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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc leden
Souhlasíte s tím, aby prostor bývalé 

skládky Prior byl v budoucnu využíván 
jako sportovní areál? 

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

Volba prezidenta republiky
V pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin a v sobo-

tu 12. ledna od 8 do 14 hodin budou otevřeny 
volební místnosti pro historicky první volbu 
prezidenta republiky. Stejný režim bude platit 
i pro druhé kolo volby, které se bude konat ve 
dnech 25. a 26. ledna, pokud žádný z kandidátů 
nezíská potřebný počet hlasů v prvním kole. 

V Přešticích, Skočicích a Žerovicích budou 
volby probíhat ve stálých volebních místnos-
tech, v Zastávce je změna: volební místnost 
okrsku č. 8 bude zřízena v administrativní 
budově Tesařství Mertl.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta budou 
voličům dodány nejpozději v úterý 8. ledna 
2013. Pro druhé kolo voleb se již hlasovací 

lístky voličům nedoručují, obdrží je přímo ve 
volební místnosti od okrskové volební komise.

Při volbě prezidenta hlasuje volič vložením 
jednoho hlasovacího lístku vybraného kandidá-
ta do úřední obálky. 

Volič, který se ze závažných důvodů nemůže 
dostavit do volební místnosti, má možnost až 
do pátku 11. ledna do 14 hodin požádat měst-
ský úřad (tel. 377 332 444 nebo 377 332 512) 
o to, aby mohl hlasovat do přenosné voleb-
ní schránky jinde v územním obvodu okrsku 
podle místa svého trvalého bydliště. Ve dnech 
voleb může o totéž požádat přímo okrskovou 
volební komisi.

Eva Česáková, tajemnice MěÚ Přeštice

Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka

Na prahu nového 
roku 2013

Využívám prvního čísla Přeštických novin 
2013, abych popřál všem občanům našeho měs-
ta a také občanům všech jeho městských částí 
v novém roce především pevné zdraví, spoko-
jenost v osobním životě i v práci. Neztrácejme 
životní optimismus a chuť zvládat úskalí, která 
jsou na nás někdy "nastražena". Ať je naše ces-
ta, kterou budeme v novém roce procházet, co 
nejméně klikatá.

V závěru minulého roku jsme si všichni 
navzájem popřáli jen to nejlepší. Pevně věřím, 
že v ten okamžik to každý z nás myslel upřím-
ně. Mějme stále toto na paměti, ať se ta naše 
přání časem nevytratí, ať jsou aktuální každý 
nadcházející den. Jen tak budou naše mezilid-
ské vztahy bez závisti, zášti či zloby. Jen tak se 
můžeme dočkat štěstí v našem životě.

Chtěl bych ještě poděkovat všem, kteří mi 
zaslali krásná a upřímná přání k Vánocům 
a k novému roku 2013.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Vážení spoluobčané,
úvodní slovo minulého roku jsem věnoval 

trvalé vzpomínce na v prosinci zemřelého 
pana prezidenta Václava Havla. Tento rok 
začínám veselou fikcí, že nás v prosinci 
minula apokalypsa, a snad v lednu čeká pří-
má volba prezidenta. Vypadá to, že „13“ je 
veselé a šťastné číslo a s naším přičiněním 
může být šťastný nebo alespoň veselejší 
i tento rok. Na jeho začátku Vám tedy pře-
ji veselou mysl po celý rok, ona je prý půl 
zdraví – občas mívám pocit, že skoro celé. 

S optimismem se dívám i na rozpoč-
tové provizorium, ve kterém začínáme 
hospodařit také tento rok. Zastupitelstvo 
města v prosinci o jeden hlas neschváli-
lo předložený návrh rozpočtu na rok 2013 
se schodkem cca -5 mil. Kč, respektive se 
schodkem včetně splátek úvěrů celkem cca 
-11,5 mil. Kč. To přes ujištění, že v příš-
tím roce očekáváme dotace v souhrnné výši 
cca +22 mil. Kč, které však nesmíme na 
příjmovou stránku návrhu rozpočtu předem 
zařadit. Vycházím z kalkulace, že v příštím 
roce jednorázově splatíme -10mil. úvěr na 
již z větší části dokončenou stavbu Čistá 
Berounka (přestože jeho splácení můžeme 
podle smlouvy rozložit do 5 let) a z faktu, že 
jsme v r. 2012 ušetřili – posílili vlastní fondy 
města (investiční a rezervní) o +11 mil. Kč. 
Výsledek kalkulace cca +11,5 mil. by mohl 
být použit především na (spolu)financování 
dosud nerozpočtovaných investičních akcí. 
Naopak v současném návrhu rozpočtu jsou 
již zařazeny výdaje např. na vybudování 
komunikačního kříže (cca 11 mil.) zpří-
stupňujícího 28 parcel určených k prodeji 
pro výstavbu rodinných domků, výdaje na 
vybudování přechodu pro chodce u hřbi-
tova (1 mil.), na rekonstrukci chodníku na 
Pohořku (1,8 mil.), na kanalizaci v Žero-
vicích (1,3 mil.), na dokončení akce Čistá 
Berounka (10 mil.), metropolitní optickou 
síť (1,7 mil.), investice do tepelného hospo-
dářství (2,8 mil.), stavební úpravy na KČT 
(1,9 mil.), kamerový systém (0,9 mil.). 
Letošní rozpočet již nezatíží dokončená 
stavba nové úpravny vody, která byla opro-
ti předpokladu celá zaplacena již v roce 
2012 (celkem 21 mil., z toho obdržená  
15 mil. dotace) a která je uvedena do ročního 
zkušebního provozu. Opět se vynasnažíme 
co nejdříve, patrně na únorovém zasedání 
zastupitelstva, změnit rozpočtové provizo-
rium na standardní rozpočet, abychom hned 
na jaře mohli začít stavět.

Před sebou máme rok, ve kterém může 
zastupitelstvo města udělat hodně práce 
a důležitých rozhodnutí týkajících se sou-
časného i budoucího rozvoje města a jeho 
přidružených obcí. Chci věřit, že se soustře-
díme právě na to, že pro ně všichni najdeme 
výrazně více klidu a pochopení než v roce 
předchozím. 

Hezký  a veselý rok 2013 Vám všem přeje 
Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Hlavním pořadatelem koncertu byla agen-
tura pana Josefa Andrleho, partnerem akce 
bylo město Přeštice a KKC Přeštice. Při takto 
finančně nákladném koncertu je nutné, aby se 
vůbec mohl uskutečnit, oslovit partnery k dofi-
nancování vystoupení. Právě KKC Přeštice 
se podařilo získat partnery koncertu, a tím se 
vůbec vánoční koncert H. Zagorové a P. Rezka 
mohl v Přešticích konat. V tu chvíli je samo-
zřejmostí, že jsou připravena VIP sedadla pro 
partnery koncertu. Jmenovitě – fy Stavební prá-
ce Josef Andrle, město Přeštice, KKC Přeštice, 
Obstav Profi Jiří Aulík, Pracovní oděvy Helena 

Volfová, Jídelna „U Labužníka“ Jan Janoušek, 
Elektroos Jánský+Havlíček, Kadeřnictví Jana 
Braunová, Daňové poradenství Marta Papežo-
vá. Mediálním partnerem akce byl Plzeňský 
deník a rádio Kiss Proton. 

Velké poděkování patří též všem členům  
TJ Sokol Přeštice v čele s předsedou panem 
Františkem Švihlou za výraznou pomoc při pří-
pravách koncertu.I přes různá nedorozumění 
a komplikace se koncert vydařil. Nespočet lidí 
bylo s akcí a její organizací spokojeno a děko-
valo již ihned po skončení koncertu.

Mgr. Martina Míšková, ředitelka KKC

Foto Josef Kubát
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc listopad 2012

U S N E S E N Í 
ze 14. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2012 
 v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311

Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí

1. návrhovou komisi ve složení: Václav Blažek, 
Doc. Ing. Jan Horejc, PhD., Karel Švarc.

B/ schvaluje
1. Program 14. jednání ZM 
2. OZV č. 2/2012 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
3. OZV č. 3/2012 o místních poplatcích. 
4. Místní a pomístní názvy v katastrálním území 
Přeštice dle opravených a doplněných seznamů
5. Pravidla ZM č. 1/2012 poskytování pau-
šálních náhrad ušlého výdělku neuvolněným 
zastupitelům v roce 2013.
6. Mimořádný příspěvek TJ Sokol Přeštice ve 
výši 100 tis. Kč.
7. Prodej pozemku p.č. 2081/2 v k. ú. Přešti-
ce o výměře 7 m2 manželům  Evě a Otakarovi 
Kučerovým, bytem Husova 967, Přeštice, za 
cenu 100 Kč/m2.
8. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2013.
9. Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2013

10. Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství, 
Pozemkový úřad Plzeň-jih, o provedení výstav-
by a stavebních úprav hlavních a vedlejších 
polních cest v rozsahu dle  předloženého plánu 
společných zařízení označených HPC2, VPC5 
v k. ú. Skočice, dále HPC2 a VPC7 v k. ú. Přeš-
tice, dále protierozních mezí PME1 a PME2 
v k. ú. Přeštice, vše bez finanční spoluúčasti 
města.
11. Závazek města Přeštice, že do svého vlast-
nictví převezme a po dobu minimálně 5 let bude 
udržovat dokončené stavby hlavních a vedlej-
ších polních cest v rozsahu dle předloženého 
plánu společných zařízení označených HPC2, 
VPC5 v k. ú. Skočice, dále HPC2 a VPC7 
v k. ú. Přeštice, dále protierozních mezí PME1 
a PME2 v k. ú. Přeštice.   

C/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města v mezidobí.
2. Jmenování místostarosty Mgr. Jana Königs-
marka kronikářem města Přeštice od 1. 1. 2013 
radou města.
3. Skutečnost, že úpravou pracovní náplně 
nedochází ke střetu zájmu u zastupitele pana 
Jiřího Hlavína.

4. Rezignaci Mgr. Antonína Kmocha na funk-
ci pověřeného politika projektu Zdravé město 
Přeštice.
5. Závěrečnou zprávu kontrolního výboru ZM 
za r. 2012.
6. Informace o aktuálním stavu projednání při-
pomínek návrhu územního plánu.
7. Informaci vedoucího strážníka Městské policie 
Přeštice o současném stavu a využívání městské-
ho kamerového dohledového systému (MKDS).

D/ jmenuje
Členy kontrolní komise Nájemního družstva 
Přeštice, předsedkyni Ing. Pavlu Kroupovou 
a p. Karla Švarce.

E/ stanoví
1. Mgr. Jana Königsmarka pověřeným politi-
kem projektu Zdravé město Přeštice.
2. Mgr. Michaelu Hrubou koordinátorkou pro-
jektu Zdravé město Přeštice.

F/ ukládá
1. Radě města připravit revizi grantového pro-
gramu města Přeštice a předložit ji na příštím 
zasedání zastupitelstva města.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Vážení občané,
po zkušenostech z roku 2012 týkajících se 

vyřizování žádostí o vydání nového cestovního 
dokladu nebo občanského průkazu v souvis-
losti s aktivitami v letní sezoně Vás žádáme, 
abyste tyto úkony neodkládali na poslední 
chvíli a již na začátku nového roku 2013 jste 
si zkontrolovali potřebné doklady. V přípa-
dě, že potřebujete doklady nové, požádejte 
o ně v dostatečném časovém předstihu před 
cestami do zahraničí. Tím se vyvarujete dlou-
hého čekání či jiným stresovým situacím při 
vyřizování žádostí. I pro rok 2013 v období od  
1. května do 30. září připravujeme rozšíření úřed-
ních hodin pro žadatele ve stejném rozsahu jako 
v roce 2012, ale rovněž upozorňujeme, že i přes 
rozšíření úředních hodin docházelo k čekání na 
vyřízení žádostí v důsledku vyššího počtu žada-
telů, kteří vše nechali na poslední chvíli. K vyří-
zení žádosti se lze předem objednat prostřednic-
tvím telefonu na pracovišti občanských průkazů 
(tel. č. 377 332 514), cestovních dokladů (tel. č.  
377 332 515) nebo evidence obyvatel (tel. č. 
377 332 512). Při objednávce žádosti však 
musíte počítat s tím, že nemusí být vyhověno 
Vašemu konkrétnímu časovému požadavku, 
neboť již bude tento termín obsazen. Při takto 
nastalé situaci Vám pak pracovnice nabídnou 
jiné volné termíny. Možnost objednání se pro-
střednictvím elektronických systémů je v sou-
časné době v řešení a o případném zavedení této 
možnosti budete informováni.

Městské policii bylo oznámeno občany nebo 
bylo zjištěno strážníky 150 událostí.

