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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc leden
„Myslíte si, že je potřebné regulovat 

parkování v centru Přeštic?

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

Foto 2x Josef Kubát

O GYMNAZIÁLNÍ 
POBOČCE                             str. 8

VÍTÁ NÍ
OBČÁNKŮ  str. 7

Eva Česáková se stala 
novou kronikářkou

Zastupitelstvo města pověřilo vedením kroni-
ky Přeštic od 1. ledna 2012 paní Evu Česákovou 
na návrh předchozího kronikáře pana Jaroslava 
Brunáta. Ten kroniku vzorně vedl od r. 2000, 
zápisy v ní jsou provedeny rukopisem jeho 
manželky paní Ludmily Brunátové. Manželům 
Brunátovým za to velice děkujeme. Jak se spolu 
domluvili, nové paní kronikářce bude pan Bru-
nát nápomocen, seč mu síly budou stačit.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Takto perfektně byli připraveni moderáto-
ři prosincového vánočního zpívání Kristýna 
Regnerová a Michal Jánský na svoji roli. 
Bohužel vrtochy počasí nám akci zrušily. 
Přesto jim velmi děkuji. Poděkování patří 
i celému Úhlavanu, všem sborům, sbormis-
trům a ostatním, kteří se na přípravě akce 
podíleli. V prosinci roku 2012 si to určitě 
vynahradíme, již nyní se těším! 

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Foto Josef Kubát

Advent ve školní družině

Ačkoli všem dospělým přináší tento čas 
nejednu starost, my děti jsme na předvánoční 
období natěšené každým rokem.

Již tradičně chystáme dárečky, přáníčka, 
zdobíme si třídu, účastníme se adventních slav-
ností, zpíváme, recitujeme. Kreslíme a píšeme 
svá tajná přání Ježíškovi, oči nám září štěstím 
z každé rozsvícené svíčky.

Letos mezi nás zavítal  Mikuláš a anděl 
s plným košíčkem dobrot pro hodné děti – a to 
jsou všechny. A kdyby se náhodou našlo nějaké 
„zlobítko“, tak ho před čertem ochránila paní 
vychovatelka.

Jaké by to byly Vánoce bez pečení? I to jsme 
si vyzkoušely v Domě dětí. Děkujeme paní 
Haně Strnadové.

Jak trávili Vánoce a jaké dárky dostávali naši 
praprarodiče? Na všechny všetečné otázky nám 

odpověděla paní Radka Süssová, která nás vel-
mi poutavě provedla vánoční výstavou v Domě 
historie Přešticka. Děkujeme.

Jednou z netradičních akcí byla „Vánoč-
ní zumba se Štěpánkou“ v sále Kulturního 
a komunitního centra v Přešticích. Přijely i děti 
ze Školní družiny v Řenčích.  

Je to skvělý zábavný tanec, který frčí…
Svižné „kroutivé“ tempo zcela ovládlo všech-

ny na tanečním parketě. Moc jsme si to užily, 
pěkná, ale i zdravá zábava.

Štěpánce Lexové a paní ředitelce KKC Mgr. 
Martině Míškové děkujeme a těšíme se na další 
protančené odpoledne.

Předvánoční čas uplynul velmi rychle a my 
ještě dlouho budeme vzpomínat na zdařilé akce.

Na Tři krále se chystáme znovu navštívit seni-
ory v DPS Přeštice, kde jsme letos byly v prv-
ních adventních dnech s krátkým programem 
písní, básniček a malým dárkem.   

„A co přejeme všem do nového roku?“
Snažme se hledat radost v každém dni a krásu 

ve všem, co nás obklopuje. Třeba i v obyčejné 
malé sněhové vločce, která nám „SNAD“ už 
brzy přistane na čepicích.

Děti a vychovatelky ze Školní družiny 
při ZŠ v Přešticích  
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Vážení spoluobčané, 
čtvrtou neděli adventní, 18. prosince loňské-

ho roku, zemřel občan Václav Havel, poslední 
československý a první český prezident. Dějiny 
vyzvaly tohoto muže, aby vyslyšel a vedl čes-
ký a slovenský lid v historické době rozpadu 
bloku států totalitního komunistického režimu, 
dále po jím nechtěném rozpadu Českosloven-
ska i prvním desetiletím cesty za obnovením 
české demokracie. Současně byl osloven, aby 
uvedl Česko do světové společnosti demokra-
tických států. Zatímco se po našich občanských 
sametových demonstracích skvostně vypořádal 
s individuálním úkolem zahraničním, s našim 
společným domácím úkolem jsme mu moc 
nepomohli. Občan Havel žil v upřednostnění 
hodnoty mravní-duchovní před hodnotou eko-
nomickou a také proto ji doma i v zahraničí 
mohl věrohodně obhájit. Po T. G. Masarykovi 
po dlouhých desetiletích prezident takového 
založení. Zpochybňování či dokonce zesměš-
ňování tohoto názoru se stále zřetelněji ukazuje 
jako omyl, krátkozrakost a velké nebezpečí pro 
úplně všechny žijící úplně všude. Je příčinou 
nekontrolovaného a strmého nárůstu moci úzké 
ekonomické elity nad většinou ostatních lidí, 
včetně skupinky jimi volených politiků, kteří 
by měli slabší většinu demokraticky chránit. 
Václav Havel byl zastánce slušnosti, respektu 
k druhému člověku, nesobeckosti, spolupráce, 
integrity, moudré rozvahy připouštějící pochyb-
nost. Jako voliči i nevoliči jsme však delegovali 
moc na nezdravě sebevědomé osoby nepochy-
bující o správnosti jejich kroků, dávali jsme 
přednost krátkodobé komerční spotřebě posta-
vené na spekulativním ekonomickém rozvoji 
či spíš na nedostatečně regulovaném rozkroji. 
Morální hodnoty jsme dlouhodobě přehlíželi 
a neakceptovali, nemůžeme se nyní divit jejich 
absenci a jejím důsledkům. 

Připojuji se však ke všem, kterým zůstane 
v paměti jeho optimistický úsměv a výzva:   

„Pravda a láska musí (z)vítězit nad lží 
a nenávistí.“

Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Vánoční kamion na Masarykově 
náměstí v Přešticích
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc listopad 2011

U S N E S E N Í 
z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. 12. 2011 

v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:   

A/volí

1. návrhovou komisi ve složení: MUDr. Iva-

na Froňková, Mgr. Jan Königsmark, Mgr. Petr 

Fornouz

B/schvaluje

1. program 8. jednání ZM 

2. plán činnosti kontrolního výboru na rok 

2012

3. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 

o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů

4. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 

o místních poplatcích

5. obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 

o ochraně veřejné zeleně

6. obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 

o ochraně veřejného pořádku, úplný zákaz 

hazardu

7. OZV č. 7/2011 s účinností od 1. 1. 2012

8. zvýšení příspěvku ZŠ Přeštice o 150 000 Kč

9. zvýšení příspěvku TJ Sokol Přeštice o 50 000 Kč

10. rozpočtové opatření č. 22/2011

11. zřizovací listinu příspěvkové organizaci 

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-

jih v novém znění

12. koupi pozemku p. č. dle KN 1496/2  

v k. ú. Žerovice o výměře 1493 m2 za celkovou 

cenu 29 000 Kč

13. prodej části pozemku p. č. dle KN 579/1 

v k. ú. Žerovice o výměře 20 m2 za cenu stano-

venou znaleckým posudkem Správě železnič-

ní dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha  

14. koupi pozemku p. č. dle KN 475/12 v k. ú. 

Přeštice o výměře 86 m2 za cenu 10 400,84 Kč

15. prodej části pozemku p. č. dle KN 1237 

v k. ú. Přeštice o výměře cca 630 m2 slečně E. 

Kroupové, 5. května 1076, Přeštice, za cenu 

511 Kč/m2 

16. prodej části pozemku p. č. dle KN 1237 

v k. ú. Přeštice o výměře cca 320 m2 panu Lubo-

ši  Květoňovi, Na Chmelnicích 1257, Přeštice, 

za cenu 690 Kč/m2  

17. koupi části pozemků p. č. dle KN 193/2, 

196/2, 196/1, 1193/14, 1193/12 a 1193/11 

v k. ú. Přeštice, za cenu 100 Kč/m2

18. nabytí části pozemku p. č. dle KN 193/3 

v k. ú. Přeštice darem z vlastnictví Martina 

Hrádka, Havlíčkovo nám. 260, Přeštice a části  

pozemku p. č. 1193/13 v k. ú. Přeštice darem 

z vlastnictví Václava a Dagmar Maškových, 

Kolínská 12, Praha  

19. prodej pozemků p. č. dle KN 1629, 1630/1 

a st. 2837 v k. ú. Přeštice o celkové výměře 424 

m2, za cenu 564 000 Kč, manželům Luďkovi 

Skálovi a Pavle Skálové, oba bytem Komen-

ského 101, Přeštice 

20. nabytí pozemku p. č. dle KN 1040/5 v k. 

ú. Žerovice o výměře 12 m2 darem z vlastnic-

tví Romana Berbra, Janáčkova 1878/77, 323 00 

Plzeň 

21. zrušení předkupního práva města Přeštice 

na pozemek p. č. dle KN 238/9 v k. ú. Přeštice 

dohodou ke dni  31. 12. 2011

22. koupi pozemku p. č. dle KN 252/60 v k. ú. 

Přeštice o celkové výměře 3 m2 od manželů Sta-

nislava a Ludmily Duchkových, Na Chmelni-

cích 1237, Přeštice, za celkovou cenu 1470 Kč

23. převod pozemku p. č. dle KN 1370/8 

o výměře 31 m2 v k. ú. Skočice u Přeštic od 

UZSVM do majetku města Přeštice  

24. koupi pozemku p. č. dle KN 159/1 

o výměře 306 m2 a st. 31/1 o výměře 130 m2 

od společnosti Topenářství Roček-Žák, s.r.o., 

Zahradní 793, Přeštice, za cenu 550 000 Kč 

a jejich následnou směnu za pozemky p. č. dle 

PK 711/2 o výměře 2992 m2 a pozemek p. č. st. 

1044 o výměře 323 m2 v k. ú. Přeštice, dosud 

v majetku MUDr. Václava Šmůly, Nádražní 28, 

340 12 Švihov

25. poskytnutí finančního daru členům zastu-

pitelstva města za mimořádnou činnost v roce 

2011 dle upraveného návrhu rady města

26. podání žádosti o dotaci Plzeňského kra-

je v rámci programu Plzeňský kraj – bezpečný 

kraj na vybudování městského kamerového 

a dohledového systému v Přešticích – etapa II 

s předpokládanou investicí 1,5 mil. Kč a vyčle-

nění potřebné části vlastní  finanční spoluúčasti 

města

27. přijetí investičního úvěru ve výši 10 mil. 

korun, určeného na financování akce Čistá 

Berounka a uzavření smlouvy o úvěru s bankou 

ČSOB a.s. Praha, Radlická 333/150, Praha 5

28. schodkový rozpočet na rok 2012.

Jmenovité hlasování: pro – Mgr. Anto-

nín Kmoch, p. Jiří Hlavín, ing. Richard Bas-

tl, Mgr. Vladimír Frouz, pí Erna Hájková,  

MUDr. Marie Straková, pí Helena Macháč-

ková, p. Václav Blažek;  proti – MUDr. Karel 

Naxera, Doc. Ing. Jan Horejc PhD., ing. Marta 

Papežová, Mgr. Petr Fornouz, p. Luboš  Štych; 

zdržel se – MUDr. Ivana Froňková, Mgr. Jan 

Königsmark

C/pověřuje

1. paní Evu Česákovou vedením kroniky 

města od 1. 1. 2012

D/bere na vědomí

1. zprávu o činnosti RM za mezidobí

2. závěrečnou zprávu kontrolního výboru za 

rok 2011

3. dosavadní postup prací na projektu „Řeše-

ní problematiky  parkování vozidel v Přeš-

ticích“, na základě předložených písemných 

materiálů a podaných ústních informací na pra-

covním jednání zastupitelstva města

4. informaci, že zpracovaná diplomová práce 

studenta Dopravní fakulty ČVUT  Praha, na 

téma „Problematika parkování vozidel v Přeš-

ticích“, bude městu předána do 31. 12. 2011

E/vydává

1. Změnu č. 10 Územního plánu sídelního 

útvaru Přeštice formou opatření obecné povahy

2. Změnu č. 3 Regulačního plánu Rozvojová 

zóna Přeštice-Severní předměstí

F/souhlasí

1. s pokračováním prací zpracovatelského 

týmu na konkretizaci a detailizaci jednotlivých 

částí projektu parkování vozidel v Přešticích, 

včetně cenových relací

2. s organizováním veřejného slyšení občanů 

města Přeštice k navrhovanému řešení proble-

matiky parkování vozidel v Přešticích v polo-

vině ledna 2012

G/ zamítá

1. prodej části pozemku p. č. dle KN 1503/1 

v k. ú. Přeštice o výměře 84 m2 Luďku Skálovi,  

Komenského 101, Přeštice

2. prodej pozemku p. č. dle KN 1696/1 v k. ú. 

