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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc listopad
„Považujete novoroční ohňostroj v ceně 

cca 30 000 Kč za „mrhání“ městskými 
prostředky?“

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

Dne 30. září proběhla I. prodloužená v sokolovně, kde se ve spolupráci se Svatebním salonem Přeštice uskutečnila módní přehlídka společenských 
a svatebních šatů. V rámci dražby svatebních kytic bylo získáno 1600 Kč. Finanční prostředky byly věnovány na psí záchytnou stanici v Přešticích.

       Foto Josef Kubát

Hasiči navštívili kolegy v Nittenau
V neděli 25. září 2011 navštívili dobrovolní 

hasiči a starosta města Přeštic Mgr. Antonín 
Kmoch s cisternovou automobilovou stříkačkou 
Tatra Terrno partnerské město Nittenau u pří-
ležitosti dne otevřených dveří u dobrovolných 
hasičů v části města Berghamu. Na hasičské 
zbrojnici v Berghamu nás přivítal velitel sboru 
p. Franz Schuierer a starosta města Nittenau p. 
Karl Bley, který nás poté osobně provedl nově 
postavenou sportovní halou a navštívili jsme též 
druhou hasičskou zbrojnici ve městě Nittenau, 
kde jsme si prohlédli jejich zásahová vozidla 
nejen pro hašení a záchranné práce, ale též 
i pro poskytování předlékařské první pomoci. 
Odpoledne proběhla před zbrojnicí v Bergha-
mu prezentace zásahové techniky ze širokého 
okolí. Součástí akce byly i ukázky vzplanutí 

tuků v domácnosti a zásahu hasičů při dopravní 
nehodě.                   Martin Felix, SDH Přeštice

Dobrovolní hasiči a starosta Přeštic Mgr. Anto-
nín Kmoch navštívili hasičskou zbrojnici v části 
města Bergham a partnerské město Nittenau.

Přeštická DRAKIÁDA
Podzimní sobotu 8. října 2011 se střídalo pro-

měnlivé a studené počasí. Na oblohu měli vyle-
tět papíroví draci. A vyletěli? I přes nepřízeň 
počasí a z tohoto důvodu přesunutí programu 
DRAKIÁDY do Přeštické stodoly, někteří pře-
ce vzlétli… Na louce „Na Káčete“ létalo na 30 
pestrobarevných draků. Ostatní soutěžili, tančili 
a také „létali“ po tanečním parketu.

Akce se zúčastnilo celkem 120 dětí, pro kte-
ré byl připraven zdarma teplý párek v rohlíku 
a bohatá tombola. Pro majitele nejhezčího dra-
ka věnovala Cukrárna U Baxů dortového dra-
ka. Letos se jimi stali Mareček Valach a Eliška 
Demeterová, kteří měli vlastnoručně vyrobené 
papírové draky – Papíráka a Mašličku, jak si 

je i pojmenovali. Vybírala je odborná poro-
ta, v které místo přijali starosta města Přeštice 
Mgr. Antonín Kmoch a ředitelka KKC Mgr. 
Martina Míšková. Dále byly odměněny děti, 
kterým vyletěl drak nejvýše.

Slovem a hudbou všechny doprovázela 
hudební skupina ASFALT. Děkujeme všem 
sponzorům: Město Přeštice, Masokombinát 
Brejcha, Přeštická stodola,Cukrárna U Baxů, 
hud. skup. Asfalt. Komise pro kulturu, škol-
ství a sport, která akci připravovala, se už těší 
na další ročník a hlavně na tak výborně letecky 
naladěné majitele DRAKŮ.   

  Mgr. Naďa Květoňová,
Komise KŠaS
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Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích

(pokračování článku na straně 2)

Vážení spoluobčané, 
jak jsem předeslal v předchozím vydání PN, v tomto 

podám základní informace o třech významných investič-
ních akcích nadcházejícího roku a podrobnou informaci 
o jednom nezdařeném projektu minulém.

Projekt „Čistá Berounka – etapa II – projekt B“
Od března příštího roku započne rekonstrukce kanali-

začního řadu v úseku vedoucím od hřbitova ulicí Hlávkova 
– hlavní silnice I/27 – až ke křižovatce u Komerční ban-
ky, kde zabočí a ulicí Mlýnskou bude pokračovat až před 
hasičskou zbrojnici. Druhý rekonstruovaný úsek povede od 
veřejných WC ul. Veleslavínovou přes Havlíčkovo náměs-
tí k ul. Nepomucké. Druhou částí projektu je intenzifikace 
čistírny odpadních vod.  

Povodí Berounky, účelový svazek obcí Plzeň – Přešti-
ce – Zruč-Senec, uzavřel s konsorciem dodavatelů Euro-
via – Hochtief – Streicher smlouvu o dílo na stavbu „Čistá 
Berounka – etapa II – projekt B“ v celkové částce cca 0,5 
mld. Kč. Cena přeštické části je cca 32,6 mil. Kč vč. DPH, 
z toho rekonstrukce kanalizace cca  20,5 mil. Kč, intenzifi-
kace ČOV cca 12,1 mil. Kč. Dotace by měla pokrýt 60 % 
nákladů. Obyvatele a dopravu ve městě omezí především 
stavební práce a průběžné uzavírky komunikací v období od 
jara do podzimu příštího roku, z nich především uzavírka 
hlavní silnice vedoucí kolem kostela. Práce v ČOV s termí-
nem ukončení podzim 2013 veřejnost v podstatě nepocítí. 

Projekt „Úpravna vody“
Dne 30. 9. 2011 byla uzavřena Smlouva  o dílo mezi 

městem a Sdružením SWIETELSKY – K&H KINETIC 
– Přeštice na dodávku stavby „Přeštice – nová úpravna 
vody“ s 10% rezervou 22,7 mil. Kč vč. DPH. Z toho část 
stavební- výstavba nové budovy za cca 11,1 mil. Kč, část 
technologická za cca 11,6 mil. Kč. Opět předpokládáme 
dotační krytí nákladů z cca 60 %. Práce by měly začít na 
jaře a skončit do konce roku 2012.
Projekt „Přeštice – vybudování městského kamerového 

dohledového systému“
Uzavřena je také smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi 

městem Přeštice a Plzeňským krajem na vybudování části 
městského kamerového dohledového systému v Přešticích. 
Celková projektová cena díla 1 540 000 Kč vč. DPH, dotace 
Plzeňského kraje 1 232 000 Kč vč. DPH, tedy 80 % nákladů. 
Vysoutěžený dodavatel bude muset zhotovit dílo do poloviny 
příštího roku, pod kamerový dohled by se měla dostat proble-
matická místa na přeštickém náměstí, v Městském parku, kři-
žovatka u Spolkového domu a předpolí Přeštické stodoly.  

Děkuji tímto radě a zastupitelstvu Plzeňského kraje za pod-
poru poskytnutou v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný 
kraj.