Celkem bylo zjištěno 88 přestupků, 43 řešeno 
blokově, 14 oznámeno správnímu orgánu.
• zadrženo 5 pachatelů podezřelých ze spáchání 
trestného činu – 1 z maření výkonu úředního roz-
hodnutí dle § 337 trestního zákoníku, 3 z ohrožení 
pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního 
zákoníku a 1 z výtržnictví dle § 358 trestního 
zákoníku, všichni omezeni na osobní svobo-
dě, aby bylo zamezeno jejich útěku a k zajištění 
důkazů, předáni dle věcné příslušnosti k vyřízení 
Policii ČR 
• provedeno 6 výjezdů na potulující se psy, tři  
odchyceni a z toho 2 kříženci německého ovčáka 
a labradorského retrívra museli být uspáni narko-
tizační střelou, neboť na zahradě rodinného domu 
na Tř. 1. máje roztrhali dvě kuřata a dva králíky, 
poté byli převezeni do městské záchytné stanice  
• zjištěny 3 vraky vozidel, v zákonné lhůtě dvou 
měsíců odstraněny provozovatelem 2 autovraky 
(Tř. 1. máje – ford, Příkrá – VW), na které byly ze 
strany města vylepeny výzvy k jejich odstranění 
a 1 vrak (Polní – peugeot) byl umístěn na úřední 
desku města 
• 1x výjezd na  pachatele drobné krádeže v droge-
rii na Masarykově nám.
• 2x provedena strážníky ve večerních hodinách 
kontrola barů, heren a restaurací, zda není podá-
ván alkohol osobám mladším 18 let a zda jim není 
umožněna hra na výherních hracích přístrojích – 
nezjištěno a dne 23. 11. v noční době ve spolupráci 
s policií byly v Přeštické Stodole zjištěny 4 osoby 
mladší 18 let konzumující alkoholické nápoje – věc 
si na místě převzali policisté k dalšímu opatření
• 2x usměrňování dopravy při kácení stromů v ul. 
Dukelská a při pokládce dlažby v ul. Hlávkova
• zvýšen dohled v prostoru hřbitova v souvislos-
ti s „Památkou zesnulých“ (11 kontrol) a byly 
provedeny 2 ranní akce na neosvětlené cyklisty 
(kontrolováno 10 cyklistů, z toho řešeni na místě 
2 neosvětlení)
• na žádost Policie ČR byl prováděn v ranních 
hodinách 11x zvýšený dohled u MŠ v ul. Dukel-
ská a Gagarinova z důvodu krádeží věcí z vozidel 
rodičů a 2x asistence MP jako nezúčastněné oso-
by při prověrce výpovědi zadržených pachatelů 
trestné činnosti v Přešticích a při domovní pro-
hlídce podezřelého na Plzeňsku
• 3x zajištění místa dopravní nehody a přivo-
lání skup. dopravních nehod PČR: dne 13. 11. 
v 11.16 hod. na parkovišti Penny Marketu při 
couvání dvou vozidel, dne 16. 11. v 16.25 hod. 
při nedobrzdění vozidel před přechodem pro 
chodce na Tř. 1. máje v křižovatce s ul. Dukelská 
a dne 19. 11. v 17.33 hod. v ul. Nepomucká, kde 
řidič najel na chodník, urazil zde dopravní značku 
a z místa ujel, zjištěn podle RZ, kterou zanechal 
na místě nehody, 1x zajištěn bezpečný doprovod 
útvaru dětí od střelnice k ZŠ, Na Jordáně
• provedeno 10x měření rychlosti, nejvyšší namě-
řená rychlost – 73 km/h – Zastávka a Husova ul. 

• 2x výjezd na podezřelé osoby nabízející „levné 
energie“ 
• na území města bylo zjištěno a nalezeno: 3x 
znečištěna komunikace v ul. Luční a v Žerovicích 
(blátem od nákladních vozidel) a od polystyre-
nu firmou zateplující domek v ul. Komenského 
– zajištěno odstranění, poškozená dopr. značka 
v ul. Stachova a Červenkova, kde byl nalezen 
i propadlý kanál, na Tř. 1. máje nalezena peněžen-
ka s doklady, platebními kartami a fin. hotovos-
tí 2507 Kč, u ZUŠ v ul. Poděbradova nalezena 
injekční stříkačka (ekolog. zlikvidována) – vše 
předáno k vyřízení na MěÚ
• 2x zajištěna ochrana osoby, která měla důvod-
nou obavu, že by mohlo dojít k jejímu napadení 
ze strany nájemce nebytového prostoru na Hav-
líčkově nám. 
• 9x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu a na-
rušení veřejného pořádku: dne 2. a 15. 11. v dopo-
ledních hodinách na muže zanedbaného vzhledu 
pohybujícího se po Masarykově nám. a pokřiku-
jícího na kolemjdoucí, dne 3. 11. ve 23.30 h na 
mládež rušící na Masarykově nám. noční klid kři-
kem, dne 10. 11. ve 2.27 h na dva mladíky odchá-
zející z Přeštické Stodoly, kteří cestou rušili noční 
klid křikem a boucháním do reklamních cedulí na  
Tř. 1. máje a ve 22.46 h na mládež hlučící u stej-
ného podniku, dne 14. 11. v 17.15 h na podna-
pilého muže vstupujícího opakovaně do vozovky 
na Tř. 1. máje, dne 25. 11. v 0.15 h a v 1.12 h na 
osoby rušící křikem spánek místních občanů v ul. 
Krátká – narušení veřejného pořádku nezjištěno 
a dne 30. 11. v 18.31 h na muže se ženou zne-
čišťující chodbu v „Modrém domě“ – vše vyře-
šeno na místě, v blokovém řízení nebo oznámeno 
správnímu orgánu k vyřízení 
• zajištění veřejného pořádku dne 17. 11. při lam-
pionovém průvodu v Přešticích

Z další činnosti uvádím:
• Dne 4. 11. ve 4.10 h a dne 10. 11. ve 2.17 h  byli 
zjištěni dva pachatelé, kteří byli předáni policii 
pro podezření ze spáchání trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí. Prvního, šestatři-
cetiletého řidiče od Klatov, zastavila hlídka při 
řízení vozidla opel v ul. Hlávkova a naměřila 
mu hodnotu alkoholu 1,286 promile. Druhého, 
sedmačtyřicetiletého z Prahy, zastavila na Tř. 1. 
máje při řízení motocyklu Babetta bez přilby, bez 
předepsaného osvětlení, ale s 1,413 promile alko-
holu.
• Dne 11. 11. ve 4.25 h spatřila hlídka jet po ul. 
Nepomucká ve směru na Nepomuk vozidlo fiat, 
kterým jezdí pětatřicetiletý muž z Borov, který 
má vysloven zákaz řízení motorových vozidel 
a páchá trestnou činnost. Když za ním vyjela 
a chtěla jej zastavit, řidič náhle zrychlil a na zna-
mení k zastavení nereagoval a ujížděl na Nepo-
muk. Když zjistil, že hlídce MP neujede, začal 
brzdit a byl v Kucínech zastaven. Byl to skuteč-
ně muž z Borov, který fiat řídil s 0,399 promile 
alkoholu a vůbec si v tu chvíli neuvědomoval, že 
mohlo dojít k neštěstí, neboť osádku tvořilo dal-

ších pět mladíků ve věku 15-17 let. Řidič byl pře-
dán policii pro podezření z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a mladíci oznámeni 
na sociální odbor.
• Dne 11. 11. v 1.53 h spatřila hlídka ve vozovce ul. 
Rybova ležet odpadkový koš a vysypané odpadky. 
Na místě zjištěn devatenáctiletý mladík z Radkovic, 
který potřeboval, dle jeho sdělení, „upustit“, proto 
vrhl koš do vozovky a znečistil veřejné prostranství 
a komunikaci. Mladík odpadky sebral a koš vrátil 
do původního stavu. Věc byla předána k vyřízení 
na správní odbor, kde jako důkazní prostředek byl 
použit záznam z městského kamerového systému. 
Ze záznamu bylo dále zjištěno, že incident vidělo 
několik svědků, ale nikdo z nich nezasáhl ani nepři-
volal policii. Pokud však dojde k události narušují-
cí veřejný pořádek a policie nezakročí včas, neboť 
právě provádí jinou činnost a o incidentu jí nikdo 
neinformuje, ihned je kritizována pro nečinnost. 
Oznámit včas protiprávní jednání je to nejmenší co 
mohou občané pro bezpečnost v našem městě udě-
lat. Proto apeluji na občany, aby nebyli lhostejní 
a vždy kontaktovali policii, pokud budou svědky 
takového jednání, neboť dnes oni ochrání veřejný 
majetek, zítra budou ochráněni oni samotní.
• Perná noc ze 17. na 18. 11. 2012:
– 23.30 h – zjištěna před klubem U Dědy sku-
pina 12 osob odpalujících ohňostroj směrem do 
vozovky, po zjištění totožnosti odklidila skupinka 
znečištění, vyřešeno na místě v blokovém řízení
– 0.25 h – prověřeno oznámení – rušení nočního 
klidu v ul. Dukelská hlasitým večírkem – po pří-
jezdu hlídky na místo již došlo k jeho uklidnění 
– 2.11 h – oznámeno narušování veřejného pořád-
ku u Přeštické Stodoly, na místě již prováděla 
kontrolu hlídka Policie ČR, zvýšen preventivní 
dohled
– 3.32 h – bylo na silnici u obce Zastávka, na vjez-
du do lesa, zjištěno vozidlo volvo, které mělo roz-
svícena dálková a brzdová světla a uvnitř vozidla 
seděl muž s hlavou položenou na volantu a nohou 
stlačoval brzdový pedál. Tento byl hlídkou dotá-
zán, zda nemá zdravotní potíže, na což odpově-
děl, že jen odpočívá. Po provedené kontrole se 
najednou devětadvacetiletý muž z Dnešic rozjel, 
začal zvyšovat rychlost a jel nejistě. Jelikož hlíd-
ka pojala podezření, že řidič může být pod vli-
vem alkoholu, zastavila jej v Zastávce a bylo mu 
naměřeno 1,466 promile alkoholu. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu byla věc na místě pře-
dána policii
– 3.51 h – společně s policií provedli strážníci 
zásah u Přeštické Stodoly, kde docházelo k fyzic-
kému  napadání většího počtu osob. Na místě 
zjednán pořádek a strážníky ošetřena jedna osoba, 
věc si na místě převzali policisté
– 5.23 h – strážníci asistovali hlídce policie v ul. 
Slovenská, kde volala žena o pomoc, neboť zde 
došlo k domácímu násilí, po příjezdu na mís-
to došlo k uklidnění situace a muž byl policisty 
vykázán z bytu
• Dne 27. 11. ve 13.15 h bylo MP oznámeno, že na 

Masarykově nám. mladík v bílých kalhotách roz-
bil skleněnou výplň autobusové zastávky. Hlídka 
na místě ihned zadržela osmnáctiletého mladíka 
z Merklína, kterého „chytl záchvat zuřivosti“ 
a poté vykopl sklo autobusové zastávky. Jelikož 
mladík v tentýž den poškodil hrací automat v jed-
nom z místních barů, byl předán hlídce policie 
pro podezření z trestného činu výtržnictví. Jako 
důkazní materiál v tomto případě posloužil 
záznam z městského kamerového systému 
a svědectví občanů, za což jim městská policie 
děkuje. 

Poškozená autobusová zastávka na Masaryko-
vě náměstí.

Dopravní akce zaměřená na používání 
dětských autosedaček

V měsíci říjnu 2012 byly strážníky v ranních 
hodinách provedeny preventivní akce zaměřené 
na používání dětských autosedaček a bezpeč-
nostních pásů dětmi ve vozidlech, kterými je vozí 
rodiče do škol a školek. Preventivní akce byly 
provedeny u ZŠ Rebcova a ve Skočicích a u MŠ 
Dukelská a Gagarinova, během nich strážníci 
zkontrolovali 118 dětí, z toho nebylo připoutáno 
v autosedačce 20 dětí. Jelikož se jednalo o pre-
ventivní opatření, nedošlo k udělení žádných 
sankcí, ale řidiči (rodiče) byli na tyto upozorněni. 
Přesto se v měsíci listopad 2012 našli řidiči, kteří 
nedbali doporučení strážníků a své potomky ve 
vozidlech nepřipoutali neboť „jeli jen kousek...“. 
Při listopadové dopravní akci bylo zkontrolováno 
109 dětí, z toho nebyly řádně připoutány v auto-
sedačce 3 děti. Oba tatínkové byli pro porušení 
této povinnosti, dle zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích oznámeni k vyřešení přestup-
ku správnímu orgánu. Městskou policii může 
těšit, že říjnová preventivní akce přinesla v lis-
topadu své ovoce a došlo díky ní k ochránění 17 
dětí, které si již vytvářejí návyky, a strážníci dou-
fají, že se budou poutat již automaticky. Měst-
ská policie upozorňuje, že tyto akce budou 
opět zopakovány a důrazně apeluje na rodiče, 
aby své děti při přepravě v autech co nejvíce 
zabezpečili, neboť situace na silnicích je dnes 
velice nebezpečná a zpětné sebeobviňování už 
nic nenapraví.
                  Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník
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VÝROČÍ (prosinec)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

81 let 
Miluška HANZLÍKOVÁ

Václav SMOLA 

82 let 
Libuše STEHLÍKOVÁ

Blahopřání 
k úctyhodnému výročí 

Zlatá svatba

84 let 
Jarmila HASMANOVÁ
Zdeňka TICHOTOVÁ

Jaroslav KASL

Blahopřání k 80. narozeninám

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (listopad)

Hana BERANOVÁ 
Božena KUMSTÁTOVÁ
Květoslav MERTL 
František BRABEC
Jarmila ČÍŽOVÁ  

(1948) 
(1930)  
(1929)
(1932)
(1926) Žerovice 

83 let 
Věra LANGMAJEROVÁ

Růžena LOUDOVÁ
Libuše BAUEROVÁ

87 let 
Marie STOČKOVÁ

Klára HANZLÍKOVÁ

88 let 
Anna KROCOVÁ (Zastávka)

V neděli 2. prosince 2012 ve věku 69 let navždy opustil řady Sboru 
dobrovolných hasičů v Přešticích dlouholetý člen br. 

Josef Černý.
Dobrovolným hasičem byl od roku 1958 a po celou dobu byl vel-

mi pracovitým členem, aktivně se věnoval zejména zásahové, soutěžní 
i běžné pracovní činnosti ve sboru. V období let 1985-2004 vykonával 
funkci náměstka starosty sboru. Za jeho obětavou práci mu bylo uděle-
no mnoho ocenění, včetně medaile Za mimořádné zásluhy.      