Přeštice o  výměře 1298 m2 panu Davidu Vše-

tečkovi 

H/ruší  

1. usnesení č. B/3 ze 6. zasedání ZM konaného 

dne 18. 8. 2011

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Jiří Hlavín, 1. místostarosta      

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 112 událostí.
Celkem bylo zjištěno 70 přestupků, 44 
řešeno blokově, 6 oznámeny správnímu 
orgánu.
• 5x zadržen pachatel podezřelý ze spá-
chání trestného činu, kterým byla omezena 
osobní svoboda, aby bylo zamezeno jejímu 
útěku a k zajištění důkazů – 3 pachatelé 
krádeže vloupáním, 1pachatel ohrožení pod 
vlivem návykové látky a 1 pachatel násilí 
proti úřední osobě, všichni předáni dle věc-
né příslušnosti k vyřízení Policii ČR
• 5x výjezd na potulující se psy – 4 odchy-
ceni, nalezena 3 koťata – předána novému 
zájemci
• v měsíci listopadu: 1) dvakrát provedena 
strážníky kontrola barů, heren a restaurací, 
zda není podáván alkohol osobám do 18 let 
a zda jim není umožněna hra na výherních 
hracích přístrojích, z toho jednou v noční 
době za spolupráce s Policií ČR – nebylo 
zjištěno
2) zvýšen dohled v prostoru hřbitova v sou-
vislosti s „Památkou zemřelých“
3) provedeno 5 akcí na neosvětlené cyklis-
ty – řešeno 6x blokovou pokutou
4) provedena v ZŠ Rebcova přednáška na 
téma: „Bezpečná cesta do školy“ a „Den 
s MP“ s žáky 6. třídy ZŠ Na Jordáně, kde 
se seznámili s platnými právními normami 
týkající se kriminality mládeže
• 2x usměrňování dopravy na Tř. 1. máje 
v souvislosti s poražením stromů v bez-

prostřední blízkosti pozemní komunikace 
a v období od 21. 11. do 6. 12. před přecho-
dy pro chodce v době nefunkčnosti světel-
ných semaforů 
• 2x nahlášeno stání vozidel před vjezdy do 
garáží v ul. Tyršova a Mlýnská, po zjištění 
jejich řidičů byli tito „odměněni“ blokový-
mi pokutami 
• 1x zjištěno ve vnitrobloku ul. Tř. 1. máje 
otevřené nepojízdné vozidlo Škoda, po 
zjištění a vyrozumění majitele bylo vozi-
dlo zajištěno a poté odstraněno, 2x řešena 
nedovolená skládka – v chatové oblasti ul. 
Hlávkova (Za rozvodnou) ořezaných větví 
na příjezdové cestě k chatám a v ul. Nepo-
mucká - domovního odpadu, zjištěni jejich 
původci, kteří ihned provedli jejich likvi-
daci   
• zajištění veřejného pořádku na Masary-
kově nám. při akci města „Lampionový 
průvod“ a rozsvícení vánočního stromu 
a adventního koncertu u kostela ve Vícově  
Z další činnosti uvádím:
• Dne 11. 11. 2011 ve 21.51 h byla hlídka 
MP vyslána operačním odd. PČR do ul . 
V Háječku, kde v restauraci U Baxů dochá-
zí na svatbě k napadání osob. Na místě se 
již nacházela hlídka Policie ČR společně 
s hosty restaurace a mladíkem, který měl 
pod vlivem alkoholu v restauraci slovně 
napadat obsluhující personál. Za přítom-
nosti hlídek policie začal mladík slovně 
napadat i další hosty restaurace a domáhal 
se opětovného vstupu. Jelikož mladík na 

místě nemohl prokázat svoji totožnost, bylo 
mu sděleno, že bude k jejímu zjištění před-
veden na Policii ČR. Při následném před-
vedení začal mladík klást aktivní odpor, 
proto byly strážníky použity donucovací 
prostředky (hmaty a chvaty) a byla mu při-
ložena pouta. Na služebně PČR byla zjiš-
těna jeho totožnost, jednalo se o šestadva-
cetiletého mladíka z Teplé u Chebu, který 
se dobrovolně podrobil dechové zkoušce 
na alkohol a ta byla pozitivní. Jelikož zde 
mladík neustále slovně napadal policistu, 
byl eskortován na protialkoholní záchytnou 
stanici (PAZS) Plzeň k odeznění akutní 
intoxikace, pobyt včetně převozu mu bude 
naúčtován. Podezření ze spáchání několika 
přestupků bylo oznámeno k dořešení na 
Měú Přeštice.
• Dne 13. 11. v 03.33 h byla hlídka přivo-
lána do ul. Krátká, kde došlo k fyzickému 
napadení muže od Horšic mladíkem z Přeš-
tic, který po incidentu utekl. Jelikož napa-
dený muž krvácel v obličeji a točila se mu 
hlava, byla na místo přivolána ZZS Přeštice 
k provedení ošetření a hlídka Policie ČR, 
které byla věc na místě i se jménem pode-
zřelého předána.Téhož dne ve 4.25 h bylo 
hlídce oznámeno, že za obcí Skočice směr 
Horušany je v příkopě havarované vozidlo 
Nissan, které má rozsvícená světla a uvnitř 
se asi nachází zraněná osoba. Hlídka se 
na místo dostavila ve 4:30 h, vozidlo bylo 
uzamčeno, uvnitř se nikdo nenacházel, 
mělo prasklé přední sklo a na karoserii se 

nacházely stopy krve. Na místo byla přivo-
lána hlídka Policie ČR a psovod, se kterým 
byla provedena obhlídka okolí. Dalším šet-
řením bylo zjištěno, že mladík z Bukové na 
namrzlé vozovce nezvládl řízení, havaroval 
a v šoku odešel domů. Jízda po požití alko-
holu nebyla zjištěna. 
• Dne 23.11. ve 12.38 h oznámila žena z ul. 
Rybova, že má násilně otevřen byt a neví, 
zda se v něm někdo nenachází. Na místě 
zjištěno, že došlo k vloupání do dvou bytů, 
pachatelé na místě již nezjištěni, zajištěno 
místo činu do příjezdu hlídky Policie ČR, 
které byla věc na místě předána k dalšímu 
šetření.        

Pavel Hošťálek,
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Poražení stromu na Tř. 1. máje. 
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Sledujte 
www.kzprestice.cz

VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Božena MEDKOVÁ   
Marie KUBÁTOVÁ   
Josef MASTNÝ
Ludmila ČERNÁ
Marie MALÁTOVÁ 
Vlasta HRÁDKOVÁ
Petr KOVÁŘÍK    

(1925) – Skočice 
(1936)
(1933)
(1920)
(1944)
(1929)
(1976) 

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Libuše STEHLÍKOVÁ 

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Libuše BAUEROVÁ
Růžena LOUDOVÁ

Věra LANGMAJEROVÁ

83 let 
Jaroslav KASL

Zdeňka TICHOTOVÁ
Jarmila HASMANOVÁ (Žerovice)

86 let 
Klára HANZLÍKOVÁ
Marie STOČKOVÁ   

Poděkování

87 let 
Anna KROCOVÁ (Zastávka)

Marie KOMOROUSOVÁ

Zlatá svatba

Blahopřání k 80. narozeninám

Blahopřání k 90. narozeninám

SOU Domažlice

škola STOD
srdečně zve 

všechny zájemce o studium

na den otevřených dveří
12. ledna od 10.00 do 17.00 hod.
v budově školy – Stod, Plzeňská ulice

Nabídka oborů na www.issstod.cz
Nechte se učesat v našem kadeřnictví, 

ochutnejte výrobky našich kuchařů – číšníků, 
vyzkoušejte si roboty v elektro dílnách,

seznamte se s novým oborem 
operátor skladování nebo se informujte 

o možnosti získat maturitu 
studiem při zaměstnání

Hanba?
V článku pana Petra Blažka v minulých PN se 

stali snadným terčem učitelé (kantoři?) v souvis-
losti se vzpomínkovým aktem k svátku 28. října. 
Proč ne jiné profese? 

Dnes už naštěstí děti nemusejí dělat stafáž na 
oficiálních akcích jakéhokoliv druhu. Ale přesto 
– tak významné datum pro naši historii samo-
zřejmě nebylo při vyučování opomenuto.  Kdyby 
bývali měli učitelé možnost se o konání této akce 
dozvědět, možná by se někteří zúčastnili, mohli by 
na vzpomínkový akt upozornit, ale určitě by účast 
svých žáků neorganizovali, neboť účast dětí na 
jakékoliv veřejné akci je výhradně v kompetenci 
jejich rodičů. 

Myslím si, že kontakty s veřejností navazují žáci 
i na akcích, které škola pro veřejnost pořádá, nebo 
na akcích jiných subjektů, kde se děti na programu 
též aktivně podílejí. A že takových akcí není málo, 
o tom se můžete přesvědčit třeba na webových 
stránkách naší školy www zsprestice.cz.

Mgr. Josef Šperl, ředitel ZŠ Přeštice

Dárek čtenářům „Zelené Hory“
Po čtyřech letošních vydáních vlastivědné-

ho sborníku „Pod Zelenou Horou“ vychází 
v posledních dnech roku 2011 ještě mimo-
řádné páté číslo. Je to první zvláštní vydání 
v poválečné reedici a pozor, není automaticky 
určeno pro předplatitele, nýbrž půjde pouze 
do prodeje. Jeho obsah se částečně vztahuje 
ke kulatým výročím, které si redakce sbor-
níku připomene v příštím roce – tj. 80 let od 
založení a 15 let od  znovuobnovení někdejší-
ho školního časopisu „Pod Zelenou Horou“. 
Úvodní články jsou proto logicky věnovány 
našim předchůdcům – ať již Učitelské jed-
notě Budeč v Přešticích, nebo personálnímu 
obsazení původní redakce. Nebylo možné 
vyzdvihnout všechny pozoruhodné osobnosti 
z řad  předválečných spolupracovníků sborní-
ku, a tak za všechny blíže představujeme ale-
spoň dvě – RNDr. Karla Hlávku, jehož srdeč-
ní záležitostí byl lužanský zámek, a jednoho 
z regionálních malířů F.V. Eisenreicha, který 
měl právě k Přešticku silnou emocionální vaz-
bu. Na prvního z nich vzpomíná pí učitelka 
Ludmila Čermáková, jejíž rodinu v Přešticích 

Dr. Hlávka jako chlapec navštěvoval a o tvor-
bě druhého píše RNDr. Eva Heřmanová v sou-
vislosti se studiem plzeňského časopisu Mla-
dá Stráž, v němž objevila Eisenreichova málo 
známá či skoro neznámá vyobrazení mnoha 
míst na Plzeňsku.

Nepomuk zastupují v obsahu tři příspěvky, 
jeden historický a dva velmi současné. Ved-
le osudů vzácného graduálu (iluminovaného 
rukopisu) z nepomuckého kláštera, který se  
nakonec ocitl v Římě, a žinkovského kamen-
ného andělíčka, který se brzy dočká zmrtvých-
vstání, aby znovu lidem přinášel štěstí, je zde 
i popis nevšední charitativní akce. Matice sv. 
Jana Nepomuckého v Nepomuku ve spolupráci 
s Arcidiecézní charitou Praha pořizuje sochu sv. 
Jana Nepomuckého, která v červnu 2012 popu-
tuje do školy pro nejchudší děti, nesoucí jméno 
našeho světce, ve městě Kitula v Ugandě.

Za umožnění vzniku tohoto mimořádného 
čísla děkujeme vedení Kulturního a komunitní-
ho centra Přeštice a městu Přeštice.

Za redakci sborníku
Věra Kokošková

Děkujeme panu ing. Petru Prokopovi za 
rychlou a správnou první pomoc, kterou posky-
tl 2. 12. 2011 panu Pfeiferovi.

Rodina pana Pfeifera

Své 80. narozeniny oslavili koncem listo-
padu a v první polovině měsíce prosince tito 
naši spoluobčané: paní Ludmila Homolková  
(25. 11.), paní Miluška Hanzlíková (5. 12.) 
a pan Václav Smola (14. 12.) – všichni z Přeš-
tic. Za město Přeštice bylo všem oslavencům 
popřáno vše nejlepší do dalších let, především 
pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody.

Dne 13. 12. 2011 oslavila své jubilejní 90. 
narozeniny paní Božena Peklová z Přeštic. 
Rovněž paní Peklové bylo do dalších let popřá-
no –  za Město Přeštice –  k jejímu významné-
mu životnímu jubileu především pevné zdraví, 
hodně spokojenosti, klidu a pohody.