Neuskutečněný projekt „Přeštice – výstavba 
víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou, …“

Dne 4. 10. 2011 jsem na 7. zasedání ZM sdělil, že nedo-
šlo k dohodě mezi městem Přeštice a společností Area group, 
s.r.o., na znění Dodatku č. 7 smlouvy o výstavbě víceúčelové 
sportovní haly – „Zimního stadionu v Přešticích na Zámos-
tech“. Oznámil jsem, že hodlám neprodleně vykonat usnesení 
ZM ze dne 16. 6. 2011 a v souladu s názorem rady města 
zaslat společnosti Area group, s.r.o., dopis, ve kterém město 
odstoupí od této smlouvy uzavřené se společností dne 29. 4. 
2005. Nikdo ze členů zastupitelstva města následně nepřed-
ložil návrh jiného řešení. Dnes je tento déle než šest let trva-
jící smluvní vztah minulostí, z více důvodů vám jeho průběh 
musím popsat podrobněji.

Požadavek přeštické veřejnosti mít ve městě především 
koupaliště nebo krytý bazén odpovídající dnešní době a podle 
možnosti i ledovou plochu je místním dlouhodobě znám. Od 
roku 2003 jsem účasten snahy tří zastupitelstev města dosáh-
nout tohoto cíle ve spolupráci a od 29. 4. 2005 ve smluv-
ním vztahu se společností Area group, s.r.o., (dále jen Area). 
Sdělil jsem vícekrát jednateli společnosti panu ing. Jarosla-
vu Boříkovi, že si cením výsledků projektantské a stavební 
činnosti jeho společnosti v Přešticích, ale že jsem zároveň 
přesvědčen, že ji nevykonával pro město nezištně a  zadar-
mo. Že i kdybych náhodou uvěřil jeho slovům o vzájemné 
důvěře a nepotřebnosti smluv, nemohu si to jako hospodář se 
svěřeným majetkem, na rozdíl od jeho postavení, dovolit. Že 
moji důvěru v pouhá jeho slova ztratil, vlastně ani nezískal, 
není mojí vinou. Respektuji jeho vlastní zpětný přístup ve 
chvílích, kdy přituhuje – co je psáno, to je dáno. Jsem pře-
svědčen, že město nejen během dlouhého smluvního vztahu 
o výstavbě „Zimního stadionu“ vycházelo společnosti Area 
group vstříc, že smlouvu nikdy neporušilo a z vlastní iniciati-
vy neměnilo. Že jsme se na této cestě nerozešli dříve je dáno 
v  podstatě tím, že v zastupitelstvu k tomu nebyla většinová 
vůle, protože se nepamatuji na hlasování, kdy by některý ze 
zastupitelů ODS hlasoval proti zájmu této společnosti. To ani 
v níže uvedeném případě, který mě nastartoval.  

Protože je následující text dlouhý a pro většinu statisticky 
nudný, věnuji se podrobně historii vzniku smluvního vztahu 
s touto společností až v jeho poslední části. Historii, která 
veřejnosti i mnohým současným zastupitelům nemůže být 
známa, která nejen že předurčila následujících 6 let cesty za 
zimním stadionem a bazénem, ale i výrazně ovlivnila změ-
nu politických poměrů na přeštické radnici po posledních 
volbách.



(dokončení článku z titulní strany)
Nejdříve stručné představení smlouvy samotné, kterou 

tvoří 4 části: A) o výstavbě, B) o zřízení věcného břeme-
ne využívání pozemků, C) o budoucí smlouvě kupní, D) 
závěrečná ustanovení. Schválilo ji zastupitelstvo města dne 
21. 4. 2005 jednomyslně všemi přítomnými členy. Podle 
ní má Area vystavět vlastními náklady všechny smlouvou 
vyjmenované stavby, včetně rozsáhlých terénních úprav (ty 
znamenají nejen náklady, ale i možné příjmy společnosti). 
V části A) se Area zavazuje, že v termínu do 30. 6. 2006 
víceúčelovou zastřešenou sportovní halu s ledovou plochou 
pro 1000 sedících diváků, místní komunikaci, která doprav-
ně propojí Nepomuckou třídu s Luční ulicí, do 30. listopadu 
2007 tři samostatné obchodní haly, odstavné a parkova-
cí plochy doplněné plochami o zeleň. V části B) zřizuje 
město ve prospěch společnosti věcné břemeno bezplatné-
ho užívání pozemků o celkové výměře cca 7 ha dotčených 
výstavbou objektů uvedených v části A), na dobu určitou do 
doby jejich kolaudace. V části C) se město zavazuje, že po 
kolaudaci sportovní haly a obchodní zóny a po vlastnickém 
převzetí místní komunikace vlastnicky  převede společnos-
ti Area pozemky zóny obchodu a zóny sportovní haly za 
hodnotu nákladů vynaložených firmou Area na zhotovení 
místní komunikace a inženýrských sítí. Platí v ní zásadní 
podmínka stanovená ZM – investor nejdříve postaví, potom 
mu město převede pozemky. V části D) jsou uvedena ujed-
nání týkající se možnosti odstoupení od smlouvy. Přínosem 
pro město mají být služby investorem vystavěné soukro-
mé víceúčelové haly s ledovou plochou, až ve druhé řadě 
místní komunikace propojující ulici Nepomuckou s ulicí 
Revoluční.

Text smlouvy jsme projednávali z mnoha důvodů déle 
než rok. I když ji nakonec schválili všichni tehdy přítomní 
členové ZM, sklízel jsem a sklízím za ni ostrou a opráv-
něnou kritiku dodnes. Ano, smlouva nemá standardní 
náležitosti, ale dle mého přesvědčení stvrzeného mým pod-
pisem však byla a je pro město celkově výhodná. Navíc 
standardní náležitosti smlouvy (především sankce za nepl-
nění smluvních povinností, přesná specifikace stavebních 
objektů aj.), které jsme s právníkem od počátku požadovali 
po jednateli i právníkovi společnosti Area, byli pro ně pro-
jevem nedůvěry k jejich společnosti a nedoceněním jejich 
zásluh za vybudování významných staveb v Přešticích (ZŠ 
Na Jordáně, Severní strana náměstí, bytový dům v Husově 
ulici). Jimi předložený první návrh smlouvy jsem považo-
val za urážku nejen města, ale i selského rozumu. Společ-
nost Area měla i v této kauze politickou podporu dosud 
vládnoucí a nyní vlivné přeštické ODS – to byla příčina 
nestandardních řešení v mezích zákona.