Své jubilejní 80. narozeniny oslavily 
v měsíci prosinci 2012 tyto naše spoluobčan-
ky z Přeštic – dne 11. 12. paní Marie Reg-
nerová, 15. 12. paní Jaroslava Kriegerová,  
16. 12. paní Eva Svobodová. Všechny jmeno-
vané oslavenkyně osobně navštívil místosta-
rosta města Mgr. Jan Königsmark a popřál jim 
jménem vedení města Přeštice do dalších let 
především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti 
a dobré pohody. 

Dne 13. 12. 2012 oslavila své 91. naroze-
niny paní Božena Peklová z Přeštic. U této 
příležitosti jí osobně navštívila členka rady 
města paní Erna Hájková – jménem vedení 
města Přeštice oslavenkyni popřála hlavně 
hodně zdraví, pohody, štěstí a radosti do dal-
ších let.

V měsíci prosinci 2012 oslavila své jubilejní 70. narozeniny paní 

Jana Aulíková,
mnohaletá a velice oblíbená paní učitelka, která dlouhá léta učila na přeštické ZŠ. Patří k těm velmi 
oblíbeným pedagogům, na které jejich žáci vždy rádi vzpomínají. Vedení města Přeštice přeje paní 
učitelce do dalších let především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti v kruhu svých 
nejbližších. 

Paní učitelka Jana Aulíková 
oslavila významné životní jubileum

Diamantová svatba
Je tomu již 50 let, kdy si řekli své ANO 

manželé 
Václav a Marie Kaslovi 

z Přeštic. Bylo to dne 22. 11. 1962. Toto krás-
né výročí společného života oslavili manželé 
Kaslovi především v kruhu svých nejbližších. 
Za vedení města jim poblahopřál místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark. Do dalších společných 
let jim popřál hlavně hodně zdraví, mnoho rado-
sti, štěstí a pohody v kruhu své milující rodiny. 
Manželům Kaslovým osobně poblahopřáli též 
zástupci Obce baráčníků Pod Ticholovcem. 
Pan Václav Kasl je mnohaletým praporečníkem 
Obce baráčníků Pod Ticholovcem a za přínos-
nou práci mu bylo již v roce 2009 baráčnickou 
obcí navrženo „Ocenění města Přeštice“. 

60 let společného života oslavili dne 22. 11. 
2012 manželé 

Jaroslav a Libuše Stehlíkovi 
z Přeštic. U příležitosti tohoto významného 
životního jubilea je navštívil místostarosta 
města Mgr. Jan Königsmark a popřál jim jmé-
nem vedení města do dalších společných let 
hlavně pevné zdraví, mnoho pohody, radosti 
a štěstí.

Dne 12. ledna oslaví své 
kulaté 70. narozeniny paní 

Marie Princlová
z Přeštic. Do dalších let jí 

přeje mnoho štěstí a zdraví 
rodina z Přeštic a Plzně.

Významné životní jubileum pana Ing. Jiřího Běla

Dne 4. prosince 2012 oslavil své 75. naroze-
niny pan Ing. Jiří Běl z Přeštic. Jakmile slyší-
me jeho jméno, ihned každý z nás ví, že k jeho 
osobě neodmyslitelně patří fotoaparát. Jeho dvě 
velké lásky, kromě té životní, kterou je jeho 
manželka paní Vlasta Bělová, jsou fotografová-
ní a malování. 

Při příležitosti svých polokulatých narozenin 
uspořádal v konferenčním sále KKC Přeštice 
týdenní výstavu svých fotografií a obrazů pod 
názvem "Malování a fotografování Jiřího Běla". 
Ovšem byla to jen malá část jeho díla, protože 
pan Ing. Běl je člověk velice pracovitý, činoro-
dý, neustále plný elánu a vitality, má stále plno 
plánů do budoucna a jeho dílo je opravdu velice 
rozsáhlé.

Jen těžko by někdo z nás "hádal", koliká-
té narozeniny právě oslavil. Vždyť on vůbec 
nestárne! Mnohem mladší "kluci" mu mohou 
závidět. Vyzařuje z něho plno pozitivní energie. 
Umí krásně vyprávět, což je veliký dar. Když 
vypráví, je člověk vtažen do jeho vzpomínek či 
plánů, že vůbec nevnímá čas a má pocit, že to 
všechno prožil či prožije s ním.

Vernisáž výstavy proběhla v předvečer jeho 
narozenin, tedy 3. prosince. Kromě mnoha 
významných osobností z Přeštic mu také přišli 
poblahopřát jménem vedení města jeho starosta 
Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Mgr. Jan 
Königsmark.

Bylo to nezapomenutelné setkání s člověkem, 
který tolik umí a zná, ale přesto zůstává stále 
tak skromný. 

Velkou oporou v životě i při jeho zálibách mu 
vždy byla a stále je, jak již bylo uvedeno výše, 
jeho manželka Vlasta.

Pan Běl má kolem sebe milující rodinu, vnou-
čata jdou v jeho šlépějích. Velice hrdý může být 
na svoji vnučku Kristýnu, která je členkou diva-
delního spolku Úhlavan a rovněž se v poslední 
době se aktivně zapojuje do různých kultur-
ních akcí v našem městě, ať již moderováním 
či jinak.

Za nejcenější fotografie považuje pan  
Ing. Běl ty, které byly nafoceny z rogala, na 
kterém létal se svým dlouholetým kamarádem 
v letech 1995-2001. Je zakládajícím členem 
Spolku pro záchranu historických památek 
Přešticka, byl členem Nadace pro dostavbu věží 
přeštického chrámu, je též členem Společnosti 

Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, 
též členem Betlémářů Plzeňska. Byl také dlou-
holetým kronikářem našeho města. Jako přílohu 
ke kronice zpracoval celkem devět fotokronik. 
Rovněž se jako spoluautor podílel na řadě vlas-
tivědných publikací. Mnohé zpracoval a vydal 
sám. Má velký smysl pro reklamu a propaga-
ci. Často dává podněty, či se přímo podílí na 
vzniku drobných upomínkových předmětů, pře-
devším s tematikou Přeštic a okolí nebo Povy-
dří. Pořizuje veškerou fotodokumentaci z akcí 
v Domě historie Přešticka – a to od jeho otevře-
ní. Rovněž spolupracuje na jeho výstavách.

Pan Ing. Jiří Běl vychodil měšťanskou ško-
lu v Přešticích, později studoval na gymnáziu 
v Klatovech. Poté vystudoval Vysokou ško-
lu strojní a elektrotechnickou v Plzni, kterou 
dokončil s titulem inženýra. Celý jeho profesní 
život "prožil" v Západočeské energetice. Zde 
pracoval až do odchodu do důchodu.

Vážený pane inženýre, je toho skutečně tolik, 
co vše jste vykonal pro naše krásné město, jsme 
moc rádi, že Vás tady máme.

Přejeme Vám do dalších let především hod-
ně zdraví, elánu, radosti, štěstí a spokojenosti. 
Vždy se moc těšíme na „vše nové", co pro nás 
opět vyfotíte, namalujete či napíšete.

Jsme pyšní, že Vás tady máme, že zde žijete 
a tvoříte.

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Pozn. autora textu: Děkuji paní Věře Kokoš-
kové, bývalé ředitelce KZ Přeštice, za použití 
některých informací z publikace "Osobnosti 
Přešticka", kterou sestavila a která byla vydána 
v roce 2012.

Sledujte www.kzprestice.cz



5. 1. SO: POCHOD  MARŠÁL
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plzně (9.47), z Plzně 
10.08 do Nezvěstic (10.29), z Nezvěstic 10.38 
do Šťáhlavic. Zpět ze Šťáhlav 15.35 do Plzně 
(15.53), z Plzně 17.02(R) do Přeštic.
TRASA: Šťáhlavice – pod Lopatou – Neslívský 
rybník – hájovna Potoky – Raková – Maršál 
– zámek Kozel – Šťáhlavy
(14,5 km vede V. Řežábek)
12. 1. SO: SETKÁNÍ  NA  STRAMCHYNI 
– VI. ročník
Vlakem z Přeštic 10.43 do Borov (10.49). Zpět 
z Borov 15.06 do Přeštic.
(6 km vede F. Vokáč)
19. 1. SO: ČERVENÉ  POŘÍČÍ – PŘEŠTICE
Vlakem z Přeštic 8.43 do Červeného Poříčí.

TRASA: Červené Poříčí – Stropčice – Loupen-
sko – Zelené – Příchovice – Přeštice
(13 km vede V. Čermák)
26. 1. SO: KOLEM  PŘEHRADY  ČESKÉ 
ÚDOLÍ
Vlakem z Přeštic 9.14 do Doudlevec (9.41). 
Zpět z Dobřan 15.17 do Přeštic, do Plzně  
15.29.                                                    
TRASA: Doudlevce – Borský park – České 
údolí – Valcha – Nová Ves – Dobřany
(14 km vede M. Pojarová)
VÝROČNÍ  SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLU-
BOVNĚ  HOTELU  SPORT ve čtvrtek  
17. ledna 2013 v 17.00 hod.
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Program na měsíc leden 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Připravujeme pro vás

l 9. 2. 2013 od 14.00 hodin

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
sraz masek u Domu historie Přešticka

od 19.00 hodin

MASOPUSTNÍ VESELICE
velký sál KKC, vstup 100 Kč, masky zdarma

k tanci a poslechu hraje kapela Hájenka

l 1. 3. 2013 od 19.00 hodin

5 KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA
velký sál KKC, vstup 160 Kč

divadelní koláž s jedním utajeným hostem

Poradna pro zdravotně 
postižené, seniory 
a jejich blízké

Poradenství poskytuje jednou za měsíc Cent-
rum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje. 
Poradna obnovila svoji činnost díky spolupráci 
Farní charity Přeštice a Kulturnímu a komu-
nitnímu centru Přeštice. Farní charita Přeštice 
finančně podpořila službu, aby v Přešticích 
mohla pokračovat ve své činnosti, a Kulturní 
a komunitní centrum Přeštice poskytlo prostory 
a zázemí pro poradnu.

Poradna se zaměřuje na problematiku: 
• příspěvku na péči
• mimořádné výhody pro zdravotně postižené

Poradna Vám poradí a pomůže: 
• formulovat podání i případná odvolání proti 
rozhodnutí o příspěvku na péči nebo ZTP
• pomůže připravit se na jednání s poskytova-
telem služeb
• při uzavírání smluv mezi uživateli a poskyto-
vateli sociálních služeb
• upozorní na případná úskalí vyplývající z uza-
vírané smlouvy
• doporučí vhodný postup při sledování plnění 
podmínek smlouvy
• zodpoví další otázky týkající se sociálních 
služeb

Cílové skupiny poradny:
• občané se zdravotním postižením
• senioři
• rodiče dětí se zdravotním postižením
• opatrovníci osob zbavených způsobilosti 
k právním úkonům
• rodinní příslušníci a ostatní osoby pečující 
o osoby se zdravotním postižením a seniory.

Kdy: 23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5.,  
19. 6. od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: v konferenčním sálku Kulturního a ko-
munitního centra Přeštice, Masarykovo náměstí 
311 (vchod z Jungmannovy ulice), Přeštice

Kultura a umění

leden 2013 
l 12. 1. 2013 Dětské šibřinky
Čas konání: 14.00 hodin

Místo konání: sokolovna Přeštice

Pořadatel: TJ Sokol Přeštice

l 20. 1. 2013 Nedělní posezení s dechovkou
Čas konání: 14.00 hodin

K tanci i k poslechu zahraje malá dechová kape-

la Doubravanka z Jámy v čele s kapelníkem 

Václavem Bártou.

Pořadatel: KKC Přeštice

Místo konání: velký sál KKC

Vstupné: 130 Kč

Předprodej: IC Přeštice

Oznámení občanům
Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že 

místní poplatky, tj. poplatek ze psů a poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro rok 2013 se začínají vybírat 
od 9. ledna 2013. 

Poplatky je možné uhradit hotově v poklad-
ně 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 nejpoz-
ději do 28. února 2013, poplatek ze psů do  
30. dubna 2013.

Sazby poplatků za komunální odpad pro 
rok 2013:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území 
města a místních částí ……...… 500 Kč/osoba 

Cizinci (občané třetích zemí) s trvalým 
pobytem, dlouhodobým vízem a s povole-
ním k dlouhodobému či přechodnému pobytu 
….......………………...………. 500 Kč/osoba

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území 
města a místních částí, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná 
fyzická osoba ……………...….…....… 310 Kč

Fyzická osoba bez trvalého pobytu na území 
města a místních částí, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná 
fyzická osoba ….................................. 500 Kč

Poplatek neplatí děti od narození do kon-
ce kalendářního roku, v němž dovrší tří let 
věku.       Mgr. Antonín Kmoch, starosta města

Fena (kříženec), stáří 1-3 roky, černé barvy, 
odchycena 28. 11. 2012 ve 14.00 hod. v zahradě 
domu č. p. 185 na Tř. 1. máje. Umístěna v měst-
ské záchytné stanici v Přešticích v ul. V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

Oznámení 
o ztracených pejscích

Pes – dlouhosrstý jezevčík, černohnědé barvy, 
stáří 8 let, odchycen 11. 12. 2012 v Přešticích, ul. 
Na Chmelnicích, bez známek týrání či zranění, 
umístěn v městské záchytné stanici v Přešticích 
v ul. V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

Dne 17. 12. 2012 v ranních hodinách byla nale-
zena na Masarykově nám. před domem čp. 325  
fena křížence, zlatobílé barvy, stáří 5-6 let, bez 
známek týrání, dobrý zdravotní stav, současně 
dostupná na tel. č. 377 982 558.