Ani se tomu nechce věřit, ale dne 16. 12. 2011 uplynulo již 50 
let ode dne, kdy si manželé

Jindřich a Jarmila Plocarovi z Přeštic,
přesně v pravé poledne, řekli na přeštické radnici své ANO. Za 

Město Přeštice je v den jejich významného výročí navštívil, předal 
květinu a dárkový balíček 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.  
Do dalších společných let manželům Plocarovým popřál přede-
vším hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody.

Nález ztracených psů dne 15. 12. 
2011 v obci Skočice u rybníka:

1) pravděpodobně americký pitbulteriér, fena, 
bíločerné barvy, stáří asi 6 let

2) zlatý retriever, pes, stáří asi 4 roky

Nyní umístěni v městské záchytné stanici v Přešticích, ul. V Háječku.

Nový skautský rok 2012
Tento rok bude pro nás důležitý. Český 

skauting totiž oslaví letos 100. výročí svého 
založení.

I naše středisko se připojí k oslavám a chys-
táme některé akce, z nichž za nejdůležitější 
považujeme skautskou výstavu v Domě his-
torie Přešticka, která bude k vidění v průběhu 
měsíce dubna. Ale chystáme i tradiční akce pro 
veřejnost. Už teď můžeme prozradit, že 3. 3. 
2012 budeme pořádat Dětský maškarní karne-
val, tentokrát v sokolovně, 1. máje dopoledne 
budou skautské hry v Městském parku. Letos 

bude naše středisko pořadatelem okresního kola 
Závodů Světlušek a Vlčat. Další akce se ještě 
připravují. O všech vás budeme informovat 
a také bychom vás rádi v našich měsíčních pří-
spěvcích seznamovali s historii skautingu.

Nyní, v úvodu roku 2012, bychom rádi 
popřáli všem našim přátelům a přízniv-
cům, všem kamarádům, dětem, jejich rodi-
čům, zkrátka všem  lidem dobré vůle krás-
ný a úspěšný nový rok, hodně zdraví, dobré 
pohody a elánu.

Za skautské středisko Přeštice Jájina 

Brigáda nebo „brigáda“?
Občané Skočic brigádničí a „brigádničí“! 

Z přiložené fotografie je vidět jedno. Na jed-
né straně občané zvelebují okolí víceúčelové 
požární nádrže a přilehlého hřiště, které slouží 
zejména hasičům, najdou se ale i občané, kte-
ří také „zvelebují“ hřiště svým odpadem. Bylo 
by dobré, kdyby si svůj „majetek“ odvezli zpět 
domů! Vždyť jde o popel, na který je popelnice 
a okopanou omítku lze odvézt do sběrného dvo-
ra. Zřejmě ničit práci druhých je pohodlnější...

Josef Jarolím, starosta SDH Skočice

Odpad v okolí víceúčelové požární nádrže.

KKC Přeštice Vás zve na přednášku
11. 1. 2012 od 17.30 hodin

„Proč jsou lidé nemocní III.“ 
Přednáška s p. Mojžíšem.

Místo konání: konferenční sál KKC
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P J OVÁNÍ
D TSKÝCH
KARNEVALOVÝCH
OBLEK

Živý betlém v Řenčích
Obec Řenče pořádala v sobotu 10. prosince 

2011 v parku vedle kostela sv. Cyrila a Meto-
děje představení vánoční hry Živý betlém. Hru 
zahrály děti a mládež ze Starého Plzence za 
hudebního doprovodu a zpěvu vánočních koled. 
Zpěv koled, svařené víno s vánočkou a prodej 
výrobků dětí ze školy vytvořily pěknou předvá-
noční atmosféru. Akce byla spolufinancována 
v rámci 2. ročníku programu pro děti a mládež 
JUMP za podpory partnerů MAS Aktivios, 
mikroregionů Přešticko, Úslava a Radyně.

Miloslava Loudová Živý betlém v Řenčích.

S Jakubem nejen o rybách
V pátek 9. prosince se podařilo organizáto-

rům Kulturního a komunitního centa v Přešti-
cích uspořádat program nejen pro dospělé, ale 
i pro školní děti. A oč šlo?

Do Přeštic dorazil  známý  cestovatel, dobro-
druh a především rybář Jakub Vágner.

Přednášky se dělily do dvou kategorií. Pro děti 
a pro dospělé. Co se týče přednášky pro děti, jde 
o to, jak zábavnou a pro školáky přitažlivou for-
mou probudit jejich vztah a lásku k přírodě. Před-
náška obsahuje i povídání o vodohospodaření 
a vůbec jak se chovat co nejlépe k naší planetě.

Bylo příjemné, že děti hltaly každé slovo 
a nakonec zasypaly hosta nekonečnými otázka-
mi k daným tématům. Pro dospělé byla  večer 
připravena přednáška o putování za sladkovod-
ními rybími giganty celého světa, a především 
o dobrodružstvích z Amazonie. Je více než 
potěšující, že na obě přednášky bylo naprosto 
vyprodáno, což znamená, že člověk jako Jakub 
Vágner dokáže stále probuzovat v široké veřej-
nosti zájem o tato tak důležitá  témata, která se 
týkají nás všech. 

(red)

Valná hromada ČČK a ocenění dětí
Dne 19. listopadu 2011 se uskutečnila Valná 

hromada Českého červeného kříže ve Skočicích 
spojená se setkáním důchodců. Začátkem před-
vedly svá vystoupení děti ze Základní a mateř-
ské školy ve Skočicích. Za svůj předvedený um 
právem dostaly sladkou odměnu. Nejlepší žáci 
ve sběru bylin byli též po právu odměněni. Jed-
ná se o Dominiku Heralovou, Jakuba a Patrika 
Živného. Krásné dary předávali paní Přibáňová 
za ČČK a pan Živný za Osadní výbor. Protože 

se ale ne všem podařilo zúčastnit se tohoto krás-
ného podvečera, bude předání darů oceněným 
dětem pokračovat v základní škole, a to i za 
účasti starosty města Přeštice Mgr. Antonína 
Kmocha. Poté proběhla tradiční schůze. Po je-
jím ukončení se podávalo občerstvení a násle-
dovala volná zábava, ke které přispěla kapela 
ORIENT.

Libuše Tykvartová, 
jednatelka ČČK

Paní Přibáňová a pan Živný předali za osad-
ní výbor krásné dary.

Ocenění dětí za sběr bylin.

Veletrh perspektivy řemesel
Dne 23. listopadu 2011 uspořádala Okres-

ní hospodářská komora Plzeň-jih v Kulturním 
domě ve Stodě již třetí ročník veřejné prezenta-
ce studijních nabídek a pracovních příležitostí 
pro budoucí učně a středoškolské studenty pod 
názvem Veletrh perspektivy řemesel. Akce se 
uskutečnila ve spolupráci s městem Stod, SOU 
Domažlice - školou Stod a MAS Aktivios. 
Veletrh je zaměřen především na seznámení 
starších školních dětí a jejich rodičů s pracovní-
mi možnostmi, klasickými řemesly a nabídkou 
studijních a učebních oborů. Hlavním smyslem 
této akce je, aby se tradiční řemeslo uchovalo, 
rozvíjelo a přežilo pro příští generace. Za oce-
nitelný výsledek pak budeme považovat, pokud 
si žáci odnesou co nejvíce poznatků v jejich 
velmi důležitém období rozhodování o své 
budoucnosti a vyberou si pro sebe tu pravou 
a správnou profesi.   

Slavnostní začátek zahájil v 9.00 hod. před-
seda OHK PJ Ing. Miloš Fürst, Eq.M., Eq.V.,  
společně s místostarostkou města Stod paní Ivou 
Hořanovou, paní ředitelkou SOU Domažlice 
Mgr. Zdeňkou Buršíkovou a za účasti návště-
vy z KÚPK paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, 
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. 

V doprovodném programu vystoupili stu-
denti vystavujících škol s tanečním vystoupe-
ním, účesovou tvorbou, ukázkou sebeobrany 
a bojového umění, školní kapelou a dalším. 
Zde patří velké poděkování panu Ing. Martinu 
Jurákovi, zástupci ředitele stodské školy SOU 

Domažlice, který se svými studenty převážnou 
část programu nacvičil. Návštěvníci, kterých 
bylo na čtyři sta, zhlédli prezentaci členských 
firem OHK PJ: ILV s.r.o., NOVILA Produ-
ction s.r.o., ComWa s.r.o. Dále prezentaci 
velké řady středních škol plzeňského regionu 
a zástupců řemesel. Je třeba zmínit tkalcovský 
stav, který předvedl DOZP Stod,  pana řezbáře 
Jiřího Jedličku z Březnice a paní perníkářku 
Martinu Karkulínovou, kteří ukázali skutečně 
nádherné výrobky.  

Všem partnerům, vystavovatelům a účastní-
kům srdečně děkujeme za spolupráci a účast. 
Těšíme se na viděnou v příštím roce.

Čtenářům přeji jménem OHK Plzeň-jih 
radostné Vánoce, hlavně hodně zdraví a štěstí  
v novém roce 2012!

Milena Blažková, OHK Plzeň-jih
www.ohkplzen-jih.cz

Vzpomínkové setkání s potomky dětského 
lékaře MUDr. Františka Šolara

V pondělí dne 21. 11. 2011 by se dožil 90 
let uznávaný a velice oblíbený dětský lékař  
MUDr. František Šolar, na kterého se v Přešti-
cích stále vzpomíná. 

V neděli dne 20. 11. 2011 byla na jeho hrob 
na hřbitově v Klatovech, za přítomnosti jeho 
potomků, položena 2. místostarostou města 
Přeštice květina s pamětní stuhou a zapálena 
svíce. 

Uctění památky MUDr. Šolara na klatov-
ském hřbitově předcházelo příjemné posezení /
ve Spolkovém domě v Přešticích/ s jeho potom-
ky a společné zavzpomínání nad fotografiemi 
a dalšími vzácnými dokumenty z jeho života.

Otištěné fotografie Ing. Jiřího Běla nejlépe při-
blíží atmosféru tohoto vzpomínkového setkání.

Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport      
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MAS OS Aktivios informuje
Milí čtenáři,
přeji Vám hodně zdraví a štěstí v novém roce 

2012. Na začátek mi prosím ještě dovolte  malé 
ohlédnutí zpět . Dne 14. prosince 2011 jsme 
pořádali v KKC Přeštice již čtvrtým rokem 
celodenní akci pro veřejnost s názvem „Den 
s Aktiviosem“. Celý den probíhal v přátelské 
a milé předvánoční atmosféře. Kromě mnoha 
náhodných návštěvníků přišli také naši členo-
vé, dále žadatelé, jejichž projekty jsme finančně 
podpořili a dále zástupci neziskových organiza-
cí a starostové z našeho území. Přivítali jsme 
seniory, studenty  VU3V – Univerzity třetího 
věku a  zasoutěžit si přišly i děti ze školní druži-
ny při ZŠ Přeštice. Celý den běžela „smyč-
ka“ z našich akcí a zajímavých míst regionu. 
Zajímavé bylo pro nás zjištění, že pro některé  
návštěvníky byla mnohá místa záhadou, byť se 
nacházejí kousek od jejich místa bydliště. 

 Pro zpestření celého programu probíhaly po 
celý den ukázky techniky paličkování a zají-
mavé bylo i povídání o vánocích a vánočních 
zvycích. Na šesti výstavních panelech si mohli 
návštěvníci prohlédnout výběr z již zrealizova-
ných projektů, které naše sdružení OS Aktivios 
dosud finančně podpořilo. Od roku 2008 jsme 
podpořili 92 projektů  ve výši přes 37 mil. Kč. 
Na sedmém panelu jsme přiblížili návštěvníkům 
různorodou směs uskutečněných akcí   v rámci 
grantu pro mládež JUMP. Výstavní panely si 
můžete již nyní prohlédnout ve žlutém domě 
MěÚ Přeštice – v mezipatrech. 

 Na přeštickém náměstí se tradičně konaly 
vánoční trhy a všichni jsme se těšili na spo-
lečné zpívání pod vánočním stromem, které se 
bohužel kvůli počasí nakonec nekonalo. I přes-
to se Den s Aktiviosem vydařil a my se těšíme 
na další setkání s vámi. 

Co plánujeme v letošním roce 2012? 

Po celý rok budeme realizovat s našimi part-
nery MAS Pošumaví a MAS sv. Jana z Nepo-
muka krásný projekt spolupráce „Oživme spo-
lečně památky a pověsti z míst tajemných 
i kouzelných.“  

Ve spolupráci s mikroregiony Přešticko, 
Úslava a Radyně vyhlásíme letos v březnu již 
třetí  ročník grantu pro mládež  JUMP a pove-
deme žadatele k úspěšnému dokončení.

