpady“ a „ze zahrádky“ lze hradit obvyklým 
způsobem od 17. 1. 2011.

Viktor Duchek
hospodářský odbor MěÚ Přeštice

92 let 
Emilie PICHOVÁ

85 let 
Klára HANZLÍKOVÁ
Marie STOČKOVÁ

80 let 
Libuše STEHLÍKOVÁ

Vánoční zpívání 
a vánoční trh v našem 
městě Přeštice

Ve středu 15. prosince se konal u nás v Přeš-
ticích na Masarykově náměstí další ročník již 
tradičního zpívání a trhu. Už od 10 hodin bylo 
možné navštívit tržiště a poslechnout si hraní 
flašinetáře.

Hlavní program začal ve 14 hodin a trval 
až do 18.15 hodin. Během této doby mohli 
přítomní slyšet krásná vystoupení místních 
hudebních sborů Skaláčku, Skalky a Hlásku. 
Větší množství občanů se začalo scházet na 
náměstí až kolem 17 hodin, aby se mohli včas 
zaregistrovat a připravit na společné zpívání. 
Čekání jim zpříjemnil hlavní host programu 
– zpěvačka a herečka Světlana Nálepková. 
Po jejím vystoupení zazpíval též ženský sbor 
Carmina. Po 18. hodině, po hlavních zprávách 
Plzeňského rozhlasu, již nic nebránilo spojení 
měst, při kterém lidé společně zazpívali vánoč-
ní koledy. Kromě Přeštic se do akce zapojily 
Chlumčany, Stříbro, Spálené Poříčí, Sušice, 
Kasejovice, Hrádek u Rokycan, Bělá nad Rad-
buzou, Blovice, Domažlice a samozřejmě také 
Plzeň. Díky rozhlasové technice – prostřed-
nictvím unikátního rozhlasového radiomos-
tu – si opět po roce mohli přítomní na všech 
náměstích výše uvedených měst, včetně toho 
našeho, společně zazpívat dvě nejznámější 
české koledy „Nesem Vám noviny“ a „Narodil 
se Kristus Pán“. Atmosféra – i přes mrazivé 
počasí – byla skutečně nádherná a vánoční. 
Po krátkém pozdravení občanů s přáním krás-
ných Vánoc a pohodového nového roku 2011 
– starostou a 2. místostarostou města – vyplnil 
úplný závěr programu dechový kvintet ZUŠ 
Přeštice. Celým programem vánočního zpívá-
ní provázel přítomné zkušený moderátor Pavel 
Nový.                              Mgr. Jan Konigsmark

2. místostarosta 

V měsíci lednu vydá Město Přeštice publikaci 
čtyř autorů s názvem Školy na Přešticku. Bude 
popisovat historii a současnost 22 škol, z nichž 
14 již neexistuje. K četbě doporučujeme všem 
a i současným učitelům.

Ing. Jiří Běl

Vánoční ohlédnutí
Vánoční svátky jsou za námi a nový rok při-

náší novou práci. Ale ještě se ohlédneme za 
prosincem. Dětské oddíly připravovaly výrob-
ky určené k prodeji při vánočním jarmarku. 
Bohužel informační šum nebo snad špatná 
organizace způsobily, že jsme se o stánek 
museli dělit s MŠ z Gagarinovy ulice. Takže, 
tentokrát náš dobrý úmysl z výtěžku z prodeje 
přispět na útulek pro zatoulané pejsky nevyšel, 
tak jak jsme zamýšleli.

Další akcí, do které se zapojily některé skaut-
ky, bylo kratochvilné vystřihování. Název je 
sice kratochvilné, ale ve skutečnosti vystřiho-
vat zvonečky, betlém, andílky a další vánoční 
dekorace před zraky návštěvníků Domu historie 
Přešticka je pěkně pracné. Dívky této činnosti 
věnovaly dvě vánoční odpoledne a dostaly od 
vedení Domu historie drobné dárky jako odmě-
nu. Děkujeme paní Valentové!

Dne 18. prosince 2010 jsme před budovou 
radnice rozdávali betlémské světlo. Přestože 
jsme tuto akci ohlásili předem, přišlo si pro svě-
týlko přivezené do republiky brněnskými skau-
ty jen několik jedinců. Škoda.

Ale my jsme nezatrpkli a už pro vás chystáme 
další akci: Dětský maškarní bál. Bude se konat 
5. 2. 2011 od 14.00 hod ve Spolkovém domě.

Zveme všechny děti, opět budou připraveny 
soutěže a odměny.                                    Jájina

Školy na Přešticku

Děkuji agentuře MIVO pí Volákové 
za uhrazení dlužné částky za neuskutečněný 

zájezd pro mého nemocného kamaráda.
Jaroslav Pěchouček
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Během roku 2010 vytvořil pro přeštické muzeum pan Dvořák (na foto-
grafii) model současné podoby přeštické radnice a Domu historie Přeš-
ticka. V polovině prosince nás ještě překvapil a potěšil modelem rodného 
domu největšího českého mecenáše, přeštického rodáka, architekta Jose-
fa Hlávky, jehož 180. výročí narození si připomeneme 15. února 2011. 

Foto Radka Süssová, Dům historie Přešticka

Takhle vypadá naše město Přeštice pod sněhem. Fotografie vznikla při 
pohledu ze zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie.  Foto ing. Jiří Běl

Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ Přeštice v roce 2010
Základní umělecká škola Přeštice nepatří v Plzeňském 

kraji mezi velikány počtem svých žáků, ale přesto je naše 
škola důstojným soupeřem pro většinu velkých ZUŠ. Proč 
tomu tak je? Díky dlouholeté podpoře našeho města si 
můžeme udržovat hlavní priority školy, jimiž jsou právě 
Dechový orchestr, který letos oslavil 16. výročí působení 
a mažoretky, které slaví 15 let od založení. Jelikož tato dvě 
tělesa absolvují během šk. roku desítky veřejných vystou-
pení, která reprezentují město Přeštice u nás i v zahraničí, 
najdete v tomto článku termíny našich vystoupení a zájez-
dů v roce 2010. 

Dechový orchestr
duben – společný koncert s orchestry ze Slovinska v Kul-
turním a komunitním centru Přeštice

květen – Májové oslavy Přeštice, festival dechových hudeb 
Vačkářův Zbiroh
červen – koncert před Konzervatoří v Plzni
červenec – zájezd do Nittenau
září – soustředění v Žinkovech, Mezinárodní festival Vej-
vodova Zbraslav (1. místo ve stříbrném pásmu), otevírání 
kašny Přeštice – náměstí
říjen – oslavy TJ Sokol Plzeň Valcha
listopad – lampionový průvod Přeštice, 16. výroční koncert 
v KKC Přeštice

Děkuji všem členům našeho orchestru za jejich spoluprá-
ci a reprezentaci ZUŠ Přeštice, zejména těm z řad dospě-
lých, kteří se účastní těchto akcí ve svém volném čase.