Uzavřením smlouvy nastalo šestileté období jejího pro-
dlužování. 12. 10. 2006 je schválen 1. dodatek smlouvy 
prodlužující termín dokončení stavby víceúčelové sportov-
ní haly o dva roky do 31. 12. 2008, z objektivního důvodu 
prodloužení doby projednávání změny č. 4 ÚP. Dne 7. 2. 
2008 město schvaluje Dodatek č. 2, kterým na sebe přebírá 
náklady na vybudování místní komunikace v případě, že 
na ni dostane dotaci z Regionálního operačního programu 
(ROP). Schvaluje pomoc investorovi přestože se od něj pře-
kvapivě dozvídá, že nemá vlastní prostředky na výstavbu 
víceúčelové sportovní haly a že bude žádat o dotační peníze 
na tuto soukromou stavbu ze stejného programu jako měs-
to na výstavbu městského bazénu. Město dotaci na komu-
nikaci nedostává. Dne 26. 6. 2008 je schválen Dodatek č. 
3 s prodloužením termínu výstavby haly do 31. 12. 2009 
s odůvodněním, že Area čeká, zda získá dotaci. Dne 30. 
6. 2009 je schválen Dodatek č. 4 s prodloužením termínu 
výstavby ZS do 31. 12. 2011 a s rozvazovací podmínkou 
v případě, že Area neobdrží dotaci z ROP do 31. května 
2010. Dne 25. 3. 2010 ZM zamítá 1. návrh Dodatku č. 5, 
který mění základní podmínku převodu pozemků, kdy je 
všechny vlastnicky převádí investorovi již po výstavbě 
místní komunikace, nikoliv až po dostavbě sportovní haly. 
Prodlužuje také termín výstavby haly do konce r. 2015, 
do roku 2017 má město možnost investora zpět pozemky 
odkoupit. Nevýhodně přidává povinnost městu vyrovnat se 
s investorem za jím vynaložené investice v případně nezda-
řeného projektu, to podle představ investora.  Místostarosta 
Kmoch předem písemně upozorňuje členy ZM, že převede-
ní městských pozemků v hodnotě několika desítek miliónů 

korun investorovi před splněním jeho smluvního závazku 
může znamenat jejich ztrátu a tedy i minimálně nehospo-
dárné nakládání s městským majetkem. Dodává důrazně, 
že ty politické subjekty, které podpoří navrhovaný předčas-
ný převod pozemků zajištěný pouze smluvním ujednáním 
s investorem – s.r.o. pravděpodobně nebudou po nadchá-
zejících komunálních volbách koaličním partnerem nově 
vznikající volební straně, které on bude členem. Schválení 
návrhu dodatku nedoporučuje právník města. Přesto ODS 
pro schválení tohoto návrhu hlasuje svými 5 hlasy. Dne 3. 
6. 2010 ZM projednává 2. návrh Dodatku č. 5, kterým Area  
připouští postupný převod pozemků a smluvní sankce, 
avšak bez faktického zajištění. 7 členů ZM je pro, 8 proti 
– návrh je zamítnut. Jelikož stále není rozhodnuto o přidě-
lení dotací z ROP, je 24. 6. 2010 schválen Dodatek č. 5, 
který prodlužuje termín výstavby sportovní haly do r. 2014 
v případě, že Area dotaci obdrží. Neobdrží-li dotaci, pozbý-
vá dodatek platnosti 30. 6. 2011. 

V novém povolebním složení dne 18. 5. 2011 vyzvali 
zástupci města osobně jednatele společnosti Area k jednání 
ve věci z důvodu blížícího se termínu 30. 6. 2011. Dva dny 
před konání ZM zástupci společnosti osobně předali měs-
tu návrh – soupis vzájemných závazků, který z časových 
důvodů nebylo možno řádně projednat. Dále informaci, že 
dotaci z ROP Area nezískala. 

Dne 16. 6. 2011 schvaluje ZM odstoupení od Smlouvy 9 
členy ZM. Proti jsou zastupitelé ODS a Volby pro Přeštice. 
Zastupitelstvo však souhlasí s tím, že bude-li Area obratem 
jednat a shodne-li se s městem na znění Dodatku č. 6, může 
ZM ještě usnesení o odstoupení od Smlouvy revokovat. Na 
nalezení dohody s Areou intenzivně pracovali radní Blažek 
a právník města, především jejich zásluhou se podařilo 
vypracovat návrh Dodatku č. 6 smlouvy ještě před ohláše-
ným zasedáním ZM 18. 8. Návrh dodatku byl předán společ-
nosti Area k vyjádření 16. 8., jeho podstatou je požadavek, 
aby jednatelé společnosti skutečně ručili za závazky své 
firmy osobně, nikoliv pouze jako společnost s.r.o. Jednatel 
společnosti požádal město o delší čas pro možnost posou-
zení návrhu města a souhlasil s prodloužením termínu, ve 
kterém město může od Smlouvy odstoupit do 31. 10. 2011. 

Zastupitelstvo 18. 8. tak schvaluje místo původního 
návrhu města Dodatek č. 6, který pouze prodlužuje měs-
tu možnost odstoupení od smlouvy do 31. 10. 2011 a dává 
poslední dvouměsíční prostor pro dohodu obou stran. V pří-
padě, že se nedohodnou, ZM ukládá starostovi zaslat jed-
nateli společnosti písemné odstoupení od smlouvy tak, aby 
ho obdržel nejpozději v tomto termínu. Místo odpovědi na 
návrh dodatku zpracovaného městem 8. 9. zasílá právník 
Area starostovi e-mail s textem koncepčně vlastního návr-
hu dodatku, předchozí práci města zcela ignoruje. Možnost 
další dohody nenaznačuje ani poslední osobní jednání dne 
29. 9. konané před ZM dne 4. 10. 2011. Tam oznamuji 
zastupitelům záměr zaslat společnosti Area dopis s odstou-
pením od smlouvy.   

Na závěr přejdu k základu – historii. Dne 30. 1. 2003 
předkládá jednatel společnosti Area group, s.r.o., (dále jen 
Area) pan ing. Jaroslav Bořík zastupitelstvu města investič-
ní záměr a studii výstavby bazénu a zimního stadionu (dále 
jen ZS) v rámci dokončení II. etapy výstavby školského 
areálu Na Jordáně. Stavba za 190 mil. Kč má být umístěna 
do areálu ZŠ podél ul. Nepomucké, v přízemí obsahovat 
ledovou plochu a bazén, v prvním patře fitness centrum, 
rehabilitační zařízení, kanceláře, restauraci a ubytování. 
Investorem stavby má být město, využít je třeba státní dota-
ce a příspěvky obcí regionu. Zastupitelstvo je seznámeno 
s aktuálním stavem zadluženosti města ve výši 30 mil. Kč. 
Zatímco zastupitelé jednohlasně schvalují zadání zpracová-
ní investičního záměru výstavby bazénu a ZS, o způsobu 
financování zatím nerozhodují. Dne 24. 2. 2003 je rada 
města informována osobně zástupci společnost Hockey 
service, s.r.o., Plzeň, která má vazbu na plzeňský hokej, 
o jejich záměru vystavět v Přešticích do šesti měsíců sou-
kromou hokejovou halu. 27. 3. 2003 předkládám zastupi-
telstvu města dvě varianty způsobu financování stavby ZS. 
V první je investorem město, ve druhé se nabízí soukromý 
investor, který do konce roku hodlá postavit a provozovat 
soukromý zimní stadion. Zastupitelstvo se v názoru na další 
postup výstavby dělí na dvě skupiny a s odstupem času je 
vidět, že toto rozdělení v podstatě zůstalo v celém průběhu 