Pro velký zájem budeme pokračovat ve vzdě-
lávání pro seniory v rámci Univerzity třetího 
věku ( VU3V).   

Plánujeme opět vyhlásit v březnu a srpnu  8.  
a  9. výzvu  pro žadatele Strategického plánu 
Leader. 

V dubnu zveme všechny příznivce cyklistiky 
na den plný sportu, zábavy a soutěží na „Tour 
de Úslavu“.  

Na  květen připravujeme druhý ročník 
„Den  regionu aneb Všude dobře doma nej-
líp“. Akce se opět uskuteční v areálu zámku 
Nebílovy. 

Propagovat celé naše území  budeme na 
Země živitelce v srpnu a na Veletrhu cestov-
ního ruchu Plzeňského kraje – ITEP 2012 
v říjnu.

V září vás srdečně zveme na tradiční „Slav-
nosti jablek“  na zámek v Nebílovech. 

Pokud bude i letos zájem a finance, můžete 
se s námi vydat na duchovní pouť na horu Říp 
v rámci akce „Modlitba za domov “. 

V listopadu pořádá náš člen OHK – Plzeň-jih 
třetí ročník „Veletrh perspektivy řemesel“. 

A konečně v prosinci se opět těšíme na „Den 
s Aktiviosem“, společné setkání s Vámi se 
všemi, které naše práce zajímá a kteří se chce-

te nejen něco nového o nás a svém regionu 
dozvědět, ale můžete se též aktivně zapojit. 

O všech o jednotlivých plánovaných akcích 
vás budeme průběžně informovat v tisku i na 
našich webových stránkách www.mas-akti-
vios.cz   

Šťastné vykročení do nového roku přeje       
Hana Bouchnerová, manažer OS Aktivios 

Virtuální univerzita třetího věku 
– letní semestr

Přednášky budou probíhat opět  ve dvou stře-
discích, na začátku studia si můžete vybrat, kde 
budete studovat.  TĚŠÍME SE TÉŽ NA NOVÉ 
ZÁJEMCE.

KONZULTAČNI STŘEDISKO PŘEŠTICE
Kde: v Kulturním a komunitním centru v Přeš-
ticích
Zahájení: 17. února 2012  (pátek) 
Hodina: 10.00 hod.-12.00 hod.
Další termíny:   2. března 2012

16. března 2012
30. března 2012
13. dubna 2012
27. dubna 2012

Téma přednášek letního semestru 2012 v Přeš-
ticích?

Etika – Etika je slovo, slušnost je čin. Bude-
me se etikou zabývat, definovat ji, zaměříme 
se na její kategorie s vědomím, že přesto je na 
pořadu společenského zájmu slušnost.
Cena za semestr: 300 Kč 

KONZULTAČNI STŘEDISKO NEZDICE
Kde: na Obecním úřadě v Nezdicích
Zahájení:  13. února 2012  (pondělí) 
Hodina: 10.00 hod.-12.00 hod.

Další termíny: 27. února 2012
12. března 2012
26. března 2012
  9. dubna 2012
23. dubna 2012

Téma přednášek letního semestru 2012 v Nezdi-
cích?

Kouzelná geometrie – Aniž to tušíme, den-
ně užíváme toho, co s geometrií úzce souvisí. 
V přednáškách se vydáme od výrazných tvarů 
přes poohlédnutí po starších stavebních techni-
kách ke geometrii moderní architektury 
Cena za semestr:300 Kč 
Kdo se může přihlásit ke studiu?
– senior (statut důchodce) 
– invalidní důchodce bez rozdílu věku
– osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby 
čekající na přiznání důchodu apod.)

Kontakt a bližší informace (a přihlášky): 
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažer-
ka, OS Aktivios. Telefonní čísla 725 883 296, 
376 382 312, e-mail: info@mas-aktivios.cz, 
www.mas-aktivios.cz/VU3V.

20 let činnosti firem Vishay a Schwerdtel
Na konci roku 2011 osla-

vily 20 let trvání činnosti 

v Přešticích dvě významné 

společnosti – společnost VIS-

HAY ELECTRONIC, spol. 

s r. o., a společnost Ludwig 

Schwerdtel, spol. s r. o. Za 

jejich dlouhodobý významný 

přínos pro město a pro jeho 

obyvatele oběma společnos-

tem poděkoval a pevné pod-

nikatelské i osobní zdraví do 

dalšího desetiletí jim popřál 

starosta města.

Hlavním předmětem pod-

nikání společnosti VISHAY 

ELECTRONIC, spol. s r. o. 

sídlící v ul. Mlýnské, je výro-

ba, instalace a opravy elektric-

kých strojů a přístrojů, stejně 

tak elektronických zařízení.

Hlavním předmětem pod-

nikání společnosti Ludwig 

Schwerdtel, spol. s r. o., sídlící 

v ul. Jungmannova, je výroba 

a montáž speciálních strojů na 

transport plastových a jiných 

hmot.

Zprava: Ralf Kaestner, Gert Tronich, Werner Gebhardt, Jiří 
Velkoborsky – jednatel společnosti v ČR, Rainer Kropf – všichni 
VISHAY, Antonín Kmoch – starosta Přeštic.

Veselý předvánoční kolektiv pracovníků společnosti Schverd-
tel bez svého ředitele Petra Brůžka.

Oznámení občanům
Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že místní poplatky, tj. poplatek ze psů a poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2012 se začínají vybírat od 9. ledna 2012. 

Poplatky je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ Přeštice Masarykovo nám. 107 nebo 
v pokladně MěÚ Přeštice Husova 465, dále převodem na účet Města Přeštice a složenkou. 

Poplatek za odpady je splatný nejpozději do 28. února 2012, poplatek ze psů do 30. dubna 
2012.

Sazby poplatků za komunální odpad pro rok 2012:
Osoby trvale hlášené…………………………………………  500 Kč / osoba 
Majitelé objektů sloužících k individuální rekreaci 
s trvalým pobytem na území města a místních částí……… .....310 Kč
Majitelé objektů sloužících k individuální rekreaci 
bez trvalého pobytu na území města a místních částí….............500 Kč
Poplatek neplatí děti od narození do konce kalendářního roku, v němž dovrší tří let věku.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta města

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

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Tradiční dětský bál v maskách se koná 14. ledna 2012 

v  přeštické sokolovně od 14.00 hodin.
K tanci  a  poslechu hraje skupina ASFALT

Čeká na vás bohatá tombola, soutěže, sladká odměna…
Masky mají vstupné zdarma, rodiče za 50 Kč, 

děti bez masek 20 Kč
Sestra Radka

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 
     SOKOLA PŘEŠTICE 
                   PŘEJE 

VŠEM SVÝM CVIČENCŮM 
A OSTATNÍM PŘÍZNIVCŮM 

SPORTU A POHYBU

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2012
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Program na měsíc leden 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

leden 2011 
l 11. 1. „Proč jsou lidé nemocní III.“
Čas konání: 17.30 hodin
Přednáška s p. Mojžíšem
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 14. 1. Myslivecký ples
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: Spolkový dům
Pořadatel: Myslivci Přeštice

l 22. 1. Posezení s dechovkou „Doubravanka“
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 23. 1. Velká školní taška(řice)
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 27. 1. Sportovní ples fotbalového oddílu
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice

7. 1. SO: DOBŘANY – NOVÝ RYBNÍK
Vlakem z Přeštic v 8.28 h do Dobřan, zpět 
z Dobřan v 15.17 h do Přeštic.
TRASA: Dobřany – Nová Ves –Líně – Nový 
rybník – Červený Újezd – Vodní Újezd – Dob-
řany
Vede V. Čermák (17 km).
14. 1. SO: KOLEM  ŽEROVIC – polem 
nepolem – cestou necestou
Odchod od nádraží ČD Přeštice v 9.30 h. Zpět 
ze stanice Přeštice – Zastávka směr Klatovy 
v 15.14 h.
TRASA: Přeštice ČD – Lipky – Čeřenec – 
Horušany – Oplot – Dnešice – Šavlice – Zastáv-
ka ČD.
Vede V. Borovcová (15 km).

19. 1. ČT: VÝROČNÍ SCHŮZE VE VELKÉ 
KLUBOVNĚ HOTELU SPORT – vybírání 
příspěvků
21. 1. SO: KOLEM KAMÝCKÉ SKÁLY
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Točníku. Zpět ze 
Švihova ve 12.58 h do Přeštic.
TRASA: Točník – Otín – Vosí – Kamýk – Švihov
Vede F. Vokáč (10 km).
28. 1. SO: PŘEŠTICE – DOBŘANY
Odchod od nádraží ČD Přeštice v 8.45 hod. 
Zpět z Dobřan v 15.17 h do Přeštic, v 15.29 h 
do Plzně.                                                     
TRASA: Přeštice – Snopoušovy – Vysoká 
– Dobřany
Vede V. Řežábek (16 km)

Co dál v sociálních službách občanům
Na Přešticku probíhala od září 2010 do kon-

ce letošního listopadu aktualizace Komunitní-
ho plánování sociálních služeb. Mezi analýzy, 
které byly zpracovány, patří i dvě studie, které 
mapují aktuální potřeby uživatelů sociálních 
služeb.

První z těchto analýz se zabývá potřebami 
seniorů a osob se zdravotním postižením. Byla 
vytvořena na základě rozhovorů se seniory, 
lidmi se zdravotním postižením a s lidmi, kteří 
o ně pečují. Rozhovory probíhaly nejen s obča-
ny Přeštic a okolních obcí, ale například také 
Chlumčan nebo Štěnovic. 

Ze studie vyplývá, že většina seniorů chce žít 
ve svém prostředí až do konce života. Domácí 
péče zajišťuje psychickou a velmi často i fyzic-
kou pohodu, která má silný pozitivní vliv na 
udržení jejich soběstačnosti. Jedná se navíc 
o nejméně nákladné řešení péče o seniory. 

Podle studie senioři žijící v domácím pro-
středí využívají nejčastěji péči rodiny, pečo-
vatelské služby a domácí ošetřovatelské péče, 
důležitá je proto jejich vzájemná spolupráce. 
Aby mohli senioři žít až do konce života ve 
svém prostředí, je potřeba, aby měli možnost 
využívat terénní pečovatelskou službu a zajis-
tit dostupnost všech forem této služby ve všech 
obcích regionu. Jedná se především o zajiště-
ní nákupů a rozvoz obědů (i o víkendech). Na 
tyto služby by samozřejmě měly navázat služ-
by z oblasti osobní hygieny, péče o domácnost 
apod. Senioři pak velmi často potřebují zajiš-
tění dopravy a doprovodu do měst, především 
k lékaři a na úřady. Lze při této příležitosti 
obzvláště ocenit Pečovatelskou službu Přeštice 
a Pečovatelskou službu Diakonie ČCE, Stře-
disko Radost v Merklíně za ochotu přizpůso-
bovat svoje služby klientům a jejich potřebám. 
V Přešticích mohou klienti díky nim například 
nově využívat pečovatelskou službu i v odpo-
ledních hodinách, popřípadě doprovod např. 
k lékaři, nebo na poštu. Pečovatelská služba 
v Merklíně nově nabízí i obědy pro diabetiky 
a šetřící dietu. 

Jako vynikající bylo seniory a osobami se 
zdravotním postižením hodnoceno Centrum 
domácí zdravotní péče vedené paní Kaderovou. 
Umožňuje jim zůstat doma i v případě zdra-
votních obtíží, při kterých by jinak byla nut-

ná hospitalizace v nemocnici, nebo by senioři 
a osoby se zdravotním postižením byli zatěžo-
váni každodenním dojížděním za zdravotní 
péčí. V současné době probíhá zavedení pilotní-
ho projektu tísňové péče pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v Chlumčanech. Všech-
ny tyto služby sice usnadňují rodině pečovat 
o seniory a zdravotně postižené, přesto jsou 
rodiny dlouhodobě pečující o seniory a osoby 
se zdravotním postižením často přetížené. Na 
jejich podporu bude od ledna probíhat jednou 
měsíčně setkávání pečujících, jejichž nápl-
ní bude především vzájemná podpora, sdílení 
zkušeností a přednášky na témata, která budou 
účastníky zajímat.

Druhá studie se týká starších dětí a mládeže. 
Vyplývá z ní, že v Přešticích a okolních obcích 
drogy, především marihuana a alkohol nejsou 
pro žáky osmých a devátých tříd nic neznámé-
ho. Ví, kde je lze zakoupit a kde jim je prodají, 
ale uživateli bývají spíše mladí lidé o několik 
let starší. Pokud tedy mluvíme se žáky střed-
ních škol, mnoho z nich přímou zkušenost 
s marihuanou má. Objevuje se zde i pervitin. 
Z těchto a dalších zdrojů vyplývá, že by byl 
vhodný terénní pracovník pro práci s mládeží 
ohroženou negativními jevy.