Dušan Rada, ZUŠ Přeštice

Společná fotografie dechového orchestru ZUŠ Přeštice.                                                                        Foto Josef Kubát

Mažoretky ZUŠ Přeštice 
Leden, únor a březen byl ve znamení 

plesů, na kterých jsme převážně vystou-
pily se sólovými formacemi. Tančily 
jsme v Osvračíně, Nezvěsticích, Jaro-
vě, Dobřanech, Oplotě a Předenicích. 
Na maturitních plesech v Domažlicích 
a v Plzni v Měšťanské besedě a v Pek-
le. Také jsme se prezentovaly na akcích 
Sportovec roku, Apriliáda a dalších 
mítincích. Vystupovaly jsme na slavnosti 
města a hasičů ve Štěnovicích. Zúčastni-
ly jsme se přehlídky tanečních škol Gala 
ve Velkém divadle v Plzni. Naše vystou-
pení na Ceně TK Andria v Havířově se 
setkalo s velkým úspěchem.

Patnáctileté jubileum tanečního oddělení ZUŠ „Vítání 
jara“jsme z kapacitních důvodů pro velký zájem diváků 
musely odtančit v Sokolovně.

Společná vystoupení s Dechovým orchestrem ZUŠ 
jsme zahájili koncertem „Máj 2010“ na Msarykově 
náměstí. Vystoupily jsme na Vačkářově Zbirohu, Vej-
vodově Zbraslavi a oslavách TJ SOKOL na Valše. Rov-
něž jsme se zúčastnily zájezdu do Nittenau, kde se náš 
společný koncert setkal s velkým ohlasem.

Každý rok před celostátními soutěžemi odjíždíme na 
soustředění do Žinkov, letos poprvé i na Špičák.

V rámci postupových soutěží Mistrovství České 
republiky jsme absolvovaly kvalifikaci ve Vimper-
ku, kde jsme obsadily ve všech disciplínách převážně 
medailové pozice, a tím postoupily do semifinále baton 
a pom do Přeštic. Zde jsme si vybojovaly postup do 
finále republiky v sóloformacích do Jeseníku, skupiny 
baton do Jaroměře, skupiny pom do Písku a minifor-

mace Mix a Show do Hustopečí. Ze jmenovaných míst 
jsme opět přivezly několik předních umístění. Úspěšně 
jsme se nominovaly na Mistrovství Evropy, letos kona-
né v ČR ve Vyškově, odkud jsme přivezly 10 stříbrných 
medailí. Letos se k nám do soutěže připojila i skupina 
rodičů mažoretek, která se dokonce umístila na 3. místě 
v České republice a úspěšně reprezentovala Přeštice na 
Mistrovství Evropy. 

V rámci poznávání jiných tanečních žánrů jsme s při-
hlášenými dívkami navštívily generální zkoušky baletů 
v divadle v  Plzni Kráska a zvíře, Zvoník od Matky Boží 
a představení Louskáček a Šípková Růženka.

Děkujeme městu Přeštice, Základní umělecké škole, 
rodičům mažoretek za přízeň a doufáme, že i v roce 2011 
budeme mít jejich podporu.

Přejeme našim divákům, aby jim mažoretky ZUŠ 
nadále přinášely radost.

Věra Sudková, ZUŠ Přeštice

Vánoční zpívání a trh ve fotografiích

Zveme vás na akci

Vstupné 150 Kč.

Odpoledne s Dádou
           a žížalou 
             

22. 1. 2011 od 15.00 hodin
Sokolovna Přeštice

Předprodej vstupenek: IC Přeštice

˚             Julinkou

Foto 4x Josef Kubát
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Přeštice v čase – XVI. 
Naposledy si přečtete o vinárně Bořivoje Brčka v Přešticích na Pohořku v č. p. 47. Jmenovaný 

převzal již známou vinárnu po svém otci. Bořivoj se narodil v Přešticích 6. 7. 1898, zemřel 10. 
dubna 1973 a měl tři sourozence, sestry Annu a Marii a bratra Jaroslava, který v roce 1948 ode-
šel do Venezuely. Do obecné a měšťanské školy chodil v Přešticích a školní docházku ukončil 
v roce 1912. V následujících dvou letech studoval dvoutřídní obchodní školu chlapeckou v Kla-
tovech a pak obchodní akademii v Plzni. Vinárně se hlavně dařilo za působení jeho otce Vojtě-
cha po I. světové válce a Bořivoji před II. světovou válkou. Vinárnu navštěvovali, kromě stálých 
návštěvníků z Přeštic a okolí, hlavně Plzeňáci. Byli zde i význační lidé, jako např.: akad. malíř 
Hladík, Voskovec s Werichem, herci Vojta, Plachta, Filipovský, Kryzánek a jiní. Ve vinárně 
bylo vždy čisto a pořádek, vzorná obsluha a dobrá kuchyně. Z přeštických obyvatel do vinárny 
pravidelně chodili v úterý zpěváci ze Skály, v pátek chodili myslivci, sobota patřila živnostní-
kům a kartářům, v neděli po mši sem chodili sedláci z okolí. Chodili sem i zahrádkáři a rybáři. 
Samozřejmě zde končili i muzikanti po pohřbech. Z přeštických osobností navštěvovali vinárnu 
geometr Lodr, děkan J. Novák, zvěrolékař B. Vácha, Richard Skála ze Žerovic, obchodníci, 
živnostníci a studenti. Stálí hosté měli svoje místa a korbele. Pan Bořivoj Brček nestrpěl opilce, 
výtržníky, rejpaly a klepaře. Jakmile udeřila půlnoc,vzal velký dobytčí zvon a silně zazvonil, 
zaplatilo se a šlo se domů.

Ještě k vínu – rozhodovala kvalita, poctivost a cena. Byla to vína česká, slovenská, podkarpat-
skoruská, blatenská, italská, řecká a chorvatská. Do mnoha farností bylo dodáváno mešní víno. 
Vinárna měla tři sklepy se stovkami sudů, mezi válkami se ročně prodalo až 2000 hl vína.

Osud vinárny a sudů se naplnil po znárodnění v roce 1948. Sudy byly odvezeny do Plzně-
Božkova. Bořivoj Brček dělal pak v hostinci výčepníka, a dokonce platil ve svém domě nájem. 
Smutný konec slavné vinárny.

Příště již půjdeme směrem do centra města z vršku po Pohořku.
Z archivních materiálů připravili ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát

P J OVÁNÍ
D TSKÝCH
MASEK

Vánoční koncert Hlásku a Minihlásku 
Základní umělecké školy Přeštice

Dne 7. prosince se od 17.00 hodin uskutečnil 
ve velkém, zcela zaplněném sále KKC Přeštice 
vánoční koncert dětského pěveckého sboru Hlá-
sek a Minihlásek. „Hlásek“ byl založen na ZUŠ 
v Přešticích v roce 2004 a navštěvují jej vybraní 
žáci všech oddělení hudebního pěveckého sboru 
od 9 do 19 let. „Minihlásek“ vznikl v únoru roku 
2008 jako přípravný sbor Hlásku ZUŠ Přeštice. 