kauzy „zimní stadion“ až do jejího konce. Zastánci první 
varianty prosazované ODS, ve které je investorem město, 
argumentují možností etapové výstavby – nejdříve stavba 
ZS s možností získání dotace, následně stavba bazénu, na 
kterou podle jejich vyjádření však nikdo dotace nedá. Pro-
voz ZS považují za výdělečný. Další výhodu vidí v zacho-
vání obou staveb v majetku města, tedy pod jeho vlastnickou 
a provozní kontrolou. Zastánci druhé varianty prosazované 
Sdružením nezávislých argumentují přílišným zadlužením 
města v případě, že se stane investorem stavby ZS a 9 hlasy 
schvalují vypsání veřejné soutěže na investora výstavby ZS 
s uložením podmínek stanovených zastupitelstvem. Nejdů-
ležitější z nich je ta, že případný investor získá pozemky 
města pod stavbou ZS až po jeho kolaudaci. Navíc vychá-
zejí z poznatků provozování zimních stadionů v Klatovech, 
Rokycanech a Plzni, které musí být městy dotováno, tedy 
předpoklad, že by provoz ZS mohl dotovat výstavbu či pro-
voz bazénu, považují za mylný. Zástupci ostatních politic-
kých stran v zastupitelstvu KDU-ČSL, ČSSD a KSČM mají 
tehdy i později významnou roli jazýčku na vahách rozhodo-
vání. Dne 5. 5. 2003 rada města projednává výsledky veřej-
né soutěže na investora výstavby ZS vypsané 27. 3. 2011, 
do které podaly nabídku 3 společnosti: Area group, s.r.o., 
Plzeň, Pankrác, a.s., Praha (investor budoucího provozova-
tele ZS společnosti Hockey service) a ČKD chlazení s.r.o., 
Choceň. Dne 15. 5. 2003 zastupitelstvo schvaluje způsob 
financování výstavby ZS prostředky soukromého investora. 
Schvaluje také vítěze „veřejné soutěže na předložení pro-
jektu a výstavbu zimního stadionu v Přešticích“ společnost 
Pankrác a.s. a druhého v pořadí společnost Area s.r.o. Rada 
města dostává úkol připravit návrh smlouvy s dodržením 
podmínek ZM ze dne 27. 3. 2003.

Dne 2. 6. 2003 rada města obdrží informaci, že umís-
tění ZS v areálu školy je v rozporu s platným územním 
plánem (dále jen ÚP). Rozhoduje se jednat se společností 
Area o přepracování studie rozmístění stavebních objektů 
v areálu ZŠ. Jako řešení je navrženo zpracování změny č. 
3 ÚP a 16. 6. 2003 je zastupováním města v tomto procesu 
pověřen ing. Bořík. Dne 26. 6. 2003 zastupitelé schvalují 
umístění stavby zimního stadionu mimo areál ZŠ na lukách 
vedle stavebnin a pořízení změny č. 3 ÚP. O řešeném pro-
blému je informován Hockey service respektive investor 
Pankrác a.s., který se má rozhodnout, zda v jeho záměru 
výstavby ZS v Přešticích bude pokračovat. V návaznosti 
na jednání zástupců města se zpracovatelem tehdy platné-
ho ÚP a zástupcem společnosti Hockey service odstupuje 
Area  od projektového zastupování města v procesu změny 
č. 3 ÚP a 25. 8. 2003 ji nahrazuje projektant původního ÚP. 
Dne 22. 9. 2003 investor Pankrác a.s. odstupuje od záměru 
stavět v Přešticích ZS. Hockey service stále deklaruje zájem 
o provozování ZS v Přešticích, ztratil však investora. 

Dne 29. 9. 2003 starosta vyzývá společnost Area jako 
druhého v pořadí ve veřejné soutěži na investora výstav-
by ZS k uzavření smlouvy. Dne 18. 11. 2003 rada města 
schvaluje žádost společnosti Area o pozastavení projedná-
vání změny č. 3 ÚP do doby předání její zastavovací studie 
obsahující nejen zimní stadion, ale i plavecký bazén, tři 
obchodní domy, vše v lokalitě na lukách mezi ZŠ a čistírnou 
odpadních vod. Dne 29. 12. 2003 je radě města předložen 
„Pracovní návrh smlouvy zajišťující výstavbu víceúčelové 
haly s ledovou plochou a její využití, výstavbu obchodních 
objektů s odstavnými parkovacími plochami a zelení a se 
smlouvou o budoucí smlouvě kupní“ včetně studie vypra-
cované společností Area. Ta zároveň nabízí zpracovat pro 
tyto stavby změnu územního plánu a doplnit podnikatelský 
záměr. 

Dne 1. 3. 2004 představuje ing. Bořík na pracovním 
zasedání ZM na přeštické poměry velkolepou urbanistickou 
studii sportovně obchodní zóny obsahující víceúčelovou 
sportovní halu s ledovou plochou, bazén, obchodní objekty 
s odstavnými parkovacími plochami a zelení, komunikace, 
dne 11. 3. 2004 ji zastupitelé schvalují všemi hlasy bez při-
pomínek. V návaznosti na to a zároveň ZM zastavuje pro-
jednávání změny č. 3 schvaluje zpracování konceptu změny 
č. 4 v souladu s předloženou studií společnosti Area. 

Dne 8. 3. 2004 vydává Odbor výstavby MěÚ Přeštice 
městu Přeštice územní rozhodnutí o využití území mezi ZŠ 
a ČOV, které umožňuje provedení hrubých terénních úprav 
podle schválené projektové dokumentace, zjednodušeně 

popsáno návoz a průběžné hutnění zeminy o objemu 117 
tisíc m3 na plochu necelých 7 ha. Průměrná výška násypu 
bude 1,1-1,7 m, tím se celé území dostane dostatečně nad 
povodňovou úroveň a umožní jeho budoucí zástavbu.      

Dne 3. 6. 2004 ZM ukládá jeho členům připomínkovat 
návrh „smlouvy o výstavbě víceúčelové sportovní haly 
s ledovou plochou a o jejím využití, obchodních objektů 
s odstavnými parkovacími plochami a zelení a o dočasném 
nájmu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě pozemků“ 
mezi městem a společností Area group, s.r.o., (dále jen 
„Smlouva“), který předložila společnost Area. Zároveň 
ukládá radě města, aby připomínky zastupitelů zapraco-
vala do Smlouvy.  

Dne 24. 6. 2004 ZM prvně zamítá předložený návrh 
Smlouvy. ZM ukládá RM zřídit odbornou skupinu, která 
projedná problematiku využití pozemků  v prostoru luk 
mezi ZŠ a ČOV a předloží návrh řešení příštímu zase-
dání ZM.