Upozornění pro prodejce elektronických 
cigaret a náplní do nich

Živnostenský úřad Přeštice upozorňuje 
prodejce elektronických cigaret a náplní do 
nich (tzv. e-liquidů) na stanovisko Minister-
stva průmyslu a obchodu, vypracované ve 
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. 
Podle stanoviska těchto ústředních orgánů 
je prodej elektronických cigaret s náplněmi, 
případně prodej náplní samotných možný 
v rámci živnosti volné (obor činnosti č. 48 
– Velkoobchod a maloobchod) pouze v pří-
padě, že obsah nikotinu v náplni je nižší než 
1 % hmotnosti. Taková směs se považuje 
pouze za zdraví škodlivou.

Pokud by směs obsahovala více nikotinu, 
byla by považována za toxickou, příp. vysoce 
toxickou a bylo by jí možné prodávat pouze 
v rámci živnosti vázané „Výroba nebezpeč-
ných chemických látek a nebezpečných che-
mických směsí a prodej chemických látek 
a chemických směsí klasifikovaných jako 
vysoce toxické a toxické. Toto upozornění 
vydáváme proto, aby prodejci mohli včas 
zareagovat a nedopouštěli se přestupku neo-
právněného podnikání.        Ing. Václav Süss

vedoucí živnostenského odboru
MěÚ Přeštice

Vážení občané,
Městský úřad Přeštice, odbor správní a doprav-

ní, Vás touto cestou informuje, že v důsledku 
změn na základě zákona č. 119/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další 
související zákony, došlo k následujícímu posu-
nu výměny řidičských průkazů: řidičské prů-
kazy vydané v období od 1. ledna 2001 do  
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.

 V zájmu úspěšné výměny shora uvede-
ných řidičských průkazů bez stresových situ-
ací či jiných problémů neodkládejte výměnu 
na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště 
řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády 
do jednoho měsíce výměnu provedou. K výmě-
ně řidičského průkazu je nutné doložit stávající 
řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou 
žádost, l ks fotografie předepsaného formátu 
a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště 
či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správ-
ní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, 
musí mít platnou lékařskou prohlídku. 

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice
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Voda „No přece mokrá!“
„Severní vítr je krutý“ to byla písnička, která 

možná napadla řadu návštěvníků otužileckého 
show v Příchovicích. Po lukách od Lužan fou-
kal totiž studený severák přinášející chvílemi 
vločky sněhu, který dokázal stlačit teploměr tři 
stupně pod nulu.

„Poprvé se otužilci v Příchovicích na 
Ostrově sešli před třiceti roky a vlastně 
dnešní  ´koupání´ se tak koná i u příležitos-
ti tohoto výročí,“ zahájil setkání jménem 

příchovických sportovců a obecního úřadu 
Slavomír Vácha. Pak se již, po nezbytném 
„rozpohybování“, do vod Úhlavy, jejíž tep-
lota byla lehce pod nulou, ponořily více než 
desítky otužilců. Mnozí si koupání dokázali 
vychutnat a s úsměvem ještě zdravit zmrzlé 
přihlížející na břehu.

Dotaz „Jaká byla voda?“ zodpověděla nej-
upřímněji jedna z koupajících úplně normálně: 
„No přece mokrá!“.                                     (šat)

Otužilecké setkání začalo společným foce-
ním a pak již vyrazili otužilci k řece a postupně 
s radostí se do studených vod nořili.

Při pohledu na milovníky koupání v ledové 
vodě mnohým přihlížejícím ještě více začaly 
mrznout uši a hledali rukavice, zatímco oni na 
ně z vody vesele mávali a volali.

Předvánoční čas zpestřily rodičům a dal-
ším příbuzným a zároveň je tak donutily „při-
brzdit“ ve vánočním shonu děti z mateřské 
školy v Dukelské ulici v Přešticích. Ve všech 
třídách se postupně konaly vánoční besídky 
plné písniček, básniček, tanečků... Za své 
výkony byly děti často odměněny potleskem. 
Na závěr si pak pochutnaly na vánočním 
cukroví, které napekly maminky či babičky.                                                 
                                                                (šat)

Skautská Mikulášská besídka
Tento rok jsme se rozhodli udělat Mikuláš-

skou besídku společně pro všechny oddíly. 
Pozvali jsme děti do malého sálu kulturního 
zařízení, pohostili je čajem a čekali na čerty. 
A čerti i s Mikulášem a dvěma anděly skutečně 
přišli a byli hrozní, že jsme se i sami báli. Nako-
nec žádné dítě neodnesli, ale každý z oddílů 
musel předvést nějakou scénku, kterou pobavil 
mikulášskou družinu i všechny ostatní. Děti 
z přípravky zazpívali „My jsme malí muzikan-
ti“ a zahráli přitom na „hudební nástroje“, vlča-
ta společně i jednotlivě zarecitovala básničky, 
druhá skupina starších chlapců předříkala celou 
dlouhou báseň o Mikulášovi a světlušky přišly 
s pásmem scének na směs dětských písniček. 
Čertům se vystoupení dětí líbilo a tak všechny 
děti odměnili lízátky a bonbóny. Pak se čerti 
změnili na skautky a zapojily se do her.

Hráli jsme na barvy, židličkovou, na zlodě-
je medu, molekuly apod. K tomu hrály kytary 
i hudba z CD. Na závěr si děti ještě zatančily 
tanec s balónkem ve dvojici. Každé z dětí si 
nakonec odneslo balónek a bonbóny a my věří-
me, že i dobrou náladu.  

Vánoční besídky pak už proběhly v komor-
nějším duchu. Každý oddíl si při své poslední 
letošní schůzce rozsvítil svíčky a u ozdobené-
ho stromku si všichni povídali, zpívali koledy 
a nakonec i rozdali dárky.

První schůzky v novém roce proběhnou od  
7. 1. 2013.

A na závěr si dovolujeme popřát všem hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku 2013. 

Za skautské středisko Přeštice Jájina

Vítání adventu v Dolní Lukavici
V sobotu 1. prosince v Dolní Lukavici při-

vítali advent. V odpoledních hodinách proběhl 
vánoční jarmark, kde si přítomní mohli koupit 
dekorativní předměty s vánoční tematikou, čaje, 
ohřát se svařeným vínem. V 17 hodin uvedl sta-
rosta obce Vítězslav Opálko hudební vystou-
pení souboru „Lukaváček“. Děti pod vede-
ním Mgr. Nadi Květoňové zazpívaly vánoční 
i „čertovské“ písně a poté „odpočítávaly“ vte-
řiny do rozsvícení vánočního stromu. Slavnost-
ně byla rozsvícena více než sto let stará lípa na 
návsi před kostelem. Současně byla rozsvícena 
i borovice před budovou mateřské školy v Dol-
ní Lukavici. Všichni z akce odcházeli příjemně 
adventně naladěni.               Mgr. Eva Klepsová

V rámci adventních akcí se v Domě his-
torie Přešticka o stříbrné neděli představily 
členky přeštického klubu paličkářek. Před 
zraky návštěvníků jim pod rukama vznikaly 
krásné krajkové motivy.                         (šat)

Své významné životní jubileum oslavila 
paní Jana Moravcová z Přeštic

Dne 10. prosince 2012 oslavila své 70. narozeniny paní 

Jana Moravcová 
z Přeštic. Kdykoliv se vysloví její jméno, ihned si mnoho přeštických 

občanů vzpomene na jejího manžela, který byl dlouholetým předsedou 
oddílu národní házené TJ Přeštice. Tomuto milovanému sportu se spolu 
se svým manželem věnovala také paní Moravcová a též se věnuje jejich 
syn Petr. V den jejích narozenin navštívil oslavenkyni místostarosta města  
Mgr. Jan Königsmark a jménem vedení města jí popřál do dalších let hlavně 
pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a dobré pohody.

Vánoční zpívání ve fotografiích 

Foto Josef Kubát

Pamětní mince 
města Přeštice
Nově v prodeji:

zlatá 50 Kč

             stříbrná 80 Kč   

     bronzová 80 Kč
Mince lze zakoupit v IC Přeštice
nebo v Domě historie Přešticka. 
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Jedinečný projekt „Cesta do lesa“
V pátek 30. listopadu před osmou hodinou 

ranní nedočkavě postávaly hloučky žáků před 
budovou ZŠ Josefa Hlávky Přeštice v ulici Na 
Jordáně. V následujících hodinách je čekal jedi-
nečný projekt Cesta do lesa, který se uskutečnil 
pod patronátem Ing. Jiřího Papeže, poslance 
PČR a místopředsedy ČMMJ, ve spolupráci 
s Mysliveckým sdružením Přeštice a za pod-
pory Městského úřadu města Přeštic, vedoucí 
odboru školství, kultury  a památkové péče paní 
Mgr. Dany Hanušové. Stovka žáků ze sedmého 
ročníku měla tak možnost vyměnit na jeden den 
prostředí školy za učebnu pod širým nebem, 
Střížovský les.

Někteří žáci byli zachumláni v teplých bun-
dách, čepicích, šálách a rukavicích, několik 
dětí ale muselo hrdinně snášet zimu, protože 
nedbaly rad svých rodičů a učitelů a vyšly si 
oblečeny „jako by se nechumelilo“. Ale ono se 
chumelilo... Les uvítal návštěvníky zahalen do 
bílého, barvy podzimní přírody byly ukryty pod 
první sněhovou nadílkou v tomto školním roce. 
Mrazivé počasí se naštěstí nijak nepodepsalo na 
náladě zúčastněných. Každé ze tří skupin dětí se 
ujala dvojice průvodců s čtyřnohým společní-
kem. Pro jednotlivé skupiny měli jejich průvod-
ci připraveny odlišné trasy, na kterých se žáci 
dovídali mnoho zajímavých informací o lese 
a péči o něj, o zvěři či povolání lesníka a plnili 
také nejrůznější úkoly, např. hádali podle nápo-
věd názvy stromů a hledali je v místech, kudy 
procházeli, učili se pracovat s průměrkou, měřit 
výšku stromů nebo zjišťovali, za jakou cenu se 
prodávají pokácené stromy a kam putují oře-
zané větve. Každá skupina vyslechla povídání 
RNDr. Ivana Perglera o geologickém podloží 
Přešticka, potažmo Plzeňského kraje, a s pa-
nem Jaroslavem Křížem určovaly děti stopy 
lesní zvěře, seznámily se s ukázkami myslivec-
kých trofejí, povídaly si o skladbě potravy černé 

a vysoké zvěře a dozvěděly se i mnoho dalších  
zajímavostí.

Po několikahodinové procházce zasněženým 
lesem byly děti přeci jen unavené a prokřehlé, 
a tak s velkou radostí přijaly hřejivou odměnu 
v podobě připravených ohňů, opékání vuřtů                      
a popíjení teplého čaje. Voda bublala i v kotlí-
ku s lesními plody, takže bylo možné ochut-
nat i pravý „zálesácký“ čaj.  Děti velmi rychle 
načerpaly ztracené síly a využily odpočinkový 
čas k hromadné koulované. V závěru progra-
mu byli z každé skupiny oceněni žáci s nejlé-
pe vypracovanými úkoly a poté už následovalo 
závěrečné rozloučení, při kterém nemohl chy-
bět tradiční myslivecký nástup a zatroubení na 
borlici.

Zpátky do města se všichni vraceli veselí, 
s červeně vymalovanými tvářemi od chladu 
a snad i se spoustou nových informací o lese 
uložených v paměti. Poděkování patří též měst-
ské policii, která dohlížela na bezpečnost žáků 
na zpáteční cestě. Žáci byli ze školy vybaveni 
reflexními vestami, zkrátka vše bylo zajištěno 
do nejmenšího detailu.

Všem, kteří se na přípravě tohoto projektu 
podíleli, patří velký dík! Jmenovitě pak p. Pav-
lu Jeslínkovi – kulturnímu referentovi MS Přeš-
tice, RNDr. Ivanu Perglerovi, Ing. Bc. Josefu 
Karhanovi s manželkou, p. Jaroslavu Křížovi, 
Ing. Romanu Sýkorovi a Ing. Jindřichu Rykov-
skému – oběma z Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odboru životního prostředí, p. Milanu 
Kotvanovi, p. Josefu Jeslínkovi s manželkou, 
p. Františku Čermákovi, p. Václavu Černému, 
p. Jaroslavu Strérovi a p. Jaroslavu Tremlovi.

Největší odměnou nám, kantorům, však byly 
rozzářené oči dětí a pocit, že jsou zase srdíčkem 
o kus blíž přírodě v dnešním, tak hektickém  
světě.

Mgr. Iva Kočandrlová, Mgr. Lenka Křížová
 učitelky II. st. ZŠ Přeštice

Chovatelé na výstavě v Nittenau
Tradiční výstava chovatelů drobného zvířec-

tva proběhla za účasti přeštické delegace v part-
nerském městě Nittenau ve dnech 15. a 16. pro-
since 2012. Za město Přeštice se též zúčastnil 
místostarosta Přeštic pan Mgr. Jan Königsmark. 
V letošním roce se jednalo již o 44. ročník 
výstavy.

V sobotním ránu nám počasí nepřálo na ces-
tu, bylo velké náledí, ale zásluhou dobrého řidi-
če nás kolem 9. hodiny ranní přivítalo město 
Nittenau.

V Nittenau nás potěšila krásně a nároč-
ně vyzdobená výstavní hala. Mohli jsme 
zhlédnout  550 ks vystavených zvířat. 
Výstava byla slavnostně zahájena v 10 
hodin. Za Nittenau hlavní představite-
le pozdravil starosta města Nittenau Karl 
Bley, také čestný předseda Alfred Roth-
meier, za město Přeštice místostarosta pan  
Mgr. Jan Königsmark a za chovatele Josef 

Louda starší. Při prohlídce výstavy jsme vidě-
li expozice králíků, holubů, drůbeže, vodní 
drůbeže, kanárů a okrasného ptactva.