Je navštěvován dětmi od 5 do 9 let. Oba sbory 
zazpívaly – pod taktovkou sbormistra p. Miro-
slava Vacka, ředitele ZUŠ a za klavírního dopro-
vodu p. uč. Dušana Rady – mnoho krásných pís-
ní. Atmosféra byla vskutku nádherná... Nejlépe 
ji dokreslují přiložené fotografie p. Karla Bene-
še. Za umožnění jejich zveřejnění děkuji.          

  Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta

Dětský pěvecký sbor Minihlásek.

Společné vystoupení dětských pěveckých sborů Hlásek a Minihlásek.         Foto 2x Karel Beneš

Vánoční koncert Skalky a žáků 
Základní a mateřské školy Skočice

Krásná předvánoční atmosféra a poho-
da „zavládla“ ve čtvrtek 9. prosince také 
v naší spádové obci Skočice. V místní 
kapli se v tento den konal od 17.00 hod. 
vánoční koncert pěveckého sboru Skalka 

a žáků ZŠ a MŠ Skočice. Atmosféru bez-
pochyby nejlépe přibližují přiložené foto-
grafie p. Pavla Volfa. Za umožnění jejich 
použití děkuji.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta

Vánoční koncert sboru Skalka a žáků ZŠ a MŠ Skočice.                                      Foto Pavel Volf

Kresba sklepa vinárny od Božetěcha Váchy

Bořivoj Brček

22. 1. 2011 od 15.00 hodin
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7. 1. PÁ: NA KNÍŽSKOU 
SKÁLU        
Odchod z nádraží ČD 
v 8.45 h po příjezdu vlaku 
od Plzně (8.43) a od Kla-
tov (8.28). Zpět z Řeneč 
autobusem v 14.15 h do 
Přeštic (14.35 h).

TRASA: Přeštice-Dolní Lukavice – Krasavce 
– Háje – Osek – Knížská skála – Řenče
Vede V. Řežábek (12 km).
15. 1. SO: DOUDLEVCE – LITICE                         
Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Doudlevec (7.39), 
zpět v 15.07 h z Doudlevec.
TRASA: Doudlevce – Borský park – České údo-
lí – Valcha – Lhota – Tyršův most – Doudlevce
Vede M. Pojarová (13 km).

20. 1. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV-
NĚ HOTELU SPORT V 17.00 hodin
22. 1. SO: ZE ŠVIHOVA PŘI ÚHLAVĚ DO 
PŘEŠTIC
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Švihova.
TRASA: Švihov – Červené Poříčí – Jíno – 
Borovy – Lužany – Příchovice – Přeštice 
Vede V. Čermák (13 km). 
28. 1. PÁ: PŘES HENIGAROV
Autobusem z Přeštic v 10.40 h do Loupenska. 
Zpět vlakem z Lužan v 15.09 na Plzeň (nebo 
v 15.14 h z Přeštic na Plzeň).
TRASA: hájovna Loupensko – dvůr Heni-
garov – Horšice – Vitůň – Skála – Radko-
vice – Pod Březníkem – Příchovice – Přeš-
tice

Program na měsíc leden 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

leden 2011 
l 15. 1. Šibřinky 2011
Dětský karneval pro malé i velké.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: Sokol Přeštice

l 18. 1. Krejčík Honza
Divadelní představení pro školy.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: soukromý subjekt
l 22. 1. Odpoledne s Dádou a žížalou Jůlinkou
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek: IC Přeštice

l 28. 1. Sportovní ples
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: Spolkový dům
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek: IC Přeštice a trafika pana 
Dana Krajdla

Dostaveníčko s dechovkou
Vážení čtenáři, přivítali jsme nový rok 2011, 

a to je také příležitost, kdy většina z nás hodno-
tí rok uplynulý. Dovolte mi proto takové malé 
bilancování v rámci uvedeného pořadu.

Dne 12. února 2010 se uskutečnila taneční 
zábava s Babouky, kteří navštívili naše město 
již podruhé. Bylo to přesně v den výročí pořa-
du, kdy rok před tím proběhlo vystoupení první 
kapely - Doubravanky z Jámy. Nejstarší jiho-
česká dechovka vyhrávala celých šest hodin 
a na své si přišli především tancechtiví náv-
štěvníci, což jindy není možné. V dubnu jsme 
si poslechli velmi známou jihočeskou Veselku 
s populární dvojicí zpěváků Milanem Černou-
zem, Blankou Tůmovou a dalšími. Kapelníkem 
je syn známého skladatele Ladislav Kubeš ml. 
V červnu vystoupila Vrchovanka, kde byla účast 
o něco chudší a v září muselo být pro nezájem 
zrušeno vystoupení Zlaťanky z Kobylnic. Podle 
slov paní ředitelky Míškové je to velká škoda, 
protože měla možnost zhlédnout její vystoupe-

ní, a proto ji také pozvala do Přeštic. Jedná se 
o krojovanou moravskou kapelu, ale její nezná-
most a vyšší vstupné udělaly své. Bohužel, snad 
jindy. Odměnou pro pořadatele však byl v lis-
topadu zcela vyprodaný sál při koncertu Malé 
muziky Nauše Pepíka a opět se tak potvrdilo, 
že o dechovku je v Přešticích zájem. V létě se 
na náměstí uskutečnil druhý ročník dechpará-
dy, kde vystoupila již zmiňovaná Doubravanka 
a Starošumavská pětka Václava Nováka, která 
nahradila původně uváděnou Skalanku ze Švi-
hova. V říjnu pak v rámci Přeštického kance 
zahrála na náměstí kapela Domažličanka. Celý 
rok zakončil 9. prosince vánoční koncert har-
monikového dua - manželů Renaty a Josefa 
Pospíšilových.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na přípravě zmíněných pořadů podíle-
li a těším se na setkání při dechovce i v novém 
roce 2011.

Radek Pěchouček

Rozjímání lednová
Leden je měsícem rozjímání. Zapomínají se 

hříchy minulé, rodí se předsevzetí nová, často 
krátkodechá. Otevřeme okno, abychom se moh-
li nadýchat trochu čerstvého vzduchu – někdo 
uvidí mračivou oblohu, jiný zase zřetelně vnímá 
věže kostela anebo pod sebou poklizený dvůr či 
zahradu. Další se třeba nechá unášet pohledem 
na střechy. Vypadají sice každý den stejné, ale 
pohled na ně se mění, takže vždy je vidět nějaký 
detail nově. Prostě zkuste si to zarámovat. Bude 
to úžasný obraz. Jakýsi rytmus přeštických 
střech.