Rovněž chceme ocenit Základní školu Přešti-
ce, která se rozhodla, dle sdělení ředitele školy 
Mgr. J. Šperla, k dosavadním opatřením pro-
ti šikaně přidat v příštím roce školení učitelů 
zaměřené na tuto problematiku.

V rámci komunitního plánování sociálních 
služeb vznikl Katalog poskytovatelů sociál-
ních a dalších služeb Přešticka, který přináší 
informace o službách poskytovaných seniorům, 
zdravotně postiženým, rodinám s dětmi a oso-
bám v krizových situacích. Bude k dispozici 
jednak v digitální podobě, a jednak v tištěné 
verzi.

Za spolupráci chceme rovněž poděkovat 
všem, kteří se na procesu komunitního pláno-
vání podíleli a rovněž Kulturnímu a komunit-
nímu centru v Přešticích za spolupráci, zázemí 
a možnost setkávat se v jejich prostorách.

Koordinátorka Komunitního plánování 
sociálních služeb, Mgr. Stanislava Tejčková, 
tel.: 739 691 900, e-mail: stanislava.tejcko- 
va@seznam.cz

Ještě něco o přeštickém praseti
V Přešticích a okolí byl jedním z velkých 

cechů cech řeznický. Blízkost Plzně s rostoucím 
průmyslem bylo výborným odbytištěm pro maso 
a uzenářské výrobky. Odvážní jedinci kupovali 
od Maďarů v Uhrách těžké bagouny a honili je 
pěšky do Přeštic, kde je poráželi a maso vozili do 
Plzně. Dlouhá cesta  z Uher za každého počasí 
a potíže s krmením si vyžádalo značné finanční 
ztráty, nehledě na to, že se často zavlékaly různé 
nemoci. Zkusili tedy kupovat lehčí kusy a doma 
je do porážkové váhy dokrmovali. Březí prasnice 
se zde nechávaly vrhnout a ze selat pak byli vybí-
ráni schopní jedinci k dalšímu chovu. Zkusili 
také křížit plemeno Mangalica s domácím pleme-
nem Hřebenáč, potom s černým bavorským York 
a Bergshire a tak pracně vypěstovali svérázné 
prase přeštické. Barvu černobílou mělo jistě 
původem z chovů anglických. Mělo hodně před-
ností – skromnost ve výživě, silné vrhy a dobrý 
přírůstek na váze. Selata dosáhla za 3 měsíce, 
krmena jen brambory a trochou mléka 50-60 kg. 
To byla váha, která řezníkům nejlépe vyhovovala, 
protože těžší prasata měla pak dost sádla. Během 
několika desetiletí byla po něm velká poptávka. 
Přibývalo zde řezníků, ale i obchodníků s prasaty 
i selaty, skoro se dalo říci, že handloval skoro 
každý, ať chalupník nebo bezzemek. Na venkově 
se také změnil život chalupářů a domkářů. Muž 
chodil pěšky nebo na kole do Plzně do Škodovky 
a žena doma krmila selata pro trh nebo krmíky 
pro jatky. Hravě se za rok vykrmilo 8-10 přeš-
tických prasat. Plodnost byla vysoká, u prvniček 
tak 9-10 selat, starší tak 15-18 a nebylo zvlášt-
ností i 20 selat z jednoho vrhu. Prasnice mívají 
hodně mléka i při špatném krmení.Cena tehdy 
byla za 15-18kg sele 10 Kčs za kilo. Od řezní-
ka pak dostal 550-660 Kčs za vykrmené prase. 
Ceny píši v prvorepublikových korunách. Ještě 
v roce 1936 nebylo zákonem uznáno přeštické 
prase, bylo jen bílé náchodské, ale všichni byli 
pro přeštické. Ale i tato požehnaná prasečí éra 
vzala za své, když i na kovozemědělce dolehla 
socializace venkova za budování socialismu.

Jako mají Klatovy své karafiáty a své „mordie“, 
Hradec a Náchod svého „votroka“, Brno „grázla“, 
Praha „pepika“, Sušice “bejska neřezanýho“, tak 
Přeštice mají svého „kance“. V Přešticích dokon-
ce dvojí kance, ale ty dvounohé tentokrát vynechá-
me. Tento název zde tak zdomácněl, že i když  po 
stránce právní je považován za nadávku, v Přešti-
cích nežalovatelnou, protože zde to není urážka. 
Přeštické prase dalo městu a zdejšímu kraji popu-
laritu, peníze i slávu, jako kdysi velké poutě, které 
přinesly blahobyt městu.

Těžko si představit, jak postupovali předchůd-
ci v plemenářství, než dospěli k dnešním formám 
i vlastnostem přeštického prasete. Třebaže jsou 
Mendlovy šlechtitelské zákony známy již přes dvě 
a půl staletí, musíme u přeštického prasete tyto 
vědecké cesty vyloučiti a přikloniti se k plánovi-
té selekci. Byla to jistě dlouhá, usilovná a trpělivá 
práce, nelze ani zde vyloučiti náhodné úspěchy 
i neúspěchy plynoucí z příbuzenské plemenitby.

Přeštické prase nebylo mezi vyvolenými v zem-
ském chovu a proto jen tak živořilo za vydatného 
pronásledování mocipánů. Bylo to za I. republiky 
a i po válce se poukazovalo na jeho degenerační 
úkazy, bez nichž i ten nejdokonalejší typ se neo-
bejde za pár desítek let. Má skutečně vážné vady, 
většinou však jen v exterieru, jako je větší hla-
va, nápadně zahnutý rypák s „kapřím“ chrupem. 
Měkký hřbet, volné plece, sráznou hýžď, měkkou 
spěnku, hůlkovitý postoj, lysý hřbet a rozházenou 
chůzi. Víme, že když se chce někdo odpraviti, že 
o dobrých vlastnostech, byť i dominujících, se 
raději pomlčí. Po roce 1948 začal s novým elánem 
vyhlazovací boj proti přeštickému praseti, protože 

se hodil jako výtečný prostředek k účinnějšímu 
proletarizování venkova a nástupu do JZD. Tak 
bylo vyvražďováno stádo plemenných přeštických 
kanců. Posledního typického přeštického plemen-
ného kance jsem musel vykastrovat u Kydlíčků 
v Příchovicích z moci úřední a aby to nebylo panu 
Kydlíčkovi líto, dostal 10 000 Kč pokuty. Přesto 
však se nám podařilo schovat několik přeštických 
kanců v Lukavici, Lišicích a Pteníně, kteří vyzra-
zeni nebyli.Oni i jejich majitelé by měli dostat 
tehdejší „Řád práce“, protože tím se zachovalo 
plemeno přeštického černostrakatého prasete do 
dneška.

Již se nedá zjistit, komu se v roce 1951 v Pra-
ze znelíbilo naše přeštické prase.V té době byla 
perspektiva přeštického prasete velmi bídná. Stal 
se však zázrak.Koncem roku 1951 se u nás dělal 
plemenářský průzkum z Výzkumného ústavu ple-
menářského v Kostelci nad Orlicí.Tam kontrolo-
vali výtěžnost-jateční váha, partie masa, růst, spo-
třeba krmiv a vlastně celá ekonomika chovu.Bylo 
zjištěno, že přeštické prase má větší výtěžnost než 
bílé prase rychnovské. Najednou byla snaha sehnat 
ještě nějakého přeštického kance. Hledalo se, pát-
ralo, vyzvídalo, ale nikdo nevěřil, že ještě nějaký 
je. Přemluvil jsem jednou před svátky jednoho 
soudruha, aby někdo přijel z výzkumu se podívat, 
a tak jsme objevili jednoho ze schovaných kanců. 
Byl dán spolu s několika selaty na výzkum, a tak 
se v roce 1952 obrátil vítr ve prospěch přeštického 
prasete. Přece však se v plemenitbě muselo něco 
změnit. Šlo o příměs asi 1/4 nové krve a sledová-
ním dědičných vlastností byly odstraněny staré 
vady. Na přeštické prasnice byli připouštěni kan-
ci Livenští, Milgerodští, německý Sattelschwein, 
Cornwall i divoký kanec, později Sedelbeck. 
Nejlépe navázal na naše prasnice Sattelschwein. 
U degenerovaného prasete zmizel měkký hřbet, 
zlepšil se postoj i chůze, snížením tuku lépe vynik-
la plec i krk, jinak ale zůstává stále masosádelný, 
měkká spěnka s jemnou kostí.

Na krajské hospodářské výstavě v roce 1959 
bylo také stádo přeštických kanců a prasnic, 
které dávalo ráz celé výstavě. Proto asi dalo 
pořadatelstvo zhotovit v hornobřízské kaolin-
ce sousoší přeštického prasete, prasnici a kance.
Byli v nadživotní velikosti. Bylo umístěno hned 
u vchodu do výstavy. Sousoší stálo 42 000 Kčs 
a po výstavě se nemohlo jinam dostat než do Přeš-
tic. O částku se rozdělily ONV a MěNV. Asi do 
roku 1955 stála před Spořitelnou socha Masaryka. 
Ta byla odstraněna, že přijde do muzea. Pak ležela 
rozbitá v koutě tehdejšího ONV. Místo Masaryka 
mělo být na náměstí postavenou sousoší přeštické-
ho prasete, ale všeobecný odpor lidu tomuto pas-
kvilu zabránil.Tak se potom mělo sousoší postavit 
na Borech u silnice vedoucí na Plzeň, na místě kde 
bývala tržnice.Většina rozumných občanů Přeštic 
to však nedovolila, tak sousoší bylo nabídnuto 
JZD, aby jej postavilo před prasečí stáje. JZD to 
však odmítlo, a tak putovalo sousoší do radnice do 
dvora, kde jej uskladnili v  kolničce s všelijakým 
haraburdím. Konečně od roku 1968 bylo sousoší 
umístěno před budovu JZD jako věčná připomín-
ka, čím se asi Přeštice kromě J. J. Ryby a Josefa 
Hlávky proslavily.

V dřívějších dobách mívalo oblibu hovězí 
maso, ale na Přešticku to bylo vepřové. Nedělní 
oběd bez pečínky, nebo pečeného bůčku, kyselého 
zelí a kynutých knedlíků, hojně zalitých dobrou 
šťávou – zde se také říkalo „hnojnicí“, byl vrchol 
pochoutky. Proto zřejmě bylo přeštické prase 
vyšlechtěno a opět objeveno, protože na Přešticku 
prostě knedlo-zelo-vepřo vládne a doufejme, že to 
ještě dlouho vydrží.

Dle poznámek MVDr. Božetěcha Vácha přepsal 
Slavomír Vácha

Seminář o zdraví ve spolupráci 
s Coral clubem ČR

témata – ph lidského organismu, buněčná výživa, detoxikace, parazit
dne 28. 1. (sobota) 9.00 hod. v KKC Přeštice, Jungmannova ulice 

Rezervace na tel.: 604 146 256 (pí Fořtová) 



Inventura ve skočické škole
Na konci roku je zvykem se ohléd-

nout a zhodnotit, co se nám povedlo 
a co je třeba zlepšit. Naším hlav-
ním úkolem je samozřejmě výchova 
a vzdělávání dětí. Na jaře 2011 jsme 
nechali prověřit znalosti našich páťáků 
v celostátních testech Kalibro v oblas-
tech matematika, český jazyk, anglic-
ký jazyk, humanitní základ a přírodo-
vědný základ. S výsledky jsme byli 
velmi spokojeni. Kromě humanitního 
základu překonali naši žáci pokaž-
dé celorepublikový průměr. Nejvíce 
v matematice – o 14 %. Ve třech z pěti 
hodnocených okruhů překonali repub-
likový průměr všichni.

Své znalosti si žáci rozšiřují nejen v lavicích, 
ale i na nejrůznějších akcích. Zkušenosti do živo-
ta jim přináší naše již tradiční, hojně navštěvo-
vané, divadelní představení na konci školního 
roku.

Velice dobré je také technické vybavení. 
Jako většina škol jsme se zapojili do projektu 
„EU peníze školám“. Do obou našich tříd jsme 
zakoupili interaktivní tabule a vyučující vytvá-
řejí digitální učební materiály, tzv. DUMky.

Naše žáky se snažíme aktivně zapojovat i do 
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Přeštice v čase – XXVI.

od 14.00 hodin
velký sál KKC P eštice

Doubravanka
22. 1. 2012

Adéla STUCHLOVÁ, Tomáš MLYNÁŘÍK, Sofie KAŠPAROVÁ, Andrea IMPELLIZZERI, 
Šimon SEDLÁČEK, Tereza SCHRIMPFOVÁ

Daniel BEŠKA, Elena KUBĚNOVÁ, Robert KRÁĹ, Magdaléna OBROVÁ, Šimon MALÍK, 
Radek ČÍŽ

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 26. 11. 2011 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.