Dne 23. 9. 2004 ZM projednává výsledek jednání pra-
covní skupiny, která spolupracovala s urbanistickým ústa-
vem ČVÚT Praha. Vedoucí pracovní skupiny zastupitel 
Mgr. Duchek předkládá ZM návrh usnesení, ve kterém 
ZM ruší dosavadní soutěž na investora ZS a ukládá RM , 
aby ve spolupráci s pracovní skupinou a ČVUT připravila 
novou soutěž na vyhledání investora celého předmětné-
ho území včetně urbanistického řešení jako podkladu pro 
změnu ÚP. Budou respektovány priority ZM – bazén a ZS, 
komerční zóna jako doplněk. Řešení areálu bude vychá-
zet z nezávislého odborného posouzení potenciálu města 
ČVUT. Radní Roček dostává od pana ing. Boříka odpo-
věď, že bazén lze umístit zcela na pozemky města. Mís-
tostarosta Mgr. Fornouz předkládá protinávrh usnesení: 
„ZM ukládá RM předložit návrh oboustranně připomín-
kovaného návrhu Smlouvy se společností Area. Návrh je 
schválen 8 hlasy zastupitelů (Mgr. Fornouz, ing. Papežo-
vá, MUDr. Naxera, pí Kohoutová, Mgr. Šperl, p. Kuželík, 
Mgr. Volerová, p. Roček), 6 je proti (Mgr. Kmoch, Mgr. 
Duchek, Bc. Valentová, p. Šára, pí Hájková, ing. Süss).

 Dne 4. 11. 2004 seznamuje Mgr. Duchek členy ZM se 
stavem projednávání změny č. 4 ÚP a sportovně obchodní 
zóny v Přešticích. Dne 16. 12. 2004, starosta sděluje, že 
od předchozího zasedání město a Area pracovali na zadání 
a smluvním zpracování změny č. 4 ÚP s cílem maximálně 
urychlit její schválení a také Smlouvu podmiňující mož-
nost vlastní výstavby.    

Dne 24. 2. 2005 starosta a ing. Bořík stahují z programu 
jednání ZM body týkající se smlouvy na zpracování  změ-
ny č. 4 ÚP a smlouvy o výstavbě víceúčelové sportovní 
haly.

Dne 21. 4. 2005 ZM všemi přítomnými členy schvaluje 
uzavření Smlouvy mezi Městem a Area, která se skládá 
ze 4 částí:A) o výstavbě, B) o zřízení věcného břemene 
využívání pozemků, C) o budoucí smlouvě kupní, D) 
závěrečná ustanovení... viz začátek.

Vážení čtenáři, nebylo možné ani vhodné informovat 
Vás v tomto vydání obšírněji, možná podstatněji. Jestli 
jste dočetli až sem, rád Vám poskytnu informace, které 
jsou podstatné pro vás, osobně nebo v diskusi na měst-
ském webu. Přeji hezký listopad!    

Mgr. Antonín Kmoch, starosta 
(neprošlo korekturou)

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                    LISTOPAD     2

Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc září 2011

Slovo starosty

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 132 událostí.
Celkem bylo zjištěno 54 přestupků, 45 řešeno 
blokově, 4 oznámeny správnímu orgánu.
• 2x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky dle § 274 trestního zákoníku a předán 
k vyřízení Policii ČR
• 2x omezena osobní svoboda osoby, která byla 
přistižena při trestném činu, aby bylo zameze-
no jejímu útěku a k zajištění důkazů – předána 
Policii ČR 
• v Zahradní ulici zjištěn odstavený vrak vozidla 
BMW – v zákonné lhůtě majitelem odstraněn    
• 2x výjezd na potulující se psy – 1x odchycen
• 5x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu 
a veřejného pořádku
• 1x výjezd na osoby v podnapilém stavu vzbu-
zující veřejné pohoršení 
• zajištění veřejného pořádku při akcích pořáda-
ných městem: dne 3. 9. – Přeštické pivní slav-
nosti na Masarykově náměstí a Dětský den na 
kole v Městském parku, dne 10. 9. – Přeštická 
50 MTB –  maratón horských kol, Evropský 
týden mobility – dne 16. 9. – Den s městskou 

policií a dne 22.  9. – děti a alternativní doprava 
– akce pro MŠ, ZŠ v parku Na Chmelnicích
Z další činnosti uvádím:
• Dne 2. 9. ve 23.45 h v Kollárově ulici a dne 
18. 9. v 00.08 h na Tř. 1. máje kontrolovaní řidi-
či motorových vozidel, kteří  řídili vozidla po 
požití alkoholických nápojů a bylo jim detek-
torem na alkohol naměřeno 1,34 a 2,02 promile 
alkoholu.
• Dne 16. 9. v 16.45 h byl při hlídkové činnosti 
zjištěn v Komenského ulici mladík z Merklína, 
který jel na jízdním kole s vozíkem naloženým 
železným šrotem. Provedenou lustrací Policií 
ČR zjištěno, že jízdní kolo bylo odcizeno před 
restaurací U Husy v Nepomucké ulici, mladík 
i s jízdním kolem předán Policii ČR.
• Dne 25. 9. v 03.25 h oznámeno poškození 
semaforu na Tř. 1. máje třemi mladíky, kteří 
se nachází v Městském parku. Mladíci zjištěni 
a předání Policii ČR k dalšímu šetření.

Problém v Přešticích: Jízda na neosvětleném 
kole za snížené viditelnosti je cyklisty našeho 
města často podceňována. U vybavení kola je 
třeba především počítat se zásadou, že jako 
cyklista musím být ostatními účastníky silniční-

ho provozu viděn. Na neosvětlené komunikaci 
často dochází k tragickým dopravním nehodám, 
kdy řidič motorového vozidla srazí neosvět-
leného cyklistu. Povinnost cyklisty jezdit za 
snížené viditelnosti řádně osvětlen upravuje 
zákon o provozu na pozemních komunikacích. 
Ten v § 58 mimo jiné říká: „Cyklista je povi-
nen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsví-
cen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo 
přerušovaným světlem červené barvy. Je-li 
vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může 
cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným světlem.“ Kolo musí 
mít i funkční odrazová skla, aby bylo cyklistu 
vidět i z boku, což má vliv např. při kolmém 
přejíždění silnice (při křížení s cyklistickou 
stezkou). Jízda na kole beze světla ve večerních 
či ranních hodinách za snížené viditelnosti se 
může cyklistům nevyplatit. Vystavují se nebez-
pečí, že je srazí projíždějící auto nebo se mohou 
stát příčinou dopravní nehody. Nejen řidiči, 
ale i cyklisté jsou účastníky silničního provozu 
a podle toho se musí chovat. Jejich nezodpo-
vědnost totiž ohrožuje řidiče, kteří je často vidí 

až na poslední chvíli. Městská policie bude na 
území našeho města provádět preventivní akce 
zaměřené na neosvětlené cyklisty a již nebude 
převážnou většinu přestupků řešit domluvou, 
ale ukládáním blokových pokut až do výše 
2000 Kč. Děkuji.