Tak jako se mění pohled na střechy, tak se 
mění náhle či pozvolna ledacos i v našem živo-
tě. Stačí si vzpomenout třeba na dětskou hru 
„Škatulata, batulata, hejbejte se“. Pamatujete? 
Ve třídě se hra hrála s židlemi, kdy židlí je vždy 
o jednu méně než počet dětí, takže na koho žid-

lička nezbyla, zůstal uprostřed a zvolal: „Ška-
tulata, batulata, hejbejte se!“ Rozběhli jsme se, 
strkali, chechtali a hledali novou židli. Hra se 
opakovala do omrzení.

V životě je to podobné. Jen se ztrácí ta dětská 
rovnost, některé židle jsou zdánlivě důležitější. 
Život, čas nebo kdosi zakřičí: „Škatulata, batu-
lata, hejbejte se!“ Výměna židlí je jenom tro-
chu náročnější, neboť se změnou židle máme 
mnohdy i jiné postavení. No a podle toho na 
jaké židli sedíme, se mění i naše role a na roz-
díl od dětské hry nejednou i naše postavení ve 
hře. Někdo umí sedět i na dvou židlích záro-
veň, ale dlouho se to fakt nedá, protože pak 
spadne na zadek. Zvláštní že, vždyť stále sedí-
me… Takže krásné lednové rozjímání a poho-
dovou židli k tomu.

Ing. Jana Štrejnová

Pěvecký sbor Carmina 
zpíval v Hybernii

Konec roku 2010 byl pro přeštický pěvec-
ký sbor Carmina mimořádně úspěšný. Jednou 
z největších událostí sboru se v závěru roku stal 
koncert ke 45. výročí kapely Rangers-Plavci, 
který se konal 9. listopadu v pražském divadle 
Hybernia.

Kromě Carminy se jako hosté představi-
li např. Mirek Černý, Petr Nárožný, skupina 
Spirituál kvintet a mnoho dalších. Atmosféra 
koncertu byla mimořádná, a to také díky skvě-
lému publiku, v jehož řadách byla i spousta 
přeštických posluchačů. Carmina měla mož-
nost představit se písní z vlastního repertoáru 
a poté odzpívala se skupinou Rangers-Plavci 
téměř celou druhou polovinu programu. Kdo 
nebyl na koncertu přítomen, měl možnost 
zhlédnout jej ze záznamu odvysílaného Čes-
kou televizí na začátku prosince. 

Kromě přípravy na zmiňovaný koncert se 
však Carmina v posledních měsících věnova-
la zejména natáčení nového CD, které vznik-
lo za vážené pomoci města Přeštice, obce 
Příchovice a majitelů zámku v Příchovicích. 
Dnes je již nové CD s názvem Carmina Z pro-
filu natočené a příznivci si jej mohou kou-
pit na každém koncertě Carminy nebo také 
v Informačním centru Přeštice. Poslední týd-
ny v roce pak jako obvykle Carmina strávila 
řadou vánočních koncertů, které vyvrcholily 
Českou mší vánoční v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.

Gabriela Hájková

Společné setkání pracovních skupin komunitního 
plánování sociálních služeb – veřejné jednání

Město Přeštice aktivně zjišťuje potřeby svých 
občanů, například v projektu Zdravé město, ale 
také prostřednictvím projektu Komunitní pláno-
vání sociálních služeb. Finanční prostředky měs-
ta jsou omezené, ale přesto se podařilo některé 
projekty z Komunitního plánování z předešlých 
let zrealizovat – například bezbariérový přístup 
k lékařům v Husově ulici č. p. 760 nebo v Sedláč-
kově ulici č. p. 553. Další aktuální potřeby obča-
nů v oblasti sociálních služeb se snaží postihnout 
právě aktualizace Komunitního plánu sociálních 
služeb. Sociální služby se týkají například senio-
rů, zdravotně postižených, rodin s dětmi, lidí na 
okraji společnosti, lidí pečujících o staré a dlou-
hodobě nemocné a vůbec všech občanů, protože 
každý z nás je potencionálním uživatelem soci-
álních služeb.

Co je komunitní plánování? Jedná se o pláno-
vání sociálních a návazných služeb, na kterém se 
nepodílí pouze Město Přeštice a poskytovatelé 
sociálních služeb, ale také uživatelé sociálních 

služeb a široká veřejnost, společně hledají řešení 
pro dané problémy. 

Od 1. září 2010 do konce listopadu 2011 probí-
há aktualizace komunitního plánování sociálních 
služeb na území správního obvodu obce s roz-
šířenou působností Přeštice. Nyní je dokončo-
vána sociodemografická analýza města Přeštice 
a spádových obcí, dále budou osloveni všichni 
poskytovatelé sociálních služeb v této oblasti. 
Důležitou součástí projektu je právě zjištění kon-
krétních potřeb uživatelů sociálních služeb. Prv-
ním krokem je veřejné jednání, kde se setkají 
členové pracovních skupin, kteří se účastnili 
komunitního plánování v letech 2005 až 2007. 
Na toto jednání jste  rovněž srdečně zváni i Vy  
občané a občanky, kteří chtějí sdělit své potřeby 

a společně hledat řešení a to nejenom v sociál-
ních službách. 

Některé problémy občanů Přešticka známe, 
přijďte nám říct ty, které neznáme. 

Společné setkání pracovních skupin – veřej-
né jednání se bude konat 20. 1. 2011 v 16.30 
h v sálku Komunitního a kulturního centra 
Města Přeštice.

Na toto první setkání budou navazovat pracov-
ní skupiny, které již budou podrobněji rozpraco-
vávat jednotlivé problémy a vytvářet strategii 
jejich řešení.

S dotazy se můžete obrátit na koordinátorku 
projektu Mgr. Stanislavu Tejčkovou, telefonní 
číslo: 774 629 044, e-mail: stanislava.tejcko-
va@cpkp.cz.

Mikulášská nadílka
Do tělocvičné jednoty Sokola Přeštice při-

šel Mikuláš již 1. prosince. Počasí bylo úžas-
né, všude plno sněhu a tak nic nebránilo tomu, 
aby sokolovnu předčasně navštívila mikulášská 
družina. Na Mikuláše, tři andílky a šest rošťác-
kých čertíků se těšila spousta dětí a rodičů. Děti 
předvedly družině, co se ve cvičebních hodi-
nách naučily. Za to jim Mikuláš předal nadílku. 
Některé děti se bály, ale nakonec si všichni spo-
lečně s čerty zařádili.

Text a foto sestra Radka
Sokol Přeštice

Děti a rodiče z tělocvičné jednoty Sokol Přeš-
tice navštívil Mikuláš již 1. prosince.