V minulém čísle Přeštických novin jsem stručně popsal bývalý přeštický mlýn. Fotografie vlevo 
ukazuje mlýn s vodním náhonem s dřevěnou lávkou, která vedla od domu p. Řezanky k budovám 
elektrozávodu p. Tuzara. Druhá fotografie je současná z podobného místa.

Text a foto ing. Jiří Běl

dění v obci. První spolupráci jsme navázali už 
před mnoha lety s místní skupinou ČČK. K ní 
se po čase přidaly kronikářka obce a myslivec-
ké sdružení JAMA. Naším nejnovějším partne-
rem je místní osadní výbor. 

Přes všechny naše úspěchy jsme si vědomi, 
že je stále co zlepšovat. A proto přejeme všem 
našim žákům i příznivcům do nového roku hod-
ně zdraví a dobrých nápadů, aby se nám to spo-
lečnými silami dařilo.

H. Pechová, uč. ZŠ a MŠ Skočice

Vánoční kamion Coca-Cola
Chci touto cestou poděkovat za excelentně 

zvládnutou přípravu akce, a to jak ze strany 
Kulturního a komunitního centra, tak ze strany 
města Přeštice a městské policie.

Naše marketingové oddělení zaznamenalo 
distribuované letáky i v těch nejmenších spádo-
vých vesničkách.

To se posléze projevilo i v návštěvnosti cca 
4500 lidí.

Dále chci ještě pochválit činnost městské 
policie po dobu celé akce. Ve většině měst 
jejich práce končila příjezdem kamionu.

Zde po celou dobu řídili dopravu a dbali na 
bezpečnost návštěvníků.

Ještě jednou moc a moc děkuji a těším se na 
další spolupráci.                    Martin Dienstbier

lokální marketingový specialista
Coca-Cola HBC Česká republika, spol.s r. o.

Foto Josef Kubát
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Nábory do nové třídy gymnaziální pobočky 
v Přešticích jsou v plném proudu

Informativním setkáním pro rodiče žáků 
letošních 7. tříd ZŠ Přeštice, kterému předchá-
zely čtvrtletní aktivy rodičů žáků všech tříd, 
byly  v aule komplexu  školní budovy  Na Jor-
dáně v pondělí dne 14. listopadu 2011 v 17.00 
hod. zahájeny nábory do nové třídy odloučené 
gymnaziální pobočky.  

 Za město Přeštice přítomné rodiče a též jed-
nu žákyni sedmé třídy, kteří projevili velký 
zájem o prezentované informace a měli řadu 
konkrétních dotazů k možnosti studia na přeš-
tické odloučené gymnaziální pobočce, přivítal 
vedoucí náborového týmu 2. místostarosta pro 
školství, kulturu a sport Mgr. Jan Königsmark, 
který na odloučené gymnaziální pobočce též 
vyučuje.

Podrobné informace o možnostech studia na 
gymnáziu, o studijních programech  a perspek-
tivách absolventů přednesl člen náborového 
týmu Mgr. Josef Šimána, mnohaletý středo-
školský gymnaziální profesor, který též vyučuje 
na přeštické pobočce. 

 Přítomní rodiče žáků letošních 7. tříd velice 
ocenili zvolenou formu prezentace. Dle vyjád-
ření některých rodičů získávali jejich děti  od 
svých třídních učitelů mnohdy  bohužel jen 
všeobecné a ne vždy zcela přesné informace 
o možnosti gymnaziálního studia v Přešticích.

 Jan Königsmark i Josef Šimána prezentovali 
názor, že tak veliké město, jako jsou Přeštice, 
by mělo mít alespoň jednu střední školu. Zvy-
šuje se tím nejen prestiž města, ale zároveň to 
umožňuje zpřístupnit středoškolské studium 
širšímu okruhu zájemců, především z menších 
okolních obcí, pro které by denní dojíždění do 
Plzně či do Klatov  představovalo nemalé kom-
plikace /časové, ale i finanční/.

 Mgr. Josef Šimána zdůraznil dlouholetou 
tradici plzeňského gymnázia na Mikulášském 
náměstí, jeho prestiž mezi ostatními srovnatel-
nými školami regionu a trvale výborné studijní 
výsledky žáků. Bezpochyby nejlepším dokla-

dem je každoročně vysoké procento absolven-
tů, kteří jsou přijímáni na VŠ všech typů bez 
přijímacích zkoušek.

 Na setkání mimo jiné zazněly i níže uvedené při-
pomínky či dotazy, na něž zároveň i odpovídám:

1. Které cizí jazyky lze v Přešticích na odlou-
čené gymnaziální pobočce studovat? 

Zatím je možné studovat tři cizí jazyky - ang-
ličtinu, němčinu a ruštinu.

2. Požadavek, aby žáci, kteří mají studijní 
předpoklady, mohli být pozváni na podob-
nou informační schůzku, kde by se dozvědě-
li podrobnější informace o studiu v přeštické 
pobočce.  Bylo přislíbeno.

3. Požadavek na případné navýšení počtu 
vyučujících plzeňského gymnázia v Přešticích. 

Dle některých rodičů k menšímu zájmu o gym-
naziální studium v Přešticích přispívá i fakt, že 
v gymnaziálních třídách učí většinou jen učitelé 
ZŠ Přeštice. Pozn.: Tito vyučující jsou však pro 
gymnaziální výuku plně kvalifikováni. 

4. Velice pozitivně rodiče ocenili zavádě-
ní zájmových kroužků v přeštické pobočce. 
Zatím se jedná o Konverzaci v německém jazy-
ce, Základy ruského jazyka a  Úvod do umění 
a designu. 

5. Rodiče též velice kladně oceňují zapojová-
ní přeštických gymnazistů do výběrových akti-
vit a exkurzí plzeňských studentů. Mj. se jed-
ná o zahraniční exkurze či poznávací zájezdy, 
lyžařské kurzy, vodácké aktivity apod.

Informační setkání se dokonce „poněkud pro-
táhlo“, ale dle vyjádření účastníků splnilo oče-
kávání a rodičům výrazně pomohlo při rozho-
dování o budoucím studiu jejich dětí.  

Místostarosta Königsmark poskytl přítom-
ným též bohatý informační materiál o stře-
doškolském studiu na gymnáziu v Plzni a též 
materiál přímo o studiu na přeštické odloučené 
gymnaziální pobočce.

 Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro školství, kulturu a sport  

V červnovém čísle Přeštických novin byly 
v loňském roce otištěny názory zastupitelů měs-
ta Přeštice a regionálních politiků k přeštické 
odloučené gymnaziální pobočce a celkově ke 
střednímu školství v Přešticích. 

Nyní se mohou čtenáři PN seznámit s odpo-
věďmi na tytéž otázky od přeštického občana 
– pana docenta, akad. malíře Josefa Mištery, kte-
rý též vyučuje na gymnaziální pobočce výběro-
vý předmět Základy umění a designu a je rovněž 
členem náborového týmu.     

Čtenáři si mohou též přečíst a zamyslet se nad 
jeho dalšími řádky, které nepíše jen z pozice 
pedagoga, ale především jako otec.

Dovoluji si panu docentovi poděkovat za jeho 
ochotu a čas, který věnoval odpovědím na níže 
uvedené otázky, včetně jeho dalšího textu.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
města Přeštice pro školství, kulturu a sport

Jaký je Váš souhrnný názor na pobočku 
prestižního plzeňského gymnázia na Mikuláš-
ském náměstí v Přešticích? Jak se díváte na její 
dosavadní fungování?

Gymnázium na Mikulášském nám. je opravdu 
špičkové a samozřejmě si hlídá kvalitu i ve své 
pobočce. 

Nedávno jsem hovořil s jeho ředitelem, který 
se pochvalně vyjadřoval o učitelích, kteří zde na 
přeštické pobočce působí. Takže je to skvělá šan-
ce pro naše město. Smutné je, že to nechápeme, 
že si jí nepovažujeme, a tak je obtížné její třídy 
naplnit. Lidé si říkají – to přece nemůže být dob-
ré, když je to tady – a nechají své děti dojíždět 
cca 500 hodin ročně do jiných stejně, nebo méně 
kvalitních škol.

Jaký je Váš názor na snahu a představu 
městské samosprávy zajistit všestranný rozkvět 
místní pobočky (např. zajištění nadstandardní 
výuky nepovinně volitelných předmětů formou 
zájmových kroužků atd.)? 

Pokud městská samospráva má snahu pobočku 
gymnázia na Mikulášském nám. udržet a nastar-
tovat, dělá dobře. Já se také snažím k tomu tro-
chu přispět hodinami designu. Studenti, kteří 
navštěvují mé hodiny, se účastnili soutěže Teen-
design a dva z nich minulo ocenění jen o vlásek, 
přestože jsme na přípravu prací měli pouze cca 
měsíc. Studentům gymnázia nabízím také kon-
zultace, pokud by chtěli v budoucnu směřovat 
k oborům uměleckým a designérským.

Jak hodnotíte snahu městské samosprávy, 
aby bylo střední školství v Přešticích, mající zde 
letitou tradici a velice dobrou pověst zachováno 
a výrazně podporováno?

Ono tu nejde o tradici, tedy minulost, ale 
především o budoucnost. Tam, kde jsou školy, 
je vyšší inovační potenciál – tam spíše přilá-
káte investora a průmysl, tedy práci a pracov-
ní místa. Tam, kde je vzdělání a práce, zůsta-
ne mladá generace. Město bez střední školy 
čeká v budoucnu spíše stagnace nežli rozvoj. 
Proto hodnotím pozitivně, že městská samo-
správa gymnázium v Přešticích prosazuje – je 
to o jejich budoucí prosperitě a tu chtějí jistě 
všichni bez ohledu na politickou příslušnost. 

Studium na pobočce plzeňského
gymnázia v Přešticích je stejně kvalitní 

jako studium v Plzni
Působím dvacet let jako vysokoškolský peda-

gog a nyní vedu ve funkci ředitele Ústav umění 
a designu, který jsem před deseti lety na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni založil. Vedle toho 
jsem také nevlastním a vlastním otcem šesti dětí, 
z nichž dvě už absolvovali střední školu a dvě 
jsou na druhém stupni ZŠ Přeštice. Jejich pro-
střednictvím jsem poznal úroveň a způsoby výu-
ky na několika základních a středních školách. 
Píši to zde, abyste věřili, že v problematice škol-
ství se orientuji velmi dobře.  

V Přešticích již několik let sídlí pobočkou 
vynikající plzeňské gymnázium na Mikuláš-
ském nám. a k mému velkému údivu je obtíž-
né jej naplnit studenty. Vůbec to nechápu. Toto 

gymnázium je na vysoké úrovni a přitom je nyní 
možné, aby do něj byly naše děti přijaté bez přijí-
macího řízení, zatímco v Plzni probíhá o možnost 
studovat v něm tvrdá soutěž. Proč to nikdo nech-
ce?  Studium na naší pobočce je stejně kvalitní 
jako v Plzni a jeho student bude dobře připraven 
pro studium na vysoké škole. Naopak, kdyby se 
zde některým studentům nedařilo a  neuspěli, 
přejdou plynule zpět na druhý stupeň ZŠ. Takže 
není tu žádné riziko. 

Pokud směřují děti na jiný typ střední školy, 
i tak je toto ideální cesta. Z gymnázia na Miku-
lášském nám. udělají, až jim bude patnáct let, 
bez  problémů úspěšně přijímačky na jakoukoliv 
střední školu.  

Prý někteří pochybují o tom, zda je přeštická 
pobočka na stejné úrovni, jako plzeňské gymná-
zium na Mikulášském nám. „Jak by to mohlo být 
dobré, když je to tady.“ To je hloupé takhle si 
nevěřit a je to samozřejmě nesmysl. 

Prestižní gymnázium si nebude kazit svůj 
vysoký kredit nekvalitní pobočkou, jejíž studen-
ty pak přijímá na dostudování. Nedávno jsem 
hovořil s jeho ředitelem, když příjímal ocenění 
od rektorky Západočeské univerzity. Velmi si 
pochvaloval úroveň učitelů, kteří zde na poboč-
ce působí.

Pobočka gymnázia na Mikulášském nám.
v Přešticích je optimální „bránou“ k jakému-
koliv dalšímu vzdělání vysokoškolskému, ale 
i středoškolskému.  