Pavel Hošťálek, 
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

V rámci Evropského týdne mobility se 16. 
září uskutečnil Den s městkou policií. Fotogra-
fie zachycuje žáky 6. ročníku Základní školy Na 
Jordáně spolu se strážníky.
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Sledujte 
www.kzprestice.cz

VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Jaromír FIŠER 
Oldřich FIALA
Božena JAKEŠOVÁ
Jan STACH             
Blažena VOLNÁ
Marie ČIMEROVÁ  

(1936) 
(1935)
(1922) 
(1944)
(1929) 
(1929)

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Vladimír VOZKA

Jaroslava KRÁTKÁ
Václav NĚMEČEK

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Jiřina SKÁCELOVÁ (Žerovice)

Helena BEŠKOVÁ

83 let 
Věra SVOBODOVÁ

84 let 
František MALAFA

Jan MRKVIČKA 

86 let 
Jan TICHOTA

Diamantová svatba

Blahopřání k úctyhodnému 
výročí

Zlatá svatba

Vážení spoluobčané,
Městský úřad Přeštice, Odbor správní a doprav-
ní, vám touto cestou sděluje, že v souladu se 
zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průka-
zech ve znění pozdějších předpisů s platností od 
1. ledna 2012 bude probíhat vydávání nových 
typů občanských průkazů se strojově čitel-
nými údaji a občanských průkazů se strojo-
vě čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem tzv. „e-OP“. V souvislosti s touto 
skutečností nastanou technologické odstávky 
počítačového systému, a proto nebude možno 
v určitém období vyhovět žadatelům o vydání 
nového cestovního pasu nebo občanského prů-
kazu.

První odstávka systému nastane v termínu  
od 17. listopadu 2011 do 21. listopadu 2011, 
kdy nebudou vydávány uvedené doklady 
a nebudou ani přebírány žádosti o vydání uve-
dených dokladů.

Druhá odstávka systému nastane v termínu od 
23. prosince 2011 do 2. ledna 2012, kdy žádosti 
o vydání stávajícího typu OP bude možno podat 
nejpozději dne 14. prosince 2011 u příslušné-
ho úřadu pro vydání občanského průkazu nebo 
nejpozději do 30. listopadu 2011 u nepříslušné-
ho úřadu pro vydání občanského průkazu. Dále 
pak žádosti o vydání CDBP bude možno podat 
nejpozději dne 19. prosince 2011.
Bc. Novotný Daniel, vedoucí OSD MěÚ Přeštice

87 let 
Zdeňka MALÍKOVÁ (Žerovice)

 Milada TYKVARTOVÁ (Skočice)

88 let 
Václav VOHRADSKÝ (Skočice)

Dne 13. října 2011 si před 60 lety řekli 
„ANO“ manželé

Miroslav a Marie Freiovi. 
Do dalších let jim přejí štěstí a hodně 
zdraví Jana, Miluš a Maruš s rodinami.

Sbírka na restaurování kopie zázračného 
obrazu Panny Marie Přeštické probíhá

Sbírka na restaurování kopie zázračného obrazu Panny 
Marie Přeštické a stříbrného rámu z roku 1712, ve kterém 
je obraz umístěn, stále probíhá.

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka,  
o. s., ji vyhlásil v roce třístého výročí od uznání obrazu 
Panny Marie Přeštické za milostný a zázračný.

Finanční dary na nutnou opravu rámu a obrazu můžete 
ukládat na účtu č. 243426532/0300, který byl k tomuto 
účelu zřízen. Přispěvatelé, kteří chtějí platit složenkou, 
musí uvést adresu sídla spolku, která je: Masarykovo nám. 
311, 334 01 Přeštice. Do konce září se podařilo shromáž-
dit 18 894,26 Kč.

Děkujeme, že pomáháte zachránit unikátní přeštickou 
památku.

Blahopřání k významným 
životním výročí

Významná životní výročí – 85. narozeniny 
– oslavily dne 7. 10. paní Emilie Bradová a dne 
23. 10. paní Miloslava Fialová z Přeštic.

Kulaté 90. narozeniny oslavil dne 9. 10. pan 
Josef Medek ze Skočic.

Všem jmenovaným jménem města Přeštice 
poblahopřál 2. místostarosta Mgr. Jan König-
smark.

Půl století uplynulo dne 30. 9. 2011, kdy 
manželé Květoslava a Antonín Švihálko-
vi a dne 14. 10. 2011 manželé Anna a Josef 
Benešovi vykročili na společnou cestu živo-
tem. Osobně oběma manželským párům popřál 
do dalších let především hodně zdraví, štěstí 
a manželské pohody 2. místostarosta Mgr. Jan 
Königsmark.

Diamantová svatba

60 let uplynulo 13. října 2011 ode dne, kdy si 
manželé Marie a Miloslav Freiovi řekli v Přeš-
ticích své „ano“. Za město Přeštice manželům 
Freiovým do dalších společných let, především 
hodně zdraví, spokojenosti a pohody popřál  
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Úctyhodných 92 let oslavil dne 11. 10. v kruhu 
svých nejbližších pan Václav Medek ze Skočic. 
Panu Medkovi osobně poblahopřál a podělil se 
s ním o jeho zajímavé mnohaleté osobní vzpo-
mínky, týkající se především historie Skočic,  
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.    

Kamenná svatba

Dne 28. září letošního roku bylo pro manžele 

Boženu a Miloslava Hrubých 
z Přeštic 

dnem slavnostním a mimořádným – osla-
vili 65 let společné cesty životem. V den této 
významné události byl manželům Hrubým 
osobně popřát 2. místostarosta Mgr. Jan König-
smark s přáním především pevného zdraví, štěs-
tí, spokojenosti a dobré pohody.

Město Přeštice
vás zve na

• dřevěné hračky • cukrovinky 
• vánoční ozdoby • leštěné kameny 
• svíce malované • medovina, punč, 

svařené víno • dřevěné zbraně
• udírna • keramika • staročeské trdlo

• sýry • výrobky z medu 
• šperky • bižuterie

Program
10.00 h            otevření tržiště
10.00-15.00 h      vystoupení flašinetáře
16.00-18.00 h      Skaláček, Skalka, Hlásek, Carmina
18.03 h            společné zpívání sborů
                            s ČESKÝM ROZHLASEM
                            (Nesem Vám noviny a Narodil
                            se Kristus Pán)
18.10 h            dechový kvintet ZUŠ Přeštice

Vánoční zpívání a trh
14. 12. 2011

Přeštice, Masarykovo náměstí

Přeštice 27. 11. 2011
1. adventní neděle

16.00 hodin
– adventní koncert u Vícovského kostela 
(pěvecký sbor Hlásek a Minihlásek – ZUŠ Přeštice)
(odjezd autobusu z náměstí na Vícov v 15.45 
hodin – zdarma i zpět)

18.00 hodin 
– rozsvícení vánočního stromu na přeštic-
kém náměstí (divadelní spolek Úhlavan 
a děti z přeštických mateřských škol) 

KKC Přeštice vás zve na hru 

Sborovna
22. 11. 2011 od 19.00 hodin

Režisér Jaromír Břehový – učitelský sbor 
(Pavel Trávníček, Uršula Kluková, 

Luboš Xaver Veselý, Kateřina Kornová, 
Monika Fialková, Hana Tunová)
Místo konání: velký sál KKC