Vzpomínka na vánoční 
čas v ZŠ Přeštice

Vánoce už patří minulosti, zbývají jen vzpo-
mínky na hezké chvíle tohoto období. Nemalou 
měrou k atmosféře adventu přispěli i naši žáci 
celou řadou akcí v průběhu prosince. Pěvec-
ký sbor Skaláček pod vedením paní učitelky 
Kučerové zahajoval svým koncertem na Vícově 
adventní čas. Sbor Skalka zpíval 2. 12. v kos-
tele sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích. Jako host 
vystupoval se sborem Jan Šimůnek, žák 1. roční-
ku Konzervatoře v Plzni. Další vystoupení sbo-
ru Skalka následovalo 9. 12., dopoledne to byl 
už tradiční vánoční koncert pro mateřské školy 
v Přešticích v aule ZŠ Na Jordáně, v pozdním 
odpoledni čekalo na členy sboru pod vedením 
paní učitelky Strakové společné vystoupení se 
žáky ZŠ Skočice v kapli ve Skočicích. Sbor 
opět doprovázela paní učitelka Petelíková a na 
koncertu nechyběl ani Jan Šimůnek. Dne 10. 12. 
probíhala ve škole soutěž o nejlepší živý betlém. 
Přehlídku úspěšných vystoupení pak mohli 
zhlédnout návštěvníci jarmarku 16. 12. Členo-
vé sboru Skaláček s paní učitelkou Kučerovou 
a Přeštické flétničky s paní učitelkou Holou 
připravili svůj vánoční koncert na 14. 12. Zcela 
zaplněná aula ZŠ nadšeně tleskala všem účinku-
jícím. Dne 15. 12. oba sbory – Skaláček i Skalka 
– zpívaly na přeštickém náměstí. Poslední akcí 
adventního času se pak stal již třetí Vánoční jar-
mark v ZŠ Přeštice v ulici Na Jordáně, množství 
návštěvníků opět svědčilo o zájmu veřejnosti 
o tuto akci. Rozmanitost a pestrost vánočního 
zboží, které jste si mohli na jarmarku koupit, je 
rok od roku bohatší. Jestliže jste loni náš jarmark 
nenavštívili, rozhodně si nenechte tuto akci ujít 
letos. A ještě jedna věc stojí za zmínku, výtěžek 
jarmarku jsme se rozhodli tentokrát věnovat na 
pomoc nemocné spolužačce. 

         Mgr. Vlasta Šafratová, ZŠ Přeštice

Fotbalový oddíl TJ Přeštice si Vás dovoluje pozvat na Sportovní ples, 

který se bude konat 28. ledna 2011 ve Spolkovém domě. Bohatá tombola zajištěna.
Vstupné: 120 Kč. Předprodej vstupenek: IC Přeštice a trafika p. Dana Krajdla.

Výbor Fotbalového oddílu přeje 
všem hráčům, trenérům, 
sponzorům a fanouškům 
hodně zdraví a pohody
v roce 2011. PF 2011

Mateřské centrum při KKC Přeštice

– každé pondělí a pátek 
od 9.00 do 17.00 hodin 

v dětské učebně
Masarykovo nám. 311, I. patro
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Basketbalový klub Přeštice měl 
zastoupení na MS žen v basketbale

Všichni příznivci a fanoušci basketbalu veli-
ce pozorně sledovali utkání našeho národního 
týmu na ženském mistrovství světa, které se 
konalo na konci září 2010 v České republice 
v Brně, Karlových Varech a Ostravě.

Mnozí členové Basket klubu TJ Přeštice byli 
přítomni v hledišti čtvrtfinálových,semifinálo- 
vých a finálového utkání v nové KV aréně 
v Karlových Varech. Neopakovatelnou atmo-
sféru průběhu finálového utkání a zisk stříbr-
ných medailí si vychutnali všichni diváci, orga-
nizační pracovníci a funkcionáři.

Klub basketbalu TJ Přeštice touto cestou 
děkuje za úspěšnou prezentaci našeho malého 
klubu na světové sportovní akci svému členovi 
Mgr. Janu Karáskovi, který zajišťoval a orga-
nizoval jako count manager všechna utkání 
v základních skupinách a při finálové části 

v KV aréně. Vyšší zodpovědnost měl bývalý 
hráč II. ligového družstva TJ Přeštice ing. Sta-
nislav Křiváček, který byl ředitelem organizač-
ního výboru celého tohoto mistrovství světa. 

A zpět k domácím soutěžím BK Přeštice. 
Našim mužům se druhá část první poloviny sou-
těže nevydařila: Přeštice – Loko Plzeň C 50:95, 
– Loko Plzeň B 49:84, Rokycany – Přeštice 
80:74. Starší žáci poznali chuť vítězství v zápa-
sech s BK Kraslice s výsledky 55:18 a 80:16. 
Hráčskou nezkušeností prohráli s vyrovnaným 
soupeřem z Mariánských Lázní 23:67 a 25:59. 
V posledním dvojutkání nestačili na družstvo 
Klatov a prohráli 92:22 a 109:17.

Všech zápasů žáků se zúčastnila i děvčata 
hrající s chlapci.

Miroslav Hasák
organizační pracovník BK Přeštice

Mikulášský turnaj přípravek 
se uskutečnil v Plzni

Z Přeštic k tomuto turnaji odjelo jedno 
družstvo, složené pouze z hráček 3. tříd. Kolek-
tiv byl doplněn o děvčata, která jsou zařazena do 
mladších žaček. Turnaje se zúčastnilo 10 celků. 
Z přihlášených nedorazil Litvínov. Hrálo se ve 
dvou skupinách, když do jedné byly zařazeny 
kolektivy, které hrají pravidelně soutěž přípra-
vek Plzeň-Újezd, Tymákov, Božkov, Bolevec 
A a Přeštice. Druhou skupinu tvořily Ejpovi-
ce, Blovice, Štěnovice a Bolevec B. Některá 
družstva byla smíšená (kluci a holky), některá 
pouze děvčata, nebo kluci. Hrálo se trojkovým 
systémem 1x15 min.

Systém turnaje byl takový, že vítězové sku-
pin se utkali o celkové 1. místo, druhé celky 
o 3. místo a třetí družstva ze skupin o 5. mís-
to. Z pozdějších výsledků bylo zřejmé, že kte-
rékoliv družstvo z prvních tří míst ze skupiny 
stabilních účastníků soutěže přípravek by dru-
hou skupinu vyhrálo. Zde tedy byl vidět rozdíl 
v herních činnostech a dovednostech. Přesto 
byla účast oddílů Ejpovic, Blovic a Štěnovic 
příjemným zpestřením.

Děvčata Přeštic odehrála výborný turnaj 
a naznačila další zlepšení. Tento turnaj opět 
ukázal, že hra týmu z Plzně-Újezda je založena 
pouze na jednom hráči, který ostatní převyšuje 
a zvláště pokud jde o děvčata. Tento chlapec 

hraje také pravidelně soutěž mladších žáků, 
kde je čtvrtý nejlepší střelec. Tymákov je zase 
složen pouze z chlapců a i zde jsou jedinci, kte-
ří již vynikají v soutěži mladších žáků. Takže 
na tyto dva soupeře naše děvčata nestačila, ale 
odehrála s nimi vyrovnané zápasy. Je třeba zmí-
nit, že 10 hráček ještě neodehrálo za mladší žač-
ky ani minutu.