Další výhodou studia v Přešticích oproti jiné-
mu gymnáziu je, že škola se nachází blízko byd-
liště a my rodiče tak máme lepší přehled, co naše 
děti dělají – je to pro naše děti bezpečnější, než-
li dojíždění. Ať už myslíme na drogy, alkohol, 
možnosti obtěžování dítěte staršími dětmi, nebo 
dospělými, či na dopravní nehodu, je riziko pro 
naše dítě zde v Přešticích mnohonásobně menší. 
Kromě toho děti ztratí spoustu času  cestováním. 
Cesta na nádraží a cesta vlakem, či autobusem  
s velkým předstihem, aby dítě stihlo ráno výuku 
a odpoledne cesta na nádraží a čekání, protože 
České dráhy nestaví jízdní řády podle školních 
rozvrhů, znamená denně ne méně než tři hodi-
ny. Za dva roky dojíždění je to přes 1000 hodin. 
To je až 180 pracovních dnů zmarněného času. 
Zbytečně! 

Když jsem se ptal své dcery Anežky, jak se 
ke studiu na pobočce staví rodiče ostatních žáků, 
řekla mi, se zřetelnou výčitkou v hlase, že někteří 
nechají rozhodovat své děti. To je ale jistě taková 
její dětská propaganda – dítě ve dvanácti, třinácti 
letech si neumí představit, že nynější rozhodo-
vání „kam po základní škole“ nekompromisně 
nasměruje zbytek jeho života. Typ školy si dítě 
nevybírá podle svého nadání, ale podle kama-
rádů, nebo nějakých dětinských romantických 
představ. To nejhorší, co bychom mohli pro své 
děti udělat - nechat je, aby si už v tomto věku 
„vybraly“ svou budoucnost.  

Možná se někteří obáváte své děti na poboč-
ku gymnázia poslat, protože jsou tam zvýšené 
studijní nároky. Samozřejmě na gymnáziu vyšší 
nároky na žáky jsou, ale jsou tam také výběroví 
žáci, a tím příznivější atmosféra pro práci.

Přeštice získaly možnost vybudovat na svém 
území pobočku prestižního gymnázia v době 
krize, kdy se počet středních škol snižuje. Je to 
pro nás, občany z Přeštic a okolí a pro naše děti, 
fantasticky výhodné, je to veliká šance. Pokud 
tuto možnost nevyužijeme a pobočka zanikne, 
podobná příležitost se hned tak nezopakuje. 
Může to trvat deset dvacet let, než se o to bude-
me moci pokusit znovu.   

Myslím, že přeštická pobočka gymnázia na 
Mikulášském nám. by měla mít opačné potíže 
– potíže s velkým množstvím uchazečů z Přeštic 
a okolí, ale i z Plzně. Pokud to tak není, rodiče zřej-
mě nejsou v dostatečné míře a přesně o všech výho-
dách a možnostech tohoto studia informováni.

 Proto jsem napsal tyto řádky. 
 doc., Josef Mištera, akad. malíř

mistera@uud.zcu.cz

Vážení přátelé, sousedé, milí občané
Osadní výbor Skočice 

funguje sice krátkou dobu, 
ale již se nám podařilo 
lecos vylepšit či prosadit. 
Vše bylo v dobrém slo-
va smyslu. Jak ale život 
ukazuje, i náš výbor musí 
čas od času řešit ne zrov-
na příjemné a hezké věci. 

Příkladem jsou černé skládky. Někteří mysliv-
ci a dobrovolní hasiči se snaží uklízet nepořá-
dek u silnic, cest, lesů, u požární nádrže, hřiště 
a podobně, který zde zanechávají nezodpověd-
ní, dá se říci nesvéprávní, občané. Těchto mys-
livců a hasičů si nesmírně vážím a děkuji jim. 
Jak mě ale informoval starosta SDH Skočice, 
asi největším problémem je černá skládka na 
pozemku města PČ 1/1 v místě sportoviště ve 
Skočicích, konkrétně za pozemky PČ 1/8 Jan 
Pluhař a Libuše Pluhařová a PČ 1/12 Zdeňka 
Babková. Jak jsem si ověřil, jedná se především 
o větve, stavební suť a popel. Nešťastnou náho-
dou tentýž den došlo při dětských hrách k pádu 
dítěte do popela. Tento popel byl ještě žhavý 
a tak došlo k popálení dítěte. Na štěstí jen k vel-
mi drobnému. Nebudeme ale čekat, až se stane 

něco horšího. Požádal jsem proto město Přeš-
tice a městskou policii o prošetření a nařízení 
odstranění černé skládky včetně udělení „tuč-
né“ pokuty. V době psaní tohoto příspěvku ještě 
zvažuji předání celé věci Policii ČR.

Nejedná se ale o jedinou černou skládku. 
Někteří jsou „vynalézavější“. Odpad zavezou 
do stráně za místní restaurací, či k rybníku, 
který za chvíli tímto způsobem zaveze. Také se 
najde „odborník“ a zaveze stavební suť na pole. 
Nechť se každý nad sebou zamyslí. Snad se 
těmto „černým ovcím“ našeho okolí přijde na 
kloub a lidé se o nich dozvědí. Popel a veškerý 
komunální odpad patří do popelnice, zahradní 
třeba do kompostu a stavební suť na oficiální 
skládku či sběrný dvůr. Osobně si myslím, že 
když zavezeme a rozhodíme listí před orbou na 
pole, že to nikomu nevadí.

Neničme prostředí, kde žijeme a kde si děti 
hrají!

Co přát oněm černým ovcím nevím, ale závě-
rem mi dovolte, abych všem ostatním popřál 
příjemné prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví, štěstí a pohody do nového roku.

Ondřej Živný, 
předseda Osadního výboru Skočice

O gymnaziální pobočce s Josefem Mišterou

Advent ve Skočicích
Na sv. Barboru – v neděli  4. 12. byla ve sko-

čické kapli zahájena výstava betlémů. Zájem-
ci si mohli prohlédnout na čtyřiceti modelech 
precizní práci betlémářky – paní Ireny Rybářo-
vé z Plzně-Lhoty. Vystavovala zde svoji kom-
pletní sbírku, která zahrnuje 
betlémy autorů známých (např. 
Marie Fischerové  –  Kvěchové, 
Josefa Lady, Mikoláše Alše) 
i neznámých. Raritou byl nej-
starší „skočický“ betlém z r. 
1938, který dával svým zákaz-
níkům tehdejší obchodník 
J. Tichota při nákupu zboží. 
Výstava byla ukončena v úterý 
6. 12. již tradičním adventním 
koncertem pěveckého sboru 
Skalka s doprovodným progra-
mem žáků ZŠ a MŠ Skočice. 
Prokřehlí posluchači i účinku-
jící uvítali po vystoupení horký 

čaj, svařák a perníčky. Vánoční atmosféru pod-
trhlo nasvícení od p. Havlíčka a p. Jánského. 
Poděkování za sváteční zážitek patří především 
hlavní organizátorce, kronikářce obce, paní 
Marii Jarolímové.                            H. Pechová
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A je to tu! Aerobik i v sobotu!
V sobotu 3. prosince 2011 se zaplnila přeš-

tická hala ženami a dívkami, které si přišly 
zacvičit s úžasnou cvičitelkou Lenkou Hajš-
manovou. Na zahřátí jsme si zatančily při lekci 
Dance aerobiku v pohodovém rytmu a druhá 
hodina patřila tzv. Body and Mind, kdy jsme se 
protáhly a zaposilovaly s využitím flow toniců 
a overballů. A ač toto cvičení vypadá celkem 
nevinně, druhý den daly svalíky o sobě vědět! 
Předvánoční čas jsme si tak pěkně zpříjemni-
ly a v novém roce 2012 se Lenka těší na Vás 
všechny na svých hodinách aerobiku: pondě-
lí 19.30-20.30 hod. (bodyform, step aerobik, 
pohodový dance aerobik, flow tonic); středa   
19.30-20.30 hod. (body and mind s využitím 
overballů, flow toniců, fitballů, terrabandů, … 
protahovací a posilovací lekce); čtvrtek 18.30-
19.30 hod. a 19.30-20.30 hod. (BOSU).

Text a foto: M. Hanzlíková Aerobik pod vedením Lenky Hajšmanové.

Národní házenkáři TJ Přeštice 
hodnotili uplynulý rok 2011

Ve středu 28. 12. 2011 se sešli národní házen-
káři v restauraci Sport, kde zhodnotili uplynulý 
rok 2011. Dle připraveného programu nejdříve 
předseda oddílu Rudolf Lang přivítal všechny 
účastníky a pozvané hosty a následně seznámil 
s činností výboru oddílu a oddílu jako celku. 
Ve své zprávě poděkoval všem sponzorům za 
finanční nebo materiální dary. Poděkoval všem 
členům, kteří se dobrovolně podílejí na zvelebo-
vání krásného stadionu národní házené včetně 
nových šaten. Ve sportovní části svého příspěv-
ku vyzvedl úspěchy žen, které obsadily ve finá-
le Českého poháru v Brně 3. místo a dorosten-
ců, kteří na mistrovství České republiky získali 
v Ostopovicích u Brna bronzové medaile. Dále 
velice kladně hodnotil celostátní akci pořáda-
nou naším oddílem TJ Přeštice, kde dorostenky 
Přeštic vybojovaly velice pěkné 2. místo. Před-
seda připomenul ještě další úspěchy oddílu. 
Ženy B zvítězily bez ztráty bodu v oblastním 

přeboru, muži B postoupili do oblastního pře-
boru a muži A postoupili poprvé do play off, 
když se umístili na 7. místě 1. ligy. 

Ve svém příspěvku pí Jitka Králová infor-
movala o platbách členských a oddílových pří-
spěvcích a v neposlední řadě o stavu členské 
základny oddílu, který je v současné době 235  
členů.

Činnost jednotlivých družstev zhodnotili tre-
néři a vedoucí. Hospodaření oddílu zaznělo ve 
zprávě pokladní oddílu m.n.h. Zdenky Kriege-
rové. Plán činnosti sportovní i pracovní na rok 
2012 zazněl z úst m. n. h. Stanislava Zadražila.

Slavnostní schůzi řídil místopředseda oddí-
lu Pavel Dobiš a na závěr vyzval přítomné 
k diskuzi. Po tomto posledním bodu programu 
následovala volná zábava. K tanci a poslechu 
hrál Jaroslav Kašpar.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Turnaj nejmenších národních 
házenkářů „Zlatý mikulášský plášť“

V sobotu 3. prosince 2011 pořádal SK Plzeň 
Bolevec v tělocvičně ZŠ Zábělská ulice turnaj 
těch nejmenších národních házenkářů. Turnaje 
se zúčastnilo 9 družstev, které se utkaly mezi 
sebou každý s každým. Jedno z družstev bylo 
ze Středočeské oblasti Sokol Březno. Hrají 
doba byla 1x10 min. Soutěže této kategorie se 
v Západočeské oblasti hrají oblíbeným trojko-
vým systémem, kdy družstva hrají v poli ve 
třech hráčích, kteří útočí i brání a hřiště není 
dělené na třetiny. Pravidla jsou ale jako v národ-
ní házené. 

Oddíl TJ Přeštice vyslal na turnaj 3 družstva, 
dvě dívčí a jedno chlapců.

Z výsledků Přeštic:

TJ Přeštice B – dívky
Plzeň-Újezd A 1:5, Plzeň-Újezd B 4:4, Božkov 
3:7, Březno 3:3, TJ Přeštice A 5:0, TJ Přeštice 
hoši 5:3, Vřeskovice 5:8, Tymákov 1:10

TJ Přeštice – hoši
Tymákov 3:5, Březno 4:3, Plzeň-Újezd A 2:6, 
TJ Přeštice A 6:0, Plzeň-Újezd B 5:4, Božkov 
1:5, Vřeskovice 1:8

TJ Přeštice A – dívky
Plzeň-Újezd B 2:8, Božkov 0:11, Březno 1:8, 
Vřeskovice 0:5, Tymákov 1:3, Plzeň-Újezd 
A 1:6

Tabulka turnaje:
1. TJ Plzeň-Újezd A  8  0  0    41:14 16 bodů               smíšené družstvo
2. Sokol Tymákov               6  0  2 46:27 12  smíšené družstvo
3. TJ Božkov  5  1  2 49:23 11  chlapci
4. TJ Vřeskovice  5  1  2 40:21 11  smíšené družstvo
5. TJ Přeštice B  2  2 4 27:37   6  dívky 2. tříd
6. TJ Přeštice  3  0  5 25:36   6  chlapci
7. Sokol Březno  2  1  5 30:45   5  dívky
8. TJ Plzeň-Újezd B  2  1  6 27:36   5  smíšené družstvo 
9. TJ Přeštice A  0  0  8    5:52    0  dívky 3. tříd

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice B
brankářka: Pavlína Sedláčková (druhá nejlep-

ší brankářka turnaje)
hráčky v poli: Denisa Kučerová (1 branka), 

Veronika Routová (2), Marika Kriegelsteinová 
(5), Karolína Sedláčková, Evelína Sedláčková, 
Helena Voráčková (19), Michaela Jelínková

trenér: m. n. h Stanislav Zadražil
TJ Přeštice A
brankářka: Kristýna Moulisová (třetí nejlepší 

brankářka turnaje)
hráčky v poli: Martina Havlíčková, Karolí-

na Mourková (3 branky), Veronika Šalomová, 
Sabina Nesnídalová, Kristýna Kunešová, Ane-
ta Němcová, Lucie Kratochvílová (2 branky), 
Andrea Havlíčková, Jana Hrabětová

trenérka: Jitka Živná
TJ Přeštice hoši
brankář: Tadeáš Vlček
hráči v poli: Milan Janoch (7 branek), Marek 

Řezníček, Filip Seifert (4), Dominik Burian, 

Denis Schreiber, Radek Šilingr (14) – třetí nej-
lepší hodnocený hráč v poli, Jiří Štengl, Voj-
těch Hrubý

trenéři: Tomáš Urban, Marek Brada, Filip 
Albl.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Zimní turnaje družstev oddílu 
národní házené TJ Přeštice

Prvoligová družstva mužů a žen se zúčastní čtvrtfinálových turnajů 38. ročníku Českého poháru, 
které se budou konat ve sportovní hale Západočeské univerzity na Borských polích.