Pořadatel: Divadlo Pavla Trávníčka a agentura Marcus
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Program na měsíc listopad 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

listopad 2011 
l 27.  9.-13. 11. Platím!!!
Výstava sbírky registračních pokladen z let 
1900-1948
Časy konání: ÚT-PÁ: 9-12, 13-17 h, SO, NE, 
svátky: 14-17 h
Místo konání: Dům historie Přešticka

l 27.  9.-13. 11. Karel Votlučka, malíř Přeš-
ticka
Výstava kreseb Přeštic a okolí akademického 
malíře Karla Votlučky z první pol. 20. stol.
Časy konání: ÚT-PÁ: 9-12, 13-17 h, SO, NE, 
svátky: 14-17 h
Místo konání: Dům historie Přešticka

l 4. 11. „Univerzita 3. věku“
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios

l 4. 11. Přeštický farmářský trh
Čas konání: 8.00-13.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí (u kašny)
Pořadatel: město Přeštice

l 4. 11. „Disco 70. let“
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: restaurace „U Petra“ Skočice

l 8. 11. „Trampoty čertíka Culínka“
Školní představení.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 12. 11. „Víkendové cvičení s Maruškou 
Bradovou“
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: soukromý subjekt

l 17. 11. Lampiónový průvod, ohnivá show
Čas konání: 17.00 hodin

Zveme Vás na adventní neděle 
do Domu historie Přešticka
1. neděle adventní 27. listopadu 

Předvádění výroby a prodej adventních věn-
ců a svícnů Oldřišky Hlaváčové.

2. neděle adventní 4. prosince
Tlačený perník Oldřišky Hlaváčové (perní-

kové těsto tlačené do dřevěných vyřezávaných 
forem).

Háčkování vánočních ozdob s Klubem přeš-
tických důchodkyň.

3. neděle adventní 11. prosince
Vánoční ozdoby ze slámy Marie Hochové.
Zdobení perníků na stromeček s Gabrielou 

Štenglovou.
4. neděle adventní 18. prosince  

Adventní paličkování s Klubem přeštických 
paličkářek.

Vánoční korálkování s Olgou Petelovou 
(výroba a prodej vánočních ozdob na strome-
ček z korálků).

Dům historie Přešticka
Stálá expozice řemesel a živností na Přešticku

Aktuální výstavy:
27. 9.-13. 11. 2011
Platím!!!

(Výstava sbírky registračních pokladen z let 
1900-1948)
Karel Votlučka, malíř Přešticka
(Výstava kreseb Přeštic a okolí akademického 
malíře Karla Votlučky z první pol. 20. stol.) 

22. 11. 2011-8. 1. 2012 
Vánoce u kupců
Keramické Vánoce Jany Holubové

5. 11. SO: PODZIM V LÁZNÍCH
Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně (7.45), z Plz-
ně 8.33 do Mariánských Lázní (10.12). Zpět 
z Mariánských Lázní 15.52 do Plzně (17.26), 
z Plzně v 18.10 h do Přeštic.
TRASA: Procházka parky v okolí Mariánských 
Lázní
Vede V. Řežábek (15 km).             
12. 11. SO: KRÁLOVSKÝ HVOZD
Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Zelené Lho-
ty (8.36). Zpět z Hojsovy Stráže v 15.56 h do 
Přeštic.
TRASA: Zelená Lhota ČD – Na Sedle – Špa-
tův dvůr – Úhlavský luh – Královský Hvozd 
– Hamry – Hojsova Stráž
Vede V. Borovcová (13 km).
19. 11. SO: OSTRÁ HŮRKA
Vlakem z Přeštic v 8.28 h do Plzně (8.56), dále 
bus č. 12 na konečnou Božkov. Zpět od NC 

Olympie bus č. 13 k zimnímu stadionu a z Plzně 
– Zastávka vlak ve 13.05 h (15.05) do Přeštic
TRASA: Plzeň-Božkov – údolím Úslavy 
– Koterov – Nad Bradavnou – Lutová – Ostrá 
Hůrka (možno Radyně) – Olympie
Vede A. Mestlová (10 km).
24. 11. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLU-
BOVNĚ HOTELU SPORT v 17.00 hodin 
(17. listopadu = svátek)
25. 11. PÁ: SVATÁ DOBROTIVÁ – JIVINA
Vlakem z Přeštic (R) v 6.28 h do Hořovic 
(7.59),  bus z Hořovic 8.05 do Zaječova (8.30). 
Zpět ze Zbiroha 14.51 do Plzně, z Plzně v 16.10 
hod. do Přeštic.
TRASA: Sv. Dobrotivá – Jivina – Kařízek 
– Kařez – Zbiroh
Vede J. Hošek (12 km).

Na faře Českobratrské církve evangelic-
ké v Rebcově ul. č. p. 557 v Přešticích byla 
dokončena rekonstrukce prostor pro děti a 
mládež v rámci projektu ,,Setkávání – cesta 
k druhému“, který byl financován Evrop-
skou unií z Programu rozvoje venkova ČR a 
realizován s podporou Občanského sdružení 
Aktivios, stavebního fondu Jeronýmovy jed-
noty a města Přeštice. Při této příležitosti 
byl 5. 10. 2011 uspořádán na zahradě fary 
netradiční koncert dvou členů  ze skupiny 
Chinaski, bratří Škochů. Akce byla velmi 
zdařilá.                                       Ing. Jiří Běl

POČTY ŽÁKŮ na jednotlivých školách v obvodu obce 
s rozšířenou působností Přeštice

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

Počet dětí v mateřských školách roste
Z přehledné tabulky vyplývá pokračující 

nárůst počtu dětí v MŠ, ale také počínající ná-
růst počtu dětí v ZŠ. Pro zajímavost lze ještě 
uvést, že v základních školách z celkového 
počtu 1735 žáků je 860 děvčat a 875 chlap-
ců. 1707 žáků má státní občanství ČR, zbý-

vajících 28 žáků je z Bulharska, Běloruska, 
Rumunska, Slovenska, Vietnamu, Polska, 
Ukrajiny a Německa. I když feminizace škol-
ství je značná, musím prozradit, že na našich 
základních školách vyučuje 16 mužů ze 116 
vyučujících.