Při přátelském posezení bylo vzpomenuto, 
že rok 2013 je významným jubileem 20. výročí 
navázání spolupráce a návštěv výstav. Zástupci 
měst Nittenau a Přeštice se domluvili, že oslava 
proběhne v roce 2013 v obou městech v červen-
ci. Naše poděkování patří organizaci chovatelů 
Nittenau za pozvání na výstavu, příjemné pro-
středí a pohoštění.

Po přátelském posezení, výměně chovatel-
ských zkušeností a zážitků, jsme popřáli mnoho 
zdraví, chovatelských úspěchů v novém roce 
a také pozvali na výstavu v říjnu 2013.

  ZO ČSCH Přeštice přeje všem v novém roce 
všechno nejlepší, hodně zdraví a také mnoho 
chovatelských a výstavních úspěchů.

Ivan Strejc
ZO ČSCH Přeštice

Otevření nové mateřské školy v Řenčích
Dne 18. 12. 2012 byla veřejnosti slavnostně 

představena nová a historicky první mateřská 
školka v obci Řenče. Od samotného rozhodnutí 
zastupitelstva obce Řenče vystavět školku do 
dokončení stavby a její kolaudace uběhlo pou-
ze sedm měsíců. Od 2. 1. 2012 školku tak bude 
navštěvovat 22 dětí z Řenečska a 4 děti z blíz-
kého okolí. Celá akce byla plně financována 
z finančních rezerv obce Řenče. Přes opakova-
né žádosti o dotaci nebyla žádným poskytova-
telem uvolněna žádná finanční podpora. Velmi 
nás mrzí skutečnost, že v současné době se 
školská výstavba nedotuje a v rámci školství se 

podporují pouze tzv. „měkké“, tedy vzděláva-
cí programy. Naopak jsme byli velmi potěšeni 
korektním a vstřícným přístupem všech dotče-
ných orgánů a institucí během celého průběhu 
administrativního řízení, kde se náš záměr shle-
dal vždy s pochopením. Chtěli bychom nejen 
jim, ale též všem realizátorům stavby na tomto 
místě poděkovat za ohromný kus práce, který 
odvedli. Doufáme, že se všem dětem v naší 
školce bude moc líbit a zažijí zde příjemné 
chvíle plné her a kamarádství!

 Miloslava Loudová
starostka
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Přeštice v čase – XXXVII.

Východní strana přeštického náměstí. Vlevo kolem roku 1900 (doba bez aut), vpravo 
v roce 2010.                                                                                                 Text a foto Ing. Jiří Běl

Gemmoterapie – přednáška v Přešticích
V pátek 14. prosince 2012 k nám do Přeštic 

zavítala vzácná návštěva až z Brodku u Koni-
ce, což je vesnička několik desítek kilometrů 
za Brnem. A kdože to? Velice milá paní Mgr. 
Jarmila Podhorná s přednáškou na téma gem-
moterapie. Pro někoho zcela neznámý pojem, 
my už víme, že se jedná o přírodní léčbu a pre-
venci zdravotních problémů – bylinné tinktury 
z pupenů rostlin, masti, oleje, výluhy na vnější 
použití, přírodní koupele, které pomáhají při 
léčbě onemocnění jako rakovina, alergie, ast-
ma, borelióza, nachlazení, hemoroidy či lupén-
ka. Principem je využití zárodečných tkání 
– pupenů, kořínků, mladých listů či výhonků 
rostlin. V pupenech mají totiž rostliny uscho-
vaný nejcennější genetický materiál a obsahují 
tak více účinných látek než kterákoliv jiná část 
rostliny. V r. 1998 začala gemmoterapeutika 
vyrábět v ČR právě Mgr. Jarmila Podhorná. 
Dle svého vyprávění začínala sama sběrem 
drobných pupenů topolu a tinktury pak při-

pravovala a skladovala v malém sklepě. Dnes 
už její firma vlastní daleko větší prostory a též 
několik hektarů, na kterých rozličné bylinky 
pěstuje. Přednášku si přišlo poslechnout na 
čtyřicet zájemců. Paní Podhorná po tři hodiny 
představovala bylinku po bylince. Po před-
nášce téměř všichni využili nabídku sestavení 
kúry z bylin na konkrétní zdravotní obtíže pří-
mo paní Mgr. Jarmilou Podhornou a zakoupe-
ní produktů. Více o gemmoterapii na stránkách 
www.nadeje.eu

Přednášku pořádala místní akční skupina 
Občanské sdružení Aktivios ve spolupráci 
s Kulturním a komunitním centrem Přeštice. 
Tímto ještě jednou paní Podhorné děkujeme za  
čas, který si na nás udělala, moc si její návštěvy 
vážíme. Všem v novém roce 2013 pak přeje-
me hodně zdraví a lásky.

Mgr. Martina Hanzlíková
projektová manažerka OS Aktivios

www.mas-aktivios.cz

Zleva Tereza JANEČKOVÁ, Eliška JANEČKOVÁ, Daniel TITL, Katolína TITLOVÁ,  
Helena BUREŠOVÁ, Jan MILOTA

Zleva Štěpán ŘEŘICHA, Andrea MARKOVIČOVÁ, Adriana MATOUŠOVÁ, Adéla  
ŽIŽKOVÁ, Adam KOCUM, Adéla TOMANOVÁ

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 15. 12. 2012 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Zleva Michal RÝMUS, Matěj TURČIN, Filip UZEL

Australské Vánoce
V sobotu 9. prosince v Domě historie Přeštic-

ka proběhl pořad, ve kterém vystoupila uznávaná 
česká básnířka, nositelka mnoha ocenění, doktor-
ka Hana Gerzanicová. Večerem provázel Mgr. Jiří 
Hlobil a koledy zahrála středověká kapela Gutta. 
Hana Gerzanicová vyprávěla o zážitcích z cest do 
Austrálie, kam v roce 1950 emigrovala (v roce 
1999 se vrátila), prozradila odlišnosti ve slavení 
Vánoc, mentalitě místních lidí atd. Část pořadu 
patřila australským domorodcům – Aboriginiům. 
Básnířka rovněž zarecitovala některé ze svých 
veršů, které na závěr rozdávala a podepisovala. 
Všichni odcházeli příjemně adventně  naladěni.

Mgr. Eva Klepsová

Zdobení vánočního stromu
Výzdobu vánočního stromu zajišťuje každoročně správce veřejného osvětlení města Přeštice.
Do 9. prosince tomu bylo i v loňském roce. S ohledem na četnou kritiku občanů, představitelé 

města rozhodli, že vánoční strom bude přezdoben jinou firmou s ohledem na dostupnost nových 
vánočních prvků.                                          Za fa Elektroos.cz – Tomáš Havlíček a Michal Jánský

Foto Radek Hora
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Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

Nové dveøe bìhem jediného dne!
Budete pøekvapeni tímto moderním prvkem na míru!

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Výhradní zástupce pro okresy:

Pøíbram, Domažlice, Plzeò-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, Èeské Budìjovice.

www.renovace-novak.cz

602 11 77 30
Renovujeme, modernizujeme
    a zhotovujeme na míru!

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

Více produktù a informací na: www.renovace-novak.cz Po pøedložení tohoto inzerátu sleva 10% na novou objednávku.

Společenský večer Osady šeříků 
Dne 30. listopadu 2012 se konal v restauraci 

hotelu Sport společenský večer Osady šeříků 
– osady, která je pro všechny, kteří tam mají 
své chaty a zahrádky, prakticky jejich druhým 
domovem, a to především od brzkého jara do 
pozdního podzimu. Všichni se tam navzájem 
znají, mají se rádi a pomáhají si, když je to 
zapotřebí. Je to vlastně taková jedna velká pri-
ma rodina.

I já jsem byl již několikrát pozván šerifem 
této osady panem Jaroslavem Šmatem na jejich 
společné akce či společenské večery a vždy mi 
mezi nimi bylo opravdu moc dobře.

Přeji všem obyvatelům Osady šeříků v novém 
roce 2013 jen vše krásné – užívejte si i nadále 
pohodu a klid Vašich "druhých domovů" ve 
zdraví a radosti.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

V přeštickém chrámu opět 
po roce zazněla Rybovka

V pondělí dne 17. prosince 2012 večer 
jsme se opět po roce mohli zaposlouchat, 
v našem krásném barokním chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie do díla jednoho z našich 
nejvýznamnějších rodáků Jakuba Jana Ryby 
– České mše vánoční "Hej mistře". Mši tra-
dičně přednesl přeštický ženský pěvecký sbor 
Carmina spolu s jeho přáteli z Rokycan, bas 
Milan Bürger – sólista Státní opery Praha, alt 
Jana Tolašová – členka opery Divadla J. K. 
Tyla, soprán – Jitka Šťastná, tenor Miroslav 
Vacek – ředitel ZUŠ Přeštice. Pro nového 
sbormistra Carminy z Přeštic, pana Jana Šma-
ta, DiS., který "Rybovku" řídil poprvé, to byla 

premiéra. Na varhany hrál Vladimír Růžek. 
Nechyběl ani mnohaletý přeštický varhaník, 
syn posledního přeštického regenschori, pan 
Petr Blažek.

Stejně jako každý rok byl pro všechny pří-
tomné tento předvánoční koncert skutečně 
velkým zážitkem. V předvánočním shonu je to 
vždy pro posluchače jakési zastavení a záro-
veň "pohlazení po duši", načerpání té oprav-
dové vánoční atmosféry. Hudební produkce 
byla pro všechny přítomné opět nezapomenu-
telným zážitkem a velkolepý přeštický chrám 
opouštěli jen s těmi nejlepšími pocity. 

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Posezení dětí nad betlémem 
s evangelickým panem farářem

Vskutku zcela výjimečná atmosféra panova-
la ve čtvrtek dne 20. prosince v MŠ Dukelská. 
Do MŠ za dětmi zavítal přeštický evangelický 
farář pan Jan Satke. Příjemnou atmosféru krás-
ného vánočního povídání a zpívání bezpochyby 
nejlépe dokreslí otištěné fotografie. Jsem velice 
rád, že jsem mohl být za zřizovatele MŠ tohoto 
milého předvánočního setkání v jedné z našich 
školských příspěvkových organizací přítomen. 
Panu Satkemu patří nejen za čas strávený s dět-
mi v MŠ, ale i za všechny jeho další aktivity 
pro děti v našem městě velké a upřímné podě-
kování.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

P J OVÁNÍ
D TSKÝCH
KARNEVALOVÝCH
OBLEK
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Občané, bedlivě sledujte, co nám i školákům přinese změna územního plánu 
zóny OV na plochy výroby a skladování u školy Josefa Hlávky

Něco z historie: v roce 2004 koupila areál 
bývalé čistírny prádla – zónu OV firma Roček-
Žák. Stavební úřad Přeštice v této zóně občan-
ského vybavení mimo jiné povolil (nebo vedl 
řízení):
1) v roce 2004 – Úpravy a změna užívání na 
prodejní sklad
2) v roce 2004 – Přístřešek pro skladování tech-
nických plynů
3) v roce 2004 – Úpravy a zřízení skladu insta-
lačního materiálu
4) v roce 2005 – Sklad a pneuservis
5) v roce 2005 – Dílna pro opravy závodních 
automobilů
6) v roce 2006 – Sklad sádrokartonu
7) v roce 2010 – Sběrna a rozebírání kovového 
odpadu
8) v roce 2012-13 – Sklad tyčového materiálu 
(kontejner s přístřeškem)

Mimo to bez povolení firma postavila načer-
no i přístřešek pro sklad technických plynů, 
který večer před dnem kontroly odvezla. Při 
řízení stavební úřad naše námitky zamítl, nebo 
nás, přímé sousedy, ani nezařadil za účastníky 
řízení.

Poněvadž povolování této činnosti v zóně OV 
není snadné, byla zamítnuta sběrna železa, nebo 
občané donutili pana Ročka od realizace skladu 
technických plynů. Domníváme se, že se nyní 
snaží pomocí známostí prosadit změnu tohoto 
území zóny OV na plochy výroby a skladová-
ní v novém územním plánu. Občané z okolních 
rodinných domů (zóny BI) i pan ředitel ško-
ly předali námitky proti změně. Pan starosta  
Mgr. Antonín Kmoch s panem radním V. Blaž-
kem nám zaslali dopis z 30. 11. 2012, v němž 
uvádějí: „Dle mého zjištění navrhl změnu zpra-
covatel územního plánu v dobré víře, že změna 
odpovídá lépe skutečnému stavu. Osobně při-
pouštím možnost, že území není v současnosti 
zcela využíváno v souladu s platným územním 
plánem.“

Nevěříme tomuto tvrzení, neboť projektant by 
sám uvedl, že ani nezná vyhlášku 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využití území §11 – 
Plochy výroby a skladování odst. 1 přikazuje: 
1) plochy výroby a skladování se obvykle 
samostatně vymezují v případech, kdy využití 
pozemků, např. staveb pro výrobu a sklado-
vání… z důvodů negativních vlivů za hranice 
těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků 
s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. 

Zde  se jedná dokonce o začlenění mezi rodinné 
domy a školu Josefa Hlávky.
2) Plochy výroby a skladování zahrnují zpra-
vidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu 
a skladování, například: pro těžbu, hutnictví, 
těžké strojírenství, chemii, skladové areály.