V jaké sestavě Přeštice nastoupily: brankář-
ky – Klinerová Lucie, Hrbáčková Julie; v poli 
– Ausbergerová Klára, Tušková Kamila, Schej-
balová Adéla, Dobrá Veronika, Trávová Micha-
ela, Tremlová Kamila, Řezníčková Lucie, Sed-
láčková Pavlína, Bultasová Tereza; trenér – m. 
n. h. Zadražil Stanislav.

Výsledky Přeštic: - Bolevec A 8:6, - Božkov 
6:0, - Plzeň-Újezd 5:7, - Tymákov 1:4.   

Pořadí ve skupině: 1. Plzeň-Újezd, 2. Tymá-
kov, 3. Přeštice, 4. Bolevec A, 5. Božkov.

TJ Přeštice v boji o 5. místo porazily Štěno-
vice 6:2. 

Branky Přeštic: Schejbalová Adéla 10, 
Ausbergerová Klára 10, Dobrá Veronika 3, 
Tušková Kamila 2, Tremlová Kamila 1.

Brankářka Klinerová Lucie byla vyhlášená 
druhou nejlepší brankářkou turnaje.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Mikulášský turnaj žen v Nezvěsticích
Ženy Přeštic se zúčastnily již počtvrté v řadě 

tohoto turnaje, který pořádá Klub netradičních 
sportů SK Plzeň-Bolevec. Tento rok měl turnaj 
slabší obsazení a ani sportovní úroveň nebyla 
na takové výši, jako v předešlých letech. Akce 
se koná v období předvánočním, v období rela-
tivního klidu, a tak nebyla nouze o to, že někte-
ré hráčky hrály za dva, či více celků. Důležité 
tedy bylo, aby se někomu při takovém turnaji 
nic nestalo.

V družstvu Přeštic dostaly příležitost doros-
tenky v útočném složení, které v žádném přípa-
dě nezklamaly a hlavně Petra Vokáčová ukáza-
la své přednosti. Vedení družstva se ujaly dvě 
nejzkušenější hráčky, mistryně národní házené 
Šárka Bradová a Helena Klinerová, které do hry 
nezasáhly.

Dle jejich hodnocení odehrála kvalitní turnaj 
Ivana Šrámková, která pokračovala ve zlepše-
ných výkonech z konce podzimní části 1. ligy. 
Slabší střelecká forma byla vidět u Evy Kroupa-
rové a Hany Volfové. Zadní řady odehrály svůj 
standard.

Jak tedy vypadaly výsledky: Přeštice – Liti-
ce 4:6, – Tymákov A 8:10, – Tymákov B 5:5, 
– Tymákov C 4:2, – Božkov 6:9, – Blovice 3:1

Sestava a branky Přeštic: brankářka – Kripne-
rová Jitka; obrana – Zadražilová Lenka, Horá-
ková Hana, Bošková Petra; útok – Šrámková 
Ivana (9 branek), Krouparová Eva (7), Vol-
fová Hana (11), Vokáčová Petra (2), Kaslová 
Tereza (1).

Tabulka turnaje: 1. Tymákov A 12 bodů 
44:25, 2. Blovice 7 b. 29:27, 3. Litice 6 b. 
25:29, 4. Božkov 6 b. 40:39, 5. TJ Přeštice 5 b. 
30:33, 6. Tymákov C 4 b. 38:40, 7. Tymákov B 
2 b. 19:32.

Turnaj odřídila dvojice rozhodčích z Plzně 
Zdeněk Kugler a Václav Šimice. Hrálo se 1x20 
min. a systémem každý s každým. Bez omlu-
vy se nezúčastnilo turnaje družstvo Bakova 
a místo omluvených Čakovic hrály dorostenky 
Tymákova.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Oddíl národní házené 
TJ Přeštice přeje všem 

občanům Přeštic 
a hlavně příznivcům 

tohoto ryze českého 
sportu do nového roku 

samé nej …

Co čeká družstva oddílu národní 
házené v zimním období 2011

V lednu se naplno rozjede Český pohár, který 
se přestěhuje do hal a budou na řadě čtvrtfiná-
lová kola mužů a žen.

Prvoligoví muži jsou účastníky čtvrtfinále sk. 
I, která se koná ve sportovní hale ZČU v Plzni 
na Borských polích v sobotu 8. ledna 2011.

Dalšími účastníky jsou: TJ DIOSS Nýřany, TJ 
Sokol Nezvěstice, Sokol Tymákov a TJ Litohlavy.

O týden později v sobotu 15. ledna 2011 se na 
stejném místě utkají ve čtvrtfinále sk. B ženy. 

Prvoligové ženy TJ Přeštice budou mít za sou-
peře celky Sokola Tymákov, Sokola Blovice 
a TJ Božkov.

První dva celky postoupí do únorových semi-
finálových skupin.

Své pravidelné zimní poháry, které pořádá 
Západočeská oblastní soutěžní komise, rozjede 
i mládež. Těch se kromě starších žaček zúčast-
ní všechny kategorie oddílu národní házené TJ 
Přeštice.

29. 1. přípravka                 Plzeň, ZŠ Zábělská
  5. 2. mladší žačky            Přeštice, ZŠ Na Jordáně
  6. 2. mladší žáci     Přeštice, ZŠ Na Jordáně
  6. 2. ženy B                Plzeň, hala Borská pole – turnaj družstev žen oblastních přeborů
19. 2. dorostenci     Plzeň, hala Borská pole
20. 2. dorostenky     Plzeň, hala Borská pole
27. 2. starší žáci     Nezvěstice

Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice

Slovo o zimě na silnici (tipy a rady 
Policie ČR – II. díl)

V minulém díle jsme se zabývali problemati-
kou zimních jízd s motorovými vozidly. Dnes si 
nastíníme zásady bezpečnosti pro ostatní účastní-
ky silničního provozu a to pro chodce a cyklisty.

Pro chodce
Chodce musíme varovat na přechodech pro 

chodce. Chodci si mnohdy myslí, že mohou 
vstoupit na přechod i těsně před vozidlem. Tato 
mimořádně naivní představa již stála spousta 
životů a ošklivých zranění. Chodci musí mít 
na paměti, že v zimě vozidlo prostě nestačí 
zastavit, může dostat smyk a má mnohem delší 
brzdnou dráhu! Je dobré také alespoň mávnout 
rukou a naznačit, že chcete přecházet. Vždy se 

dobře ujistěte, že řidič o vás ví a na vozovku 
vstupte raději až když vozidlo stojí. Dbejte i na 
vozidla přijíždějící za ním, hrozí zde riziko, že 
druhé vozidlo narazí do zadní části vozidla, kte-
ré vám dává na přechodu přednost a tímto nára-
zem může být odhozeno na vás! 