Muži skupina I:  sobota 7. ledna 2012  hrací doba: 2x18 min.
8.00 hod. TJ Přeštice – TJ Plzeň-Újezd  
9.24 hod. TJ Přeštice – Sokol Opatovice n./Lab.
11.30 hod. TJ Přeštice – Sokol Podlázky
14.18 hod. TJ Přeštice – TJ Šroubárna Žatec
Do semifinále, které se bude hrát opět v hale ZČU Borská pole 11. 2. 2012 postoupí první dvě 

družstva konečné tabulky.
Ženy skupina A: neděle 15. ledna 2012  hrací doba: 2x25 min.
  9.30 hod. TJ Přeštice – Sokol Blovice
11.40 hod. TJ Přeštice – TJ Božkov
13.50 hod. TJ Přeštice – Sokol Tymákov
Do semifinále, které se bude hrát opět v hale ZČU Borská pole 12. 2. 2012, postoupí první dvě 

družstva konečné tabulky.
Mládežnická družstva oddílu sehrají v rámci Zimních pohárů Západočeské oblasti turnaje, na 

kterých se bude bojovat o postup do celostátních halových mistrovství České republiky. Tam 
postoupí vždy pouze vítěz své kategorie. 

Termíny Zimních pohárů mládeže Západočeské oblasti 2012:
Přípravka: tělocvična Základní školy Zábělská ulice, Plzeň-Doubravka 7. 1. 2012
Účastníci: TJ Přeštice A,B a hoši, TJ Plzeň-Újezd A a B, TJ Vřeskovice, TJ Božkov, Sokol 

Tymákov
Mladší žačky: sportovní hala Sokola Ejpovice     21. 1. 2012
Turnaje se zúčastní družstvo TJ Přeštice B, hrající mimo soutěž
Starší žáci: sportovní hala v Nezvěsticích      4.  2. 2012
Mladší žačky: tělocvična Základní školy Na Jordáně v Přešticích  11. 2. 2012
Účastníci: TJ Přeštice A, Sokol Blovice, Sokol Tymákov, TJ Plzeň-Újezd, TJ Příchovice, Sokol 

Štěnovice
Mladší žáci: tělocvična Základní školy Na Jordáně v Přešticích  12. 2. 2012
Účastníci: TJ Přeštice, Sokol Nezvěstice, Sokol Tymákov, TJ Plzeň Újezd, TJ Příchovice, TJ 

DIOSS Nýřany, TJ Božkov
Dorostenky: sportovní hala ZČU Borská pole    25. 2. 2012
Účastníci: TJ Přeštice, Sokol Tymákov A a B, Sokol Blovice, TJ Příchovice, Sokol Ejpovice, TJ 

Vřeskovice
Dorostenci: sportovní hala ZČU Borská pole    26. 2. 2012
Účastníci: TJ Přeštice, TJ Příchovice, Sokol Tymákov

Stanislav Zadražil, oddíl národní házené TJ Přeštice

Tři desítky nových trenérů
Před měsícem byl přeštický oddíl národní 

házené organizátorem trenérského kurzu, takže 
zde noví adepti tohoto „řemesla“ strávili dva 
víkendy. V prvé části patřil čas převážně učení, 
teorii o trénincích, přípravě hráčů na jednotli-
vých postech, souhře obran či naopak nácviku 
útočných systémů, ale i psychologii „koučová-
ní“ zápasu, součástí byl kontrolní test z pravi-
del. Zpracované písemné 
práce obhajovali druhý 
víkend. Vedoucí trenér-
ského kurzu Karel Tušek 
k tomu řekl: „Každý dostal 
zadané téma k vypracová-
ní písemné práce, kterou 
při praktické ukázce obha-
joval. Všechny náměty 
byly zaměřené hlavně na 
přípravu družstva, vedení 
tréninku, nácvik různých 
herních variant.“ Na 
chyby v ukázkách ihned 
lektoři poukazovali, při 
pohovoru vysvětlovali. 
Součástí závěrečných 
zkoušek byl i test z pravi-
del. Při závěrečném zhod-
nocení lektoři konstato-
vali, že všichni zkoušky 

úspěšně splnili a národní házená tak má tři 
desítky nových trenérů III. třídy. „Je jasné, 
že kurz a složené zkoušky z nikoho trenéra 
neudělají. Musí mít chuť trénovat a vědět, že 
to znamená obětovat hodně z volného času,“ 
podotkl Karel Tušek.

Petr Šatra
oddíl národní házené TJ Přeštice
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Vážení přátelé, kamarádi,
děkujeme Vám za spolupráci a podporu naší neziskové organizace KČT Úhlava 

a TOM 20902 Úhlava v tomto roce.
Přejeme Vám i Vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2012 hodně zdraví a pracovního elánu.
Dagmar Švihlová a Hanka Žambůrková

KČT Úhlava a TOM Úhlava
vodácký oddíl z Přeštic

Výstava králíků, drůbeže a drobných 
zvířat v Přešticích se velice vydařila

Ve dnech 22. a 23. října se v Přešticích, 
v areálu chovatelů, konal další ročník výstavy 
drobných zvířat, na které vystavovalo 85 cho-
vatelů nejen z celého Přešticka, ale i ze střed-
ních Čech. Vystaveno bylo přes 500 králíků, 
holubů a drůbeže. Podle slov jednatele chova-
telské organizace Josefa Loudy, nestora zdejší-
ho chovatelství, výstavu navštívilo kolem 700 
návštěvníků. Přeštická základní organizace už 
delší dobu spolupracuje i s bavorskými chova-
teli, konkrétně s jejich organizacemi ve městech 
Regensburg a Nittenau. I v letošním roce zde 
bylo na návštěvě 12 chovatelů z těchto dvou 
organizací a přivezli několik cen pro vystavo-
vatele. O dobrém jménu přeštických chovatelů 
svědčí i velký počet sponzorů (celkem 46), kte-
ří věnovali do bohaté tomboly, která je na této 
výstavě již tradicí, více než 700 cen. Jednatel 
organizace děkuje městu Přeštice za zakoupe-
ní pohárů pro mladé chovatele a též děkuje za 
financování pohárů panu ing. Jiřímu Papežovi, 
místnímu poslanci Parlamentu ČR a místopřed-
sedovi Zemědělského výboru Poslanecké sně-
movny. O výrazném kreditu přeštické chovatel-
ské organizace svědčí velké  uznání právě od 
pana poslance Ing. Jiřího Papeže.

Slavnostnímu předání cen byl v nedě-
li přítomen starosta města pan Mgr. Antonín 
Kmoch společně s panem poslancem ing. Jiřím 
Papežem.  Nejlepší kolekcí na místní výstavě se 
mohl pochlubit J. Krs – vystavoval zdrobnělé 
wyandotky stříbřitě vlnité – obdržel 282 b. Nej-
lepším exponátem této expozice byla vyhod-
nocena husa česká chovatele J. Buršíka – 98 b. 
Pohár za nejlepší kolekce mladých chovatelů 
obdržela M. Fikrlová za zdrobnělé wyandotky 
stříbřitě vlnité. 

Další pěkná zvířata vystavoval též př. Ivan 
Strejc – rousné zakrslé.

Dále bylo vystavováno 204 králíků, z toho 
74 meklenburských strakáčů. Nejlepší kolek-
ci předvedli chovatelé Jiří Nazarov – plemeno 

vídeňský modrý – 381 b., př. K. Stehlík a R. 
Škrábek. 

Klubová výstava meklenburských strakáčů: 
nejlepší kolektiv K. Jakubův a M. Slivoně – 
oba shodně 379 b. Nejlepší modré př. O. Krunt, 
červené Ing. F. Honsa, havanovité J. Kramár. 
V místní expozici bojových plemen: nejlepší 
kolekce ml. chov. L. Šalom, další pěkná kolek-
ce a Č. C. L. Šalom, A. Kramárová, M. Kalčí-
ková a L. Štolba.

Nejlepší ml. chovatelem zdrobnělé wyan-
dotky stříbřitě vlnité je M. Fialová. V expozici 
holubů bylo vystaveno 248 ks.

Putovní pohár obdržel Stanislav Jáchym na 
české staváky žlutě sedlaté – 378 b., dále nej-
lepší holub výstavy – 96 b. Dalšími oceněnými 
chovateli se stali K. Smola, V. Mareda, P. Ber-
nard, N. Bernardová, R. Pluhař. Nejlepší ml. 
chovatel B. Hanzlíčková – americký king. 

Každoročně je o tuto oblastní výstavu veliký 
zájem.

Věřím, že tato krásná, ale i náročná „činnost“ 
bude v Přešticích i nadále pokračovat.

Vedení města Přeštice přeje všem členům 
chovatelské organizace v novém roce 2012 
mnoho úspěchů v jejich práci, hodně zdraví 
a zasloužené radosti z dalších úspěchů.

Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport

Na zlatou neděli 18. 12. 2011 sehrál na 
schodech chrámu NPM DS Úhlavan „Příběh 
o J. J. Rybovi“. Autorské dvojici K. Regne-
rové a M. Jánskému se podařilo zajímavou 
formou zachytit nevšední příběh o význam-
ném přeštickém rodákovi. Velké poděková-
ní patří manželům Květoňovým za ozvučení 
a hudební doprovod.          Foto ing. Jiří Běl

Chovatelé z Přeštic na výstavě v Nittenau
Tradiční výstava chovatelů drobného zví-

řectva proběhla za účasti přeštické delegace 
v partnerském městě Nittenau ve dnech 17-18. 
prosince. V letošním roce se jednalo již o 43. 
ročník výstavy.

V Nittenau nás přivítala krásně a náročně 
vyzdobená výstavní hala. Na této výstavě bylo 
možno zhlédnout 700 zvířat.

Výstava byla slavnostně zahájena v sobotu 
v 10 hodin. Za Nittenau hlavní představitele 
pozdravil starosta města Nittenau Karl Bley, 
také čestný předseda Alfred Rothmeier a za 
chovatele Přeštic Josef Louda st.

Při prohlídce výstavy nás v expozici holubů 
upoutal stavák modrý sedlatý, který získal hlav-
ní pohár, chovatele Schneebergera Wolfganga 
st. V odboru králíků získal hlavní pohár zakrslý 
beran durynský chovatele Martina Heimgärt-

nera. Při další prohlídce výstavy v oddělení 
drůbeže získalo pohár plemeno zdrobnělé 
Holanďanky černé chovatele Heimgärtnera 
Karla. V oborů exotů zvítězil a získal hlavní 
pohár Kanár červený isabell mosaik chovate-
le Antona Humbse.

Naše poděkování patří organizaci chovatelů 
Nittenau za pozvání na výstavu, příjemné pro-
středí a vynikající pohoštění. Po přátelském 
posezení, výměně chovatelských zkušeností 
a zážitků popřáli mnoho zdraví, chovatelských 
úspěchů v novém roce a také chovatele z Nit-
tenau pozvali na výstavu v říjnu roku 2012.

ZO ČSCH Přeštice přeje všem krásné Vánoce 
a spoustu dárků, v novém roce všechno nejlep-
ší, hodně zdraví a také mnoho chovatelských 
a výstavních úspěchů.

Ivan Strejc, ZO ČSCH Přeštice

Společná fotografie chovatelů měst Přeštice 
a Nittenau.

Slavnostní zahájení výstavy.Uvítací projev starosty města Nittenau Karla 
Bleye.

Uvítací projev čestného předsedy Alfreda 
Rothmeiera.

SPORTOVNÍ PLES
fotbalového oddílu

27. ledna 2012 od 20.00 hodin
velký sál KKC Přeštice 