Domníváme se, že si čtenář udělá svůj úsudek. 
Již dnes je bydlení u této zóny OV s negativní-
mi vlivy užívání problematické s ohledem na 
hluk, prach apod. Objekt koupila firma podiv-
ně za pouhých 1,6 milionu (jen cena pozemku 
je přes 6 milionů Kč). Provozem skladů a pak 
dokonce po změně územního plánu by došlo 
ke znehodnocení bydlení i staveb, rodinných 
domů i školy. Co se občané napracovali a našet-
řili, než domky postavili. V brzku po změně byl 
realizován i sklad technických plynů a vše, co 
by firma zadala, by bylo povoleno. Nejlépe to 
vyjádřil pan Roček v dopisu z 28. 3. 2012 na 
stavební úřad: „Nesmyslné napadání stěžovate-
lů je pro majitele firmy zátěží, které již v minu-
losti bránilo rozvoji firmy (viz prodej technic-
kých plynů atd.)! 

Bránili jste rozvoji i Vy, čtenáři, kteří jste 
tehdy protestovali proti stavbě skladu technic-
kých plynů a dokonce i pan Ing. arch. Micha-
lec, vedoucí regionálního rozvoje KÚPK, když 
napsal 1. 8. 2006 toto znění: „Současný platný 
územní plán sídelního útvaru Přeštice vylučuje 
stavbu skladů technických plynů v Přešticích, 
v Zahradní 793. Sklad technických plynů pro 
výrobu nelze považovat za součást zóny občan-
ského vybavení“. Proto se prosazuje změna.

Pan JUDr. Motejl v dopise ze 7. 11. 2006 na-
psal: „V zóně  OV by měly být umístěny stav-
by sloužící občanům k jejich běžným životním 
potřebám, např. obchody se zbožím opakovaně 
potřebným v domácnosti. Mám však pochyb-
nosti o tom, zda prodejna širokého sortimentu 
topenářského zboží včetně rozměrných rour, 
které zřejmě odebírají především firmy a niko-
liv cíloví zákazníci do svých domácností, má 
v území, kde se nacházejí převážně rodinné 
domy, své místo. Stavební úřad byl povinen 
v rámci řízení chránit pohodu bydlení v dané 
lokalitě. Pohoda bydlení je širší pojem a naru-
šena může být i tím, že v dané lokalitě vzros-
te intenzita provozu na pozemní komunikaci, 
i když tento provoz limity hluku a prašnosti 
nepřekročí. V rámci stavebního řízení by mělo 
být vždy zkoumáno, zda stavba nenaruší poho-
du bydlení.“

Pan náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. 
M. Kalous v dopisu z 21. 9. 2012 uvedl:

,,K problematice obsahu platného územního 
plánu Přeštic bylo zjištěno, že v rámci vydané 
a účinné změny č. 9 územního plánu Přeštic byl 
vymezen pojem nevýrobní služby. Pojem byl 
definován takto: Nevýrobními službami rozu-
míme služby pro občany, sloužící k uspokojo-
vání potřeb člověka a společnosti, týkající se 
věcí (např. oprava spotřebních předmětů) nebo 
osob (např. kadeřnictví)“.

Zde se jedná o široký sortiment topenářského 
zboží – měděné a ocelové roury, kotle, rozměrné 
roury pro kanalizaci apod. Naproti tomu (paní 
vedoucí Kocúrová) - stavební úřad v dopise  
č. j. OVÚP – KOI/25654/2011 z 12. 12. 2011 

má jiný výklad zákonů a napsala: Pokud fir-
ma …..v uvedených objektech provozuje vel-
koobchod, nelze její jednání kvalifikovat jako 
porušení územního plánu města Přeštic. Areál 
je v zóně občanského vybavení.

Apeluji proto na zastupitele města, obča-
ny, rodiče žáků a zvláště na vedení školy, aby 
nepřipustili tuto změnu územního plánu na 
průmyslovou zónu včetně stavebního povolení 
na sklad a velkoobchodní prodej železa a rour 
v zóně OV a aktivně se zapojili proti proti- 
zákonnému jednání v Přešticích.

Ing. Jan Tichota 
– přímý soused tohoto areálu

Níže přikládáme znění dopisu pana ředitele 
Mgr. Josefa Šperla:

Poděkování za „strašidlení“
Pozdní odpoledne na konci října se rodiče 

a děti z naší mateřské školy „řádně strašidlác-
ky“ vyřádili. V areálu a jejím okolí zaměstnan-
ci školky spolu s „Klubem rodičů při mateřské 
škole“ připravili „Dýňové strašidlení.“

Děkuji tak za spolupráci a aktivní zapojení 
manželům Štefflovým, manželům Brožovým, 
paní Matasové, panu Frančíkovi, paní Poláčko-
vé, paní Švihlové  a paní kuchařce Hájkové.

Poděkování také patří všem rodičům, kteří 
pro děti připravili zajímavé kostýmy a dýňová 
strašidla. Ta dlouho do noci svítila v pohádko-
vém hradu na naší zahradě.       Jitka Erbenová

ředitelka MŠ Gagarinova
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Vážení rybáři,
naše organizace Českého rybářského svazu v Přešticích oznamu-

je všem svým členům, že výdej povolenek bude probíhat v kance-
láři na adrese Polní 510 ve dnech:
  1. 1. 2013  14.00-17.00 hod., 15. 1. 17.00-19.00 hod., 29. 1. 17.00-
19.00 hod. dále pak 12. 2. 17.00-18.30 hod. a 26. 2. 17.00-18.30 hod.

Upozorňujeme rybáře, že dle stanov je nutno zaplatit členské pří-
spěvky do konce února. Poslední termín je tedy 26. 2. 2013!

Do nového roku přejeme všem hodně štěstí, zdraví a bohaté 
úlovky.                                            Za MO ČRS Ing. Jaromír Duchek 

Sportovní bilancování
Nejvýznamnější školní sportovní událostí 

uplynulého kalendářního roku bylo bezesporu 
krajské finále Poháru rozhlasu (atletická soutěž 
pro žáky základních škol), které jsme organizo-
vali v květnu na naší škole. Suverénním vítěz-
stvím v okresním kole se na něj probojovala 
všechna družstva (ml. i st., hoši i dívky). Ani 
zde nenalezli ml. hoši (Krs, Wolhmut, Rajchrt, 
Janda, Ornet, Sýkora, Šteffl, Drulyak a Šašek) 
svého pokořitele a stali se přeborníky kraje. 
Ml. dívky skončily těsně druhé, st. spolu se st. 
hochy si odnášely bronzový pohár. Všem téměř 
třem stům zúčastněných se u nás zřejmě líbilo, 
protože jsme byli osloveni s žádostí o opětnou 
organizaci v letošním roce.

Nejlepší atleti z okresu se k nám sjeli i v září 
na Atletický čtyřboj. Kromě st. žáků, kteří 
skončili druzí, se zbylá družstva opět nejlepší-
mi výkony nominovala na krajské finále, které 
proběhne na jaře tohoto roku.

Disciplínou, kde musí děti opravdu zabojo-
vat a zapojit nemálo pevné vůle, je přespolní 
běh. V okresním kole v Chlumčanech všech-
na naše družstva, stejně jako vloni, zvítězi-
la. Parádní kousek se opět povedl družstvu 
ml. dívek, které se v pelotonu asi 50 závod-
nic udrželo pospolu a v čele. Dívky doběhly 
za sebou v pořadí – Radová A., Šteflíková, 
Burianová, Wiesnerová, Čížková a Radová 
E. až do cíle. Dosáhly tak nejmenšího součtu 
bodů z umístění, jakého lze vůbec dosáhnout. 
V jednotlivcích se přeborníky okresu stali Krs 
a Radová A. Jako jediní v kraji jsme postou-
pili do KF ve všech ktg. a také ve všech ktg. 
vystoupili na stupně vítězů. Na ten nejvyš-
ší dosáhli mladší žáci (Krs, Krýsl, Wolhmut,  
Janda, Šteffl, Aizner) i žákyně (A. a E. Radovy, 
Šteflíková, Wiesnerová, Burianová, Čížková). 
St. žačky byly druhé, st. žáci třetí. Krajskými 
přeborníky se stali Adéla Radová a Lukáš Krý-
sl. Cenné je i 3. místo Lucie Staňkové v ktg. st. 
žačky. Museli byste vidět, jak závodníci úžasně 
bojovali do poslední chvilky v cílové rovince 
běhů na 1500, 2000, 2500, 3000 m – atmosfé-
ra závodu je bohužel nepřenositelná. Myslím 
si, že každý, kdo byl na tom krajském finále 
v Bělé nad Radbuzou, nemůže tvrdit, že nikdy 
neslyšel o ZŠ PŘEŠTICE... a o tom to je!

V krajských finále se dařilo i v kolektiv-
ních sportech. Ml. žáci (Rund, Doubek, Lang, 

Čížek, Cibulka, Šašek, Dobrý, Dvořák, Šleho-
fer, Tůma) si v házené, v Street hockey cupu 
(Ornet, Sýkora, Šmrha, Šašek, Skála, Bezděk) 
a ve futsalu (Sýkora, Šteffl, Ornet, Duchek, 
Drulyak, Lang, Aizner, Bešta, Marina) vybojo-
vali stříbrné poháry. St. i ml. žáci v mezikrajo-
vém futsalovém finále o postup skončili druzí. 
V Coca cola cupu (kopaná) se žáci 1. místem 
v krajské kvalifikaci dostali do KF, kde skončili 
opět těsně druzí.

Domácí prostředí určitě nahrálo dívkám 
(Radové, Kubešová, Šlédrové, Švédové, Sýko-
rové, Vokáčové, Paškové, Machuldové, Tykvar-
tové, Šilhavé, Pěchoučkové) v okresním kole 
v košíkové, kde zvítězily. Hoši skončili druzí. 

Těm se zase lépe dařilo v okresním kole Orion 
florbal cupu, kde mladší (Bažant, Aizner, Krs, 
Lang, Šteffl, Dvořák, Hodan, Ritter, Wolhmut, 
Kokoška, Šmrha) zvítězili, starší byli druzí. 
Vloni poprvé vyjely reprezentovat školu i týmy 
děvčat a nevedly si vůbec špatně – st. byly dru-
hé a ml. třetí. 

Velkým překvapením bylo 2. místo družstva 
dívek (Šledrové, Kubešové, Radové I., Radové 
A., Sýkorové, Vokáčové) na okresním turnaji 
v odbíjené, kde převálcovaly s přehledem školy 
s volejbalovými oddíly či kroužky a od vítěz-
ství je dělilo pár bodů. Hoši odcházeli s bram-
borovými medailemi.

And1cup, jehož účastníky okresního kola 
opět hostila naše škola, je soutěž v košíkové pro 
6.-7. r. I zde se nejlépe dařilo domácím. 

Zatím ryze dívčí disciplínou je aerobic. 
 Z  okresního kola ze Stoda si přivezla A. Tou-
šová stříbrnou medaili, K. Voráčková a T. Koz-
lová bronzovou.

Vítězství jsou určitě důležitá. Ale neméně 
důležitý je fakt, že se do různých pohybových 
aktivit zapojuje většina dětí školy. Ať při škol-
ních turnajích v košíkové, florbalu, stolním 
tenisu či při projektových dnech TV.

A pokud to někomu přijde jako chlubení, 
nebráním se tomu. Proč se nepochlubit, že naši 
školu navštěvují šikovné, bojovné a sportovně 
nadané děti, pro něž je tělocvik jedním z nejob-
líbenějších předmětů? Děkuji jim i touto cestou 
za příkladnou reprezentaci školy a samozřejmě 
i jejich vyučujícím – pí Hodanové, p. Charváto-
vi, p. Hajžmanovi a p. Smetanovi.

Mgr. I. Malátová, ŠSK ZŠ Josefa Hlávky 

Putovní pohár v rukou Sušických
V sobotu 1. prosince se v tělocvičně přeš-

tické základní školy konal již 9. ročník flor-
balového turnaje. Pořadatelem byl opět oddíl 
florbalu při TJ Přeštice a zúčastnilo se až sym-
bolicky 9 mužstev: Přeštice A, B a C, Horši-
ce, Nezdice, Lužany, Měčín, Sušice a ještě 
TJ Sokol Přeštice. Losem byly určeny dvě 
skupiny, hra systémem „každý s každým“. Po 
následném napínavém čtvrtfinále postoupi-
la do semifinále družstva ze Sušice, Nezdic, 
Lužan a Přeštic B. Finále pak čekalo na Sušic-
ké a Lužanské. Tvrdé přihrávky a přesná stře-
la přinesly vítězství týmu Sušice při celko-
vém skóre 4:1. Zaslouženě tak pohár z rukou 
loňského vítěze – přeštického týmu Hungry 
putoval do Sušice. Blahopřejeme vítězům, ale 
věříme, že jubilejní desátý ročník vrátí pohár 
zpět do Přeštic. Fantastické výkony podali 
též rozhodčí. Na konci byl vyhlášen nejlep-
ší hráč, kterým se stal Honza Linhart. Hráči 
i diváci byli spokojeni, pořadatelé též, jen při 
sklízení mantinelů si povzdechli: „Kéž by tak 
ty mantinely byly k dispozici pořád. Zatím 
si je musíme na každý plánovaný turnaj půj-
čovat a dopravovat např. z plzeňských klu-
bů. Mantinely se zaoblenými rohy vymezují 

hřiště a umožnily by i častější žákovské tur-
naje. A určitě je spousta malých kluků, které 
tento sport láká, určitě florbal hrají i při hodi-
nách tělocviku, ale bez ohraničení hřiště je to  
de facto o ničem. Mantinely se pohybují v řádech  
80-100 tisíc Kč, pro nás by to znamenalo 
obrovský výdaj. Ale trénujeme tady ve školní 
tělocvičně, snad by škola mohla najít možnosti 
pro získání potřebných financí.“  Určitě dobrý 
nápad, jak zlepšit kvalitu hry, jak velkých, tak 
malých nadšenců v Přešticích a možná tip na 
pozdního Ježíška pro všechny hráče a fandy 
florbalu.                             Martina Hanzlíková