Rodiče by pak měli střežit své ratolesti jako 
oko v hlavě. Zlomek vteřiny nepozornosti bys-
te si mohli vyčítat celý život a z naší praxe 
můžeme bohužel říci, že byste nebyli první. 

prap. Petr Windšedl
policejní inspektor skupiny dopravních nehod

(pokračování článku v únorovém čísle PN)

Oznámení

Kříženec – pes, bíločerné barvy, stáří asi 5 let, 
nalezen dne 17. 11. 2010 v Přešticích.

Špic – pes, bílé barvy, stáří cca 3-5 roků, nale-
zen v Přešticích v prostoru parkoviště nákupní-
ho střediska Billa.

Bližší informace o nalezených pejscích 
poskytne MěÚ Přeštice, hospodářský odbor. 
Pejsci jsou umístěni v městské záchytné stanici.

®

www.janperi.cz
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V rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Pro-
gramu obnovy venkova proběhlo v pondělí 
15. listopadu 2010 v historických prostorách 
Senátu Parlamentu ČR v Praze slavnostní 
vyhlášení celostátního kola oranžových a zele-
ných stuh. Starostové obcí převzali z rukou 
ministra zemědělství Ivana Fuksy ocenění. 

Obce dostaly ocenění za vytváření podmínek 
pro plnohodnotný život na venkově v součin-
nosti místní samosprávy a zemědělských sub-
jektů. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 
až do výše 800 tisíc korun. Letošní ročník sou-
těže Vesnice roku byl rekordní, do soutěže se 
přihlásilo 361 obcí a ocenění Oranžová stuha 
bylo uděleno ve všech třinácti krajích. Třinácti 
obcím, které uspěly v krajských kolech a dosta-
ly se tak do celostátního kola, náleží šek do výše 
600 tisíc korun českých. Vítězem celostátního 
kola oranžových stuh se stala Obec Franco-
va Lhota, Dolní Lukavice se umístila mezi 13 
obcemi, které získaly 600 000 Kč.

Ze zprávy tiskové mluvčí Mze (T. Dvořákové) 
zpracovala Eva Klepsová, Dolní Lukavice

V úterý 7. prosince se konal v KKC Přešti-
ce Vánoční koncert dětských pěveckých sborů 
Minihlásek a Hlásek ZUŠ Přeštice. Krátce po 
sedmnácté hodině se před naprosto vyprodaným 
hledištěm představil přípravný sbor Minihlásek, 
v jehož podání zaznělo pět známých českých 
a moravských koled. Po Minihlásku nastoupil 
na pódium Hlásek, který zpíval jak známé čes-
ké a moravské koledy, tak i vánoční písně. Nej-
větší ovace sklidila píseň Jsou svátky v podání 
sólisty sboru Honzy Šimůnka. Závěr koncertu 
patřil oběma sborům, které zazpívaly společně 
čtyři koledy a k jejich zpěvu se k velké rado-
sti účinkujících přidali i posluchači koncertu. 
Chtěl bych všem dětem, které ve sborech zpívají 
poděkovat za úspěšnou reprezentaci ZUŠ Přeš-
tice a popřát jim, jejich rodičům, sourozencům, 
ale i všem čtenářům Přeštických novin hodně 
štěstí a ještě více zdraví a pohody v roce 2011. 

P.S. A pokud byste si udělali po svátcích 
vycházku po Přešticích, určitě se přijďte podí-
vat na nádherný betlém žáků výtvarného oboru 
ZUŠ, který je zabudován v kašně na náměstí.

Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ
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Dámská - pánská konfence

T hotenská móda

Přebor Župy Šumavské v plavání
Plavecké závody proběhly 13. listopadu 2010 

v Klatovech. Z tělocvičné jednoty Sokola Přeš-
tice se zúčastnili i naši chlapci. Ve štafetě obsa-
dili druhé místo ve složení: Květoň Václav, 
Dobrý Jan, Dvořák Filip, Fiala Jindřich.

V jednotlivcích se povedlo obsadit všechny příč-
ky: 1. místo – Dvořák Filip, 2. místo – Fiala Jindřich, 
3. místo – Květoň Václav, 4. místo – Dobrý Jan.

Všem srdečně blahopřejeme.
Sokol Přeštice

Přeboru Župy Šumavské v plavání se zúčast-
nilo i družstvo ze Sokola Přeštice.

Naši chlapci obsadili v soutěži jednotlivců 
všechny příčky – Filip Dvořák (1. místo), Jin-
dřich Fiala (2. místo), Václav Květoň (3.místo) 
a Jan Dobrý (4. místo).

Dolní Lukavice 
obdržela dar

Chovatelé z Přeštic navštívili 
výstavu v Nittenau

Tradiční výstava chovatelů drobného zví-
řectva proběhla za účasti přeštické delegace 
v partnerském městě Nittenau ve dnech 18.-19. 
prosince. V letošním roce se jednalo již o 42. 
ročník výstavy.

V Nittenau nás přivítala krásně a vánočně 
vyzdobená výstavní hala. Na této výstavě bylo 
možno zhlédnout 600 zvířat.

V sobotu v 10 hodin se konalo slavnostní 
zahájení výstavy. Na zahájení promluvili před-
stavitelé města Nittenau, za organizaci chova-
telů z Nittenau předseda Wolfgang Brunner, 
místopředseda Franz Graf, čestný předseda 
Alfred Rothmeier a za organizaci chovatelů 
z Přeštic Josef Louda starší.

Po zhlédnutí výstavy jsme přátelsky posedě-
li u připraveného pohoštění a navštívili místní 
chovatele.

Naše poděkování za pozvání na výstavu, 
příjemné prostředí a vynikající pohoštění 

Na akci s názvem Vánoční minikabaret byl 
dětskému publiku advent představen očima 
dvou dívek (sester), které se připravují a těší 
na Vánoce. Minikabaret proběhl ve dnech 
13. a 14. prosince ve velkém sále KKC Přeštice.