Přípravka oddílu národní házené TJ Přeštice
Oddíl národní házené TJ Přeštice již dlouhodo-

bě pracuje velice dobře s mládeží. Západočeská 
oblast přišla jako první se zajištěním pravidel-
ných soutěží pro ty nejmladší hráče a hráčky, kte-
ří s naším ryze českým sportem začínají. Pro tuto 
kategorii byla vypracována samostatná pravidla. 
Hraje se trojkovým systémem, tj. v poli hrají 3 
hráči a 1 brankář. Hráči v poli brání i útočí, s tím 
rozdílem, že jeden hráč je označen a při bránění 
plní funkci „beka“ a může jako jediný vstupovat 
do brankoviště. Při útočení mohou všichni úto-
čící hráči vstupovat do brankoviště. Hraje se na 
šířku velkého hřiště o rozměrech 30x15 m. Bran-
ky jsou zmenšeny na 2x2 m a brankoviště má 
průměr 5 m.  V dnešní době se zúčastňuje turna-
jových soutěží 9 družstev. Vzhledem k tomu, že 
TJ Přeštice pracuje s 34 nejmladšími národními 
házenkáři, je schopna postavit 3 družstva. Jedno 
družstvo chlapců a dvě družstva dívek. Členové 
přípravky jsou rozděleny do 4 skupin. Jednu tvo-
ří hráčky 3. třídy, které ve své kategorii nemají 
konkurenci a turnaje s přehledem vyhrávají. Tyto 

hráčky jsou velice talentované a v budoucnosti 
o nich určitě ještě uslyšíme. Další skupinu tvoří 
dívky 1. a 2. třídy. Zde se objevují také šikovná 
děvčata s chutí v tomto sportu se nadále zlepšo-
vat. Některým to jde rychleji, některým pomaleji. 
Třetí skupina je složená z chlapců třetích, dru-
hých a prvních tříd. Někteří hoši jsou talentovaní, 
a pokud u národní házené vydrží, tak to mohou 
dotáhnout daleko. Ale v této kategorii jsou další 
chlapci, kteří svojí nekázní narušují tréninkovou 
morálku a nejsou soustředěni na činnosti v rámci 
tréninku. Tohle skupině škodí, ale všichni věří-
me, že společně s rodiči to odstraníme a výkon-
nost družstva půjde nahoru. Poslední část tvoří ti 
nejmladší, tj. prvňáci nebo začínající hráči, a ti, 
kterým jde vše pomaleji a musí se s nimi pracovat 
samostatně.

O tento nejmladší národně házenkářský potěr 
se starají trenéři: m.n.h. Stanislav Zadražil, Jitka 
Živná, Eva Krouparová, Hana Volfová, Matěj 
Gruszka, Adéla Bradová a Lucie Kačírková. 

Stanislav Zadražil, oddíl házené TJ Přeštice  

Národní házenkáři TJ Přeštice zakončili rok 2012
Ve čtvrtek 27. prosince se sešli členové oddílu 

národní házené TJ Přeštice na slavnostní schůzi 
v restauraci Sport. Zahájení, včetně programu 
schůze, provedl předseda oddílu Rudolf Lang. 
Jitka Králová seznámila s aktuálním stavem 
členské základny, která činí 235 členů a s pra-
vidly platby členských a oddílových příspěvků 
a jejich výší. Následně si vzal slovo opět před-
seda a prezentoval činnost výboru oddílu, včetně 
akcí pořádaných v roce 2012. V jeho proslovu 
zaznělo i poděkování všem funkcionářům, trené-
rům a partnerům, kteří se podíleli na úspěšném 
chodu druhého největšího sportovního oddílu 
v Přešticích. Poděkování směřovalo i k přízniv-
cům našeho sportu, navštěvujícím pěkný areál 
národní házené stále v hojnějším počtu. Druhou, 
nejrozsáhlejší část programu, zakončili trenéři 
hodnotícími zprávami svých družstev.

Třetí část slavnostní schůze obsahovala 
zprávu o hospodaření oddílu, přednesenou 
pokladní m.n.h. Zdeňkou Kriegerovou. Zprá-

va obsahovala kromě hospodářského výsled-
ku oddílu i poděkování všem sponzorům 
a dárcům, podílejícím se na finančním zajiš-
tění klubu.  

Petr Šatra z pozice kontrolního orgánu oddí-
lu přečetl revizní zprávu. Po té byli přítomní 
seznámeni s plánem činnosti a akcí, připravu-
jících se na rok 2013. Sekretář oddílu m.n.h. 
Stanislav Zadražil vyzvedl dvě významné 
akce v příštím roce, a to Mistrovství České 
republiky mladších žaček a hlavně oslavy  
85 let od založení národní házené v Přešticích.

Po diskusi, řízenou Karlem Tuškem, pro-
vedl závěr slavnostní schůze předseda oddílu 
národní házené Rudolf Lang a popřál všem 
členům oddílu nejen hezké prožití slavnostní-
ho večera s hudbou, ale také do nového roku 
pevné zdraví, rodinnou pohodu, bez čehož 
nelze sport úspěšně provozovat. 

Stanislav Zadražil, oddíl házené TJ Přeštice

Zahajuje zimní sezóna oddílu 
národní házené TJ Přeštice

Sotva byly ukončeny podzimní venkovní sou-
těže národní házené, už je tu zimní halová sezóna. 
První, kdo se zapojí do zimních soutěží, budou 
družstva přípravky. Čeká je turnaj v Plzni:
sobota 5. 1. 2013 – tělocvična ZŠ, Zábělská ul., 
Plzeň-Doubravka  
neděle 13. 1. 2013 – Zimní halový pohár doros-
tenek – sportovní hala Borská pole
sobota 19. 1. 2013 – Čtvrtfinále Českého 
poháru žen sk. A – sportovní hala Borská pole, 
účastníci: TJ Přeštice, Sokol Tymákov, Sokol 
Blovice, Baník Most NH
sobota 2. 2. 2013 – Turnaj pro slabší celky star-
ších žaček (účast TJ Přeštice B)
sportovní hala v Ejpovicích
neděle 3. 2. 2013 – Turnaj pro slabší celky star-
ších žáků (účast TJ Přeštice)
sportovní hala v Ejpovicích

sobota 9. 2. 2013 – Zimní halový pohár mlad-
ších žaček (účast TJ Přeštice A, TJ Přeštice B)
tělocvična ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice, ul. Na 
Jordáně
neděle 10. 2. 2013 – Zimní halový pohár mlad-
ších žáků (účast TJ Přeštice)
tělocvična ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice, ul. Na 
Jordáně
neděle 10. 2. 2013 – Čtvrtfinále Českého pohá-
ru mužů sk. F
sportovní hala Borská pole
účastníci: TJ Přeštice, Sokol Tymákov, TJ DIOSS 
Nýřany, 2 celky postupující z osmifinále sk. A
neděle 24. 2. 2013 – Zimní halový pohár star-
ších žaček (účast TJ Přeštice A)
sportovní hala v Nezvěsticích

Stanislav Zadražil, oddíl házené TJ PřešticeKrajské finále v přespolním běhu v Bělé nad Radbuzou.



V sobotu 8. prosince uspořádal Klub netradič-
ních sportů Bolevec halový turnaj pro nejmen-
ší národní házenkáře. Turnaje se zúčastnilo  
10 družstev, z toho byla 3 z Přeštic. Tradiční 
účastníky ze západočeské oblasti doplnil celek 
děvčat ze středočeské obce Březno (okres Mla-
dá Boleslav). Hrací čas byl 1x 12 min. Přihlá-
šená družstva byla rozdělena do 2 skupin. Dle 
pořadí ve skupinách se hrála nakonec utkání 
o umístění.

Skupina A: TJ Přeštice A (dívky 3. třídy), 
TJ Božkov (hoši), Sokol Tymákov (smíšené), 
Sokol Březno (dívky) 

Skupina B: TJ Přeštice B (dívky 2. třídy), TJ 
Přeštice (hoši), TJ Plzeň-Újezd (hoši), TJ Lito-
hlavy (hoši)

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice A:

brankářka: Pavlína Sedláčková
hráčky v poli: Evelína Sedláčková (4 branky), 
Karolína Sedláčková (2), Helena Voráčková 
(11), Andrea Havlíčková (3), Denisa Kučero-
vá (1)
trenéři: Jitka Živná, Hana Volfová

TJ Přeštice B:
brankářka: Michaela Jelínková
hráčky v poli: Michaela Živná (5 branek), Lenka 
Sýkorová, Ella Romová (3), Adéla Buberlová 
(4), Barbora Štěrbová (1), Kateřina Kováříková  
trenéři: m.n.h. Stanislav Zadražil, Adéla Bradová

TJ Přeštice – hoši
brankář: Dominik Buberle
hráči v poli: Vojtěch Štěrba (2 branky), Jakub 
Brada (2), Radim Stehlík (2), Jan Kubeš (1), Jan 
Hranáč (1), Jan Pogadl (1) 
trenéři: Matěj Gruszka, Lucie Kačírková

Výsledky turnaje:
TJ Přeštice A – Božkov 1:3, – Tymákov 6:1, 
– Březno 7:4

Ostatní výsledky ve skupině A:
Božkov – Březno 3:3, Božkov – Tymákov 3:4, 
Březno – Tymákov 5:2

Tabulka skupiny A:
1. TJ Přeštice A   2  0  1 14:7 4 body
2. TJ Božkov   1  1  1   9:8   3 b.
3. Sokol Březno   1  1  1 11:12 3 b.
4. Sokol Tymákov 1  0  2   7:14 2 b.

Tato skupina byla velice dramatická, a když 
hoši z Božkova překvapivě ztratili body s Tymá-
kovem a Březnem, nakonec skupinu vyhrála 
děvčata z Přeštic a tím postoupila do boje o cel-
kové vítězství. 
TJ Přeštice hoši – Plzeň-Újezd 1:4, – Litohlavy 
4:7, – TJ Přeštice B 3:3
TJ Přeštice B – Plzeň-Újezd 1:10, – Litohlavy 6:7

Další výsledek ve skupině B:
Plzeň-Újezd – Litohlavy 5:4

Tabulka skupiny B:
1. TJ Plzeň-Újezd    3  0  0  19:6 6 bodů
2. TJ Litohlavy        2  0  1  18:15 4 b.
3. TJ Přeštice hoši 0  1  2    8:14 1 b.
4. TJ Přeštice B      0  1  2  10:20 1 b.

Utkání o konečné pořadí v turnaji:
o 7. a 8. místo Sokol Tymákov – TJ Přeštice B 8:3
o 5. a 6. místo Sokol Březno – TJ Přeštice hoši 6:1
o 3. a 4. místo TJ Božkov – TJ Litohlavy
o 1. a 2. místo TJ Přeštice A – TJ Plzeň-Újezd 
8:7 po prodloužení

Finálové utkání bylo opravdovým vyvr-
cholením turnaje. Sledovalo ho mnoho rodičů 
a tělocvična byla okolo hrací plochy plná. Utká-
ní o vítězství svedlo proti sobě dívky 3. tříd 
z Přeštic, které kralují v této kategorii a ryze 
chlapecké družstvo Plzně-Újezda. Takže došlo 
ke konfrontaci dívek a chlapců, a že finále 
dopadlo dobře pro Přeštice je veliký úspěch. To 
ještě bylo vítězné družstvo oslabeno o Veroni-
ku Routovou a Mariku Kriegelsteinovou. Vel-
kou oporou byla brankářka Pavlína Sedláčková, 
která byůa po zásluze vyhodnocena nejlepší 
hráčkou turnaje. Druhou nejlepší hráčkou tur-
naje byla Helena Voráčková. Ta zase nastřílela 
ve finále 7 branek. Ale tu nejdůležitější a vítěz-
nou vstřelila Evelína Sedláčková v prodloužení. 
Finálový zápas totiž skončil v základní hrací 
době 6:6, takže se prodlužoval o 1x 5 min. Už to 
vypadalo, že se bude ještě jednou prodlužovat, 
ale v poslední minutě nastavení vstřelily Přešti-
ce vítězný gól.      

Konečné pořadí Mikulášského turnaje:
1. TJ Přešice A  2.  TJ Plzeň-Újezd  3. TJ Božkov  
4. TJ Litohlavy  5. Sokol Březno  6. TJ Přeštice 
hoši  7. Sokol Tymákov 8. TJ Přeštice B  

Hodnocení turnaje ze strany trenéra m.n.h. 
Stanislava Zadražila:

Opět se ukázalo, že vítězné družstvo děvčat 
z 3. tříd je spolu třetí rok a dokáže konkurovat 
i družstvům chlapců nebo smíšeným, kde pře-
vládají chlapci. Zde už jsou vidět přednosti jed-
notlivých hráček, na kterých se v budoucnu dá 
stavět. U kolektivu děvčat z 2. tříd byl zazname-
nán zase krůček dopředu, ač obsadily posled-
ní místo, tak v jednotlivých utkáních vyloženě 
nestačily na chlapce z Plzně-Újezda. U chlapců 
Přeštic, kteří nebyli kompletní, zatím chybějí 
kolektivní duch a míčová technika. Hledá se 
také brankář. Tentokrát poprvé chytal Dominik 
Buberle. Do příštího turnaje, který se koná opět 
v Plzni v ZŠ v Zábělské ul. 5. 1. 2013 se toho 
moc neodstraní, jelikož první trénink v zimním 
období bude v sobotu 12. 1. 2013, ale v dalších 
trénincích je třeba na základech národní háze-
né moc a moc pracovat, abychom při prvním 
turnaji na venkovním hřišti v dubnu 2013 mohli 
konstatovat, že došlo ke zlepšení.  

Stanislav Zadražil, oddíl házené TJ Přeštice
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Dne 10. 12. 2012 oslavila významné 
životní jubileum čestná členka oddílu 
národní házené TJ Přeštice, paní

Jana Moravcová.
Jana Moravcová po ukončení hráčské 

aktivní činnosti pracovala v oddíle jako 
trenérka mládeže, kdy vychovala něko-
lik házenkářek, které to později dotáh-
ly až do nejvyšší soutěže. Pracovala 
rovněž ve výboru oddílu, kde zastávala 
střídavě funkce pokladní a sekretářky. 
V současné době jí velice často vídáme 
na hřišti, kde sleduje při utkáních svo-
ji vnučku a obdivuje oddílovou práci 
s mládeží, kde leckdy dokáže odborně 
poradit.

K sedmdesátinám  přeje 
mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti 
a rodinné pohody 
oddíl národní házené
TJ Přeštice

Vítězství na halovém Mikulášském 
turnaji přípravek v Plzni 

Členové přípravky na Mikulášském turnaji – ležící: Pavlína Sedláčková, sedící zleva: Evelína Sed-
láčková, Helena Voráčková, stojící zleva: Karolína Sedláčková, Andrea Havlíčková, Denisa Kuče-
rová, vzadu stojící: trenérka Hana Volfová.

TJ Přeštice – dívky 3. třídy, vítězné družstvo 
na Mikulášském turnaji v Plzni.

Turnaj přípravek v Litohlavech
V sobotu 13. října se uskutečnil třetí turnaj 

přípravek, tentokrát v Litohlavech u Rokycan. 
Turnaj přípravek byl rozdělen do 2 skupin, 

když jednu tvořili výhradně chlapci a druhou 
děvčata nebo smíšená družstva. 

Družstvo děvčat TJ Přeštice A potvrdilo svoji 
sílu a opět bez větších problémů vyhrálo svoji 
skupinu. Děvčata TJ Přeštice B poprvé vyhrála 
v soutěži a zase udělala krůček ve své výkon-
nosti. Chlapci Přeštic opět sehráli pouze jeden 
vyrovnaný zápas s Litohlavy, ale to je málo. 
U některých chlapců bylo vidět zase zlepšení, 
na čemž je třeba stavět do budoucna.  

Sestavy družstev TJ Přeštice: 
„A“ – dívky

brankářka: Pavlína Sedláčková
hráčky v poli: Helena Voráčková (19 branek), 
Marika Kriegelsteinová (8), Evelína Sedláčková, 
Karolína Sedláčková (1),  Andrea Havlíčková (7) 
trenérky: Eva Krouparová, Hana Volfová

„B“ – dívky
brankářka: Michaela Jelínková
hráčky v poli: Barbora Štěrbová (2), Kateřina 
Kovaříková, Hana Kučerová, Šárka Kalčíková 
(12), Veronika Šalomová (2), Martina Havlíč-
ková (6) 
trenéři: m.n.h. Stanislav Zadražil, Adéla Bradová

Hoši
brankář: Dalibor Pánik
hráči v poli: Jakub Brada (1), Jan Hranáč (3), 
Jan Treml (1), Radek Šilinger (29)
trenéři: Matěj Gruszka, Lucie Kačírková 

Výsledky družstev Přeštic:
TJ Přeštice A – dívky 

– TJ Přeštice B 8:6, – Plzeň-Újezd 11:0,
– Litice 7:6, Tymákov 9:2

TJ Přeštice B – dívky
– Plzeň-Újezd 12:4, – Litice 1:8, Tymákov 4:7

TJ Přeštice – hoši
– Božkov 9:19, – Litohlavy 12:15,
– Plzeň-Újezd 13:22

Konečné tabulky turnaje:
Skupina dívky:

1. TJ Přeštice A   4  0  0  36:13 8 bodů
2. Sokol Tymákov 3  0  1  31:23 6 b. 
3. TJ Litice             2  0  2  38:21 4 b.
4. TJ Přeštice B   1  0  3  23:27 2 b.  
5. TJ Plzeň-Újezd  0  0  4    8:50 0 b.

Skupina chlapci:
1. TJ Božkov         3  0  0 49:25 6 bodů
2. TJ Litohlavy   2  0  1 37:37   4 b.
3. TJ Plzeň-Újezd  1  0  2 42:44 2 b.
4. TJ Přeštice        0  0  3 34:56      0 b.

Stanislav Zadražil, oddíl házené TJ Přeštice

1. řada zleva – Martina Havlíčková, Kateřina Kováříková, Michaela Jelínková, Hana Kučerová, 
Veronika Šalomová, Barbora Štěrbová. 2. řada zleva – Karolína Sedláčková, Evelína Sedláčko-
vá, Pavlína Sedláčková, Helena Voráčková, Marika Kriegelsteinová, Andrea Havlíčková. 3. řada 
zleva – chlapci Jan Treml, Jakub Brada, Jan Kubeš, Radek Šilinger, Jan Hranáč, Dalibor Pánik. 
4. řada trenéři zleva – Matěj Gruszka, Lucie Kačírková, Adéla Bradová, Hana Volfová, m.n.h. 
Stanislav Zadražil, Eva Krouparová.

Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice zve 
své členy na volební valnou hromadu, která se 
koná v pátek 25. ledna 2013 od 19.00 hodin 
ve vinárně restaurace hotelu Sport. Návrhy 
na členy do nového výboru fotbalového oddí-
lu zasílejte písemně s podepsaným čestným 
prohlášením kandidáta do 20. ledna 2013 na 
adresu: Tělovýchovná jednota, fotbalový oddíl,  
Tř. 1. máje 1094, 334 01 Přeštice nebo e-mailem: 
tjprestice@email.cz

Návrh programu:
1) zahájení a schválení programu
2) volba mandátové, volební a návrhové komise
3) kontrola plnění usnesení minulé valné hro-
mady
4) zpráva o činnosti
5) diskuse
6) zpráva mandátové komise
7) volby členů výboru
8) zpráva volební komise
9) zpráva návrhové komise
10) usnesení valné hromady
11) závěr      

Martin Knopf, oddíl kopané TJ Přeštice

Pozvánka na valnou 
hromadu



V sobotu 22. září se uskutečnil druhý tur-
naj přípravek, tentokrát v Božkově. Při tomto 
turnaji došlo ke slavnostnímu otevření hřiště 
s umělou trávou. Slavnostní přestřižení pásky 
provedli primátor města Plzně p. Baxa, staros-
ta obvodu p. Aschenbrenner a předseda Svazu 
národní házené p. Holý.

Tentokrát byl turnaj přípravek rozdělen do  
2 skupin, kdy jednu tvořili výhradně chlapci 
a druhou děvčata nebo smíšená družstva. Popr-
vé se zúčastnilo turnaje družstvo Litic, které 
ale mělo ve svém celku dvě herní individuali-
ty, které by se uplatnily už v soutěži mladšího 
žactva.

Družstvo děvčat TJ Přeštice A potvrdilo svo-
ji sílu a bez problémů vyhrálo svou skupinu. 
Potěšitelné je, že děvčata TJ Přeštice B získala 
první bod v soutěži a zase udělala krůček ve své 
výkonnosti. Chlapci Přeštic sehráli jeden vyrov-
naný zápas s Plzní-Újezdem, ale to je málo. 
V každém případě musejí přidat v tréninkové 
píli a určitě to povede ke zlepšení. V kolektivu 
je hodně šikovných chlapců, kteří mají budouc-
nost před sebou.    

Sestavy družstev TJ Přeštice: 
„A“ – dívky

brankářka: Sedláčková Karolína
hráčky v poli: Voráčková Helena (18 branek), 
Routová Veronika (11), Kriegelsteinová Mari-
ka (2), Sedláčková Evelína (7), Havlíčková 
Andrea (6), Kučerová Denisa (3)
trenérky: Krouparová Eva, Volfová Hana

„B“ – dívky
brankářka: Jelínková Michaela
hráčky v poli: Živná Michaela (1 branka), Sýko-
rová Lenka (4), Štěrbová Barbora (3), Buberlo-
vá Adéla (4), Blümelová Tereza (2), Kahánková 
Michaela, Kovaříková Kateřina 
trenéři: m.n.h. Zadražil Stanislav, Bradová Adéla

Hoši
brankáři: Hurt Filp, Pánik Dalibor
hráči v poli: Wohlmut Filip (5 branek), Stehlík 
Radim (4), Štěrba Vojtěch (3), Pogádl Jan (2), 

Brada Jakub (1), Hranáč Jan, Treml Jan
trenéři: Gruszka Matěj, Kačírková Lucie

Výsledky družstev Přeštic:
TJ Přeštice A – dívky 

– TJ Přeštice B 20:4, – Plzeň-Újezd 10:3, 
– Litice 17:7

TJ Přeštice B – dívky
– Plzeň-Újezd 7:7, – Litice 3:12

TJ Přeštice – hoši
– Božkov 2:12, – Litohlavy 7:12, 
– Plzeň-Újezd 6:8

Konečné tabulky turnaje:
Skupina dívky:

1. TJ Přeštice A  3  0  0  47:14 6 bodů
2. TJ Litice  2  0  1  30:25 4 b.
3. TJ Plzeň-Újezd  0  1  2  15:28 1 b.
4. TJ Přeštice B  0  1  2  14:39 1 b.  

Skupina chlapci:
1. TJ Božkov   3  0  0 34:12 6 bodů
2. TJ Litohlavy  2  0  1 29:26 4 b.
3. TJ Plzeň-Újezd 1  0  2 21:29 2 b.
4. TJ Přeštice  0  0  3 15:32     0 b.
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Tělocvičná jednota Sokol Přeštice zve všechny děti a rodiče z Přeštic a okolí na

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Tradiční dětský  bál v maskách se koná 12. ledna 2013 
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

Turnaj přípravek v Božkově

TJ Přeštice – dívky 2. třídy
Ležící Michaela Jelínková, v pokleku zleva: 

Adéla Buberlová, Michaela Kahánková, Tere-
za Blümelová, stojící zleva: Michaela Živná, 
Kateřina Kováříková, Lenka Sýkorová, Barbora 
Štěrbová. Trenéři zleva: Adéla Bradová a m.n.h. 
Stanislav Zadražil.

TJ Přeštice – dívky 3. třídy, vítězné družstvo
Dole zleva: Veronika Routová, Karolína 

Sedláčková, Helena Voráčková, stojící zleva: 
Andrea Havlíčková, Denisa Kučerová, Marika 
Kriegelsteinová, Evelína Sedláčková, trenérka 
Hana Volfová

TJ Přeštice – chlapci 2. třída
Ležící zleva: Vojtěch Štěrba, Radim Stehlík, 

v pokleku zleva: Jakub Brada, Jan Hranáč, 
Filip Wohlmut, Jan Treml, Dalibor Pánik, stojí-
cí zleva: trenér Matěj Gruszka, Filip Hurt, Jan 
Pogádl, trenérka Lucie Kačírková

Anglická kouzelná školka
Na hodinách anglické kouzelné školky, kte-

rá již čtvrtým rokem „běží“ při Kulturním 
a komunitním centru,  se dětičky seznamují 
s anglickým jazykem. Výuka probíhá formou 
říkanek, písniček a dalších krátkých opakova-
ných poslechů – zkrátka tak, aby učení nebylo 
mučení. Děti si vlastně hrají a přitom se naučí 
základnímu porozumění dalšímu jazyku, kromě 
toho svého mateřského.

Každou hodinu se děti naučí několik sloví-
ček, střídají se  různé aktivity  - malování, cvi-
čení, tvoření, tancování – zkrátka tak, aby se 
děti nenudily a stále chtěly poznávat nové.

Soustředíme se výhradně na mluvenou anglič-
tinu – poslechy, krátké příběhy, obrázky apod. 
Děti se tedy naučí především mluvit a nebát se 
mluvit.

Hodiny jsou zaměřeny tematicky – vždy 
k nějakému tématu (barvy, zvířata, jídlo, rodi-
na, tělo) či ročnímu období nebo svátku (Váno-
ce, Velikonoce, Halloween).

Od školního roku 2012/2013 funguje kou-
zelná školka i jako odloučené pracoviště v MŠ 
Merklín.                                                      (red)

Ve dnech 5.-8. 12. 2012 proběhl MFF pro děti 
a mládež Juniorfest 2012 i v Přešticích. Sedm 
filmových projekcí navštívilo přes 1000 nadše-
ných diváků. Vyvrcholením byla sobotní bese-
da a autogramiáda s představiteli filmu Saxána 
a Lexikon kouzel. Pozvání přijal legendární 
režisér Václav Vorlíček a filmová Saxána Petra 
Černocká. Poté byl promítnut film.

Po letním kině i tento projekt jasně ukázal, že 
i přes multikina v Plzni je po filmových projek-
cích v Přešticích „hlad“.

S potěšením mohu oznámit, že ve spolupráci 
s městem Přeštice bylo zakoupeno multifunkční 
promítací zařízení a od února bude 1x měsíč-
ně fungovat filmový klub. Ten bude fungovat 
vždy poslední sobotu v měsíci od 19.00 hodin 
ve velkém sále KKC. První promítání je při-
praveno na 23. 2. 2013 od 19.00 hodin ve vel-
kém sále KKC. Vstupné 60 Kč.

Sami si z nabídky tří filmů budete moci zvolit 
ten, který bude v následujícím měsíci promítán.

Juniorfest na cestách i v Přešticích

Text a foto KKC 

Hlasujte o film 
na přání 
na měsíc únor:
1. AVANGERES
– americký trhák

2. SVATÁ ČTVEŘICE
– český film

3. AMAZING SPIDER MAN

Ukončení hlasování: 15. 2. 2013

Vyplněný anketní lístek lze odevzdat v IC 
Přeštice, zaslat e-mailem na informacni-
centrum@prestice-mesto.cz nebo hlaso-
vat na www.kzprestice.cz