Vánoční koncert 
Minihlásku a Hlásku

Rozpaky z volby rady města
Nedávno při volbě primátora Prahy jsem si 

vzpomněl, že už jsem toto jednou zažil. Ne sice 
s pískotem a přerušováním jako v Praze, pro-
tože obyvatelé Přeštic jsou asi klidnější, kul-
turnější nebo bázlivější než Pražáci. Nebo také 
asi proto, že v Přešticích jde jen o asi 180 mil. 
korun, kdežto v Praze o 47 mld. Kč ročně. Mys-
lím však, že v Přešticích ani tak o peníze nejde, 
jako o postavení a moc. Jak jinak si vysvětlit, že 
zastupitel, který ve volbách získá 333 hlasů a je 
poslední, patnáctý se najednou tak vyšvihne, že 
je v radě města? Jak si vysvětlit, že zastupitel, 
který je ve volbách jedenáctý, se tak vyšvihne, 
že je z  něj místostarosta? Asi to bude tím, jak 
píše pan starosta Mgr. Kmoch, že lidé nemají 
do obsazení rady mluvit, že i v čase komuni-
kačního rozmachu a všeobecné informovanosti 
obyvatel, strany stále vědí lépe než občané, kdo 
má stát v čele jejich obce…

“Pane starosto, myslel jsem, že už s těmi-
to stranickými manýry se skončilo před 21 
lety, ale jak hluboce jsem se mýlil.“ Pochopil 
jsem tato slova, jako – jděte k volbám, ale my 
si stejně potom uděláme, jak to chtějí strany. 
Ostatně pane starosto, Vaše Sdružení kandidátů 
pro Přeštice také není registrovaná strana, ale 
složení rady města asi rozumí nejlépe. Myslel 
jsem si, že především v komunálních volbách 
dávají lidé hlasy osobnostem ve městě a až 
potom stranám. Lidé by měli především volit 
osvědčené zastupitele a ne nějaké aparátčíky. 
Jak hluboce jsem se mýlil…

Byl jsem na zasedání, kde se volila rada města. 
Byl jsem smutný při volbách, kdy Mgr. König-
smark, aby získal místostarostovské křeslo, byl 
nucen zvednout ruku ve svůj prospěch, aby bylo 
osm hlasů pro zřízení nového místa. Zrovna tak 
při hlasování o jeho platu zvedl ruku jako osmý, 
aby byl přece odměněn za práci, která se pro něj 
jistě najde. Jen tak jsem si vzpomněl, že tady asi 
nebyli dva místostarostové ani za I. republiky 
a to se vše psalo ručně, výjimečně na psacím 
stroji a počítalo pěkně pod sebou. Uvědomil 
si vůbec pan místostarosta Königsmark, že 
nejenom jeho plat 12 000 Kč měsíčně – ročně 
196 000 Kč a za volební období 784 000 Kč je 
zátěží pro město? Pro město, které má stále přes 

30 milionů dluhů? Nenašlo by se lepší využi-
tí pro tyto peníze? A co vybavení kanceláře, 
počítač, elektřina a topení, to jsou také položky, 
které se musí počítat. Napadlo mě, že pan Mgr. 
Königsmark by mohl mít více taktu díky svému 
vzdělání učitele, ale viděl jsem zázračný přerod 
z intelektuála na politika nectící žádnou politic-
kou kulturu. Takže zase nic nového, toto dobře 
známe i z našich nejvyšších míst. Nebo snad 
bude kvůli panu místostarostovi z MěÚ někdo 
potřebnější propuštěn? Nebo snad bude pan 
druhý místostarosta představovat onu „šanci 
pro změnu“, po které volá nynější složení rady 
města? Což vedení města nemělo za uplynulé 
roky – asi 12 let dost času na změnu? Možná, 
že nyní je jinačí doba a více lidí na radnici bude 
mít více šancí na změnu.

Prostě při prvním zasedání nového zastupi-
telstva jsem došel k přesvědčení, že ať je přání 
občanů Přeštic jakékoliv, není respektováno, 
protože převažují jiné zájmy, než jsou zájmy 
obyvatel. Jak píše pan starosta: „ČSSD mělo 
požadavek na přímé posílení spoluúčasti ve 
vedení města“. Kdyby to občané ve volbách 
chtěli, tak jim snad dali více hlasů než jen to, 
co dostali. Při volbě rady města mě jen tak také 
napadlo, co by asi říkali popravení a umučení 
kněží z minulého režimu, kdyby se dozvědě-
li, že zástupce křesťanské strany vyjednává se 
stranou, která to vše zavinila. Jen aby se dostal 
tam, kde je. Také tady byla vůle voličů jiná, ale 
zase nebyli vyslyšeni. Abych byl konkrétní, tak 
zastupitelé ČSSD dostali od voličů 1049 hlasů 
a jsou v radě a na jejich přání je nový místosta-
rosta. Zastupitelé ODS dostali od voličů 3177 
hlasů a v radě nejsou. Zastupitel KDU-ČSL 
dostal 333 hlasů a je v radě města Přeštice. Byl 
vyslyšen hlas voličů?

Dosti úvah a jak napsal pan zastupitel doc. 
Horejc, choďme je na zasedání kontrolovat. 
Moje maličkost dodává – dejme jim 100 dní na 
uskutečnění jejich záměrů a potom vyslovme 
první spokojené či nespokojené závěry. 100 dní 
hájení asi uplyne koncem února a pak uvidíme, 
jakých se dočkáme změn.

Slavomír Vácha

patří partnerské organizaci chovatelů v Nit-
tenau.

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

Ivan Strejc, ZO ČSCH Přeštice

Foto Karel Beneš

Obdiv kašně i kouzelným prasátkům
Narodil jsem se sice v Plzni, ale potom od 

svého jednoho roku žil v Přešticích, kde jsem 
vychodil základní školu a v letech 1963 - 1966 
i SVVŠ. V tomto krásném a malebném městě na 
kouzelné Úhlavě jsem prožil nikoliv nepodstat-
nou část svého života. Přestože žiji v současné 
době v Plzni, stále rád se vracím. Letos jsem byl 
doslova okouzlen proměnou náměstí, za kterou 
stojí vyzdvižení ze země doslova zadupané kaš-
ny. Postupně nám její krása mizela do nenávrat-
na pod stále přidávanými vrstvami asfaltu, ale 
konečně se našli osvícení radní, kteří dokázali 
zařídit její znovuzrození a zkrášlení. I kdyby 
minulé vedení města neudělalo nic jiného, než 
důmyslné oživení kašny a jejího okolí, zaslouží 
si velký zápis do zlaté knihy historie Přeš-

tic. V úpravě okolí jsou možná nějaké drobné 
vady na kráse, ale celkově působí tento prostor 
náměstí vznešeně a majestátně. A vůbec mi 
nevadí ani malá prasátka. Právě naopak. Přináší 
do kašny a jejího okolí lehkost, při pohledu na 
ně se oči usmívají, září, srdce pookřeje a celá 
člověčí bytost je prostoupena něhou a uvolně-
ním. To dokáže jen pohled na něco neobyčejně 
příjemného a vyjímečného. Vždyť s úsměvem 
na ně hledí i svatý Václav, vévoda země České 
se svatým Janem Nepomuckým. Věřím tomu, že 
pohlazení jednoho z prasátek, ano toho ležícího 
na zádech, přinese člověku štěstí. Vždyť i pra-
sátka k městu patří a nestačí jen ta na Pohořku, 
jsou mimo centra dění a navíc jedno kulhá.

Pavel Hochman