Josef Petrželka a Ondřej Živný
pořádají

pro starší a pokročilé

DISCO
70. let

Skočice
4. listopadu 2011

Restaurace „U Petra“ 
od 20.00 hodin

Místo konání: pomník T. G. M., Městský park
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

l 18. 11. „Univerzita 3. věku“
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios

l 19. 11. Kouzelná školka s Majdou a Fran-
tiškem
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: Pragokoncert Praha
Vstupné: 139 Kč

l 22. 11. Sborovna
Režisér Jaromír Břehový – učitelský sbor (Pavel 
Trávníček, Uršula Kluková, Luboš Xaver Vese-
lý, Kateřina Kornová, Monika Fialková, Hana 
Tunová)
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Divadlo Pavla Trávníčka a agentura 
Marcus
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě

l 22. 11. 2011-8. 1. 2012 Vánoce u kupců 
a Keramické Vánoce Jany Holubové
Časy konání: ÚT-PÁ: 9-12, 13-17 h, SO, NE, 
svátky: 14-17 h
Místo konání: Dům historie Přešticka

l 25. 11. Závěrečná – kurzu tance a spole-
čenské výchovy
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč

l 27. 11. Adventní koncert ve Vícově 
Čas konání: 16.00 hodin    
Místo konání: kostel sv. Ambrože Vícov
Vystoupení pěveckého sboru Hlásek pod vede-
ním p. Miroslava Vacka.
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

l 27. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
Kulturní program připraven. 
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

Koncert Tiburtina Ensemble byl výjimečný
Přeštický chrám Nanebevzetí Panny Marie 

má z hlediska pořádání hudebních produkcí 
dvě nevýhody: jeho varhany jsou vhodné spíš 
k doprovodu bohoslužeb, než ke koncertová-
ní, a mimořádně dlouhý dozvuk není ideální 
pro instrumentalisty (nástroje neznějí jasně 
a zřetelně, hudebníci se navzájem špatně sly-
ší). Výborně se ale naopak hodí pro vokální 
ansámbly a sbory. V roce 2010 se tato sku-
tečnost potvrdila při festivalovém vystoupení 
pražského komorního sboru Ensemble Guil-
laume – a v roce 2011 (přesně 11. září) ještě 
daleko výrazněji během koncertu ženského 
vokálního souboru Tiburtina Ensemble, jehož 
uměleckou vedoucí je Barbora Sojková. Tibur-
tina Ensemble patří mezi českými soubory, 
které se věnují středověké hudbě, k absolutní 
špičce. Jeho členkami jsou vynikající zpěvač-
ky, z nichž každá sleduje vlastní sólistickou 
kariéru. Založen byl teprve v roce 2008 – už 
dnes však s velkým úspěchem vystupuje nejen 

doma, ale i v zahraničí, a jeho první CD se 
setkalo s mimořádně pozitivním ohlasem kri-
tiky. Tiburtina Ensemble se přednostně věnuje 
interpretaci gregoriánského chorálu a středo-
věké vícehlasé hudby; nevyhýbá se však ani 
soudobé tvorbě. Pro vystoupení v Přešticích si 
zvolil program s názvem „In celesti curia – na 
dvoře nebeském“, věnovaný českému i světo-
vému středověkému hudebnímu repertoáru, 
určenému k srpnovým a zářijovým svátkům 
Panny Marie a sv. Ludmily. Sedm zpěvaček 
dokonale využilo prostor přeštického chrámu 
– hudba provázela jejich příchod i odchod, 
pro většinu hudebníků nepříjemný dozvuk, 
jim pomohl vytvořit jemné zvukové předivo, 
které posluchače zahalilo jako oblak. Postupné 
stmívání během koncertu posílilo magičnost 
celkového dojmu z večera; v rámci letošního 
19. ročníku Haydnových hudebních slavností 
patřil tento koncert k největším zážitkům.  

Michaela Freemanová
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MAS OS Aktivios informuje
Milí čtenáři,
na této straně vám přinášíme další zajímavé 

informace o činnosti našeho sdružení OS Akti-
vios. Jak jsme Vás již dříve informovali  v srpnu 
2011 jsme vyhlašovali další, v pořadí již 7. výzvu 
pro žadatele k předkládání projektů. Tentokrát 
jsme vyhlásili finanční podporu na projekty 
zaměřené na opravu a obnovu vodovodů a kana-
lizací v obcích, na obnovu sakrálních staveb, na 
vytvoření nových turistických tras, na podporu 
podnikatelů i zemědělců. V té době proběhla 
i dvě školení pro žadatele, jedno se uskutečnilo 
23. srpna od 16 hod. v prostorách KKC v Přeš-
ticích, druhé 25. srpna od 10.00 hod. na MěÚ 
v Mirošově. Kromě toho proběhla řada osobních 
konzultací se žadateli, a to jak v hlavní kanceláři 

v  Nezdicích, tak v Chocenicích. Příjem žádos-
tí se uskutečnil od pondělí 5. 9. do středy 7. 9. 
2011 v Nezdicích od 8.00 do 16.00 hod. 

Celkem jsme zaevidovali pouze 6 žádos-
tí. Všechny prošly administrativní kontrolou 
a kontrolou přijatelnosti bez připomínek a byly 
předány výběrové komisi k bodování. 

V úterý 18. 10. na zasedání Programového 
výboru byly všechny žádosti schváleny a dopo-
ručeny k finanční podpoře. V následující tabul-
ce uvádíme přehled zaevidovaných a současně 
schválených projektů v celkové výši finanční 
podpory 3,4 mil. Kč. Stojí za připomenutí, že 
OS Aktivios dosud rozdělil v letech 2008 až 
2011  mezi  92  žadatelů   téměř 38 mil. Kč 
v opatření 4.1.2 PRV ČR. 

A ještě krátké pozvánky na další akce OS 
Aktivios:

Pro starosty i ostatní zastupitele obcí a měst 
pořádá naše sdružení MAS OS Aktivios ve spo-
lupráci s MV ČR v letošním roce ještě jeden 
důležitý seminář věnovaný problematice obec-
ních vyhlášek „Obecně závazné vyhlášky“ a to 
ve čtvrtek 10. 11. 2011 od 9.00 hod. ráno  v aule 
ZŠ Na Jordáně v Přešticích.  

Další seminář ve spolupráci s ing. Davidem 
Vičarem je pak určen pro účetní na obcích  
a koná se 6. 12. 2011 od 8.30 hod. v aule ZŠ Na 
Jordáně v Přešticích.      

Dne 23. 11. 2011 zveme všechny, kteří pře-
mýšlejí o svém budoucím povolání na Veletrh 
perspektivy řemesel. Akci připravuje a orga-
nizuje Okresní hospodářská komora Plzeň-jih, 

člen OS Aktivios. Pro  účastníky  je připraven 
vedle bohatého kulturního programu především  
prezentace studijních nabídek a pracovních 
příležitostí pro budoucí učně a středoškolské 
studenty.  Akce se koná od 9.00 do 15.00 hod. 
v Kulturním domě Stod.

Ve středu 14. 12. 2011 od 10.00 hod. srdeč-
ně zveme do prostor Komunitního a kulturního 
centra v Přešticích na tradiční Den s Aktivio-
sem. Společná setkání v předvánoční atmo-
sféře  jsou pro nás  velmi příjemná a cenná, 
neboť společně nalézáme nejen  nové podnětné 
návrhy na další zajímavé a smysluplné  projek-
ty, ale zároveň získáme zpětnou vazbu na naši 
dosavadní práci.  

Za OS Aktivios Hana Bouchnerová,
manažer 

Virtuální univerzita třetího věku
V pátek 14. října odstartovala první z cyk-

lu přednášek Virtuální Univerzity třetího věku 
(VU3V) určených především pro seniory, ale též 
invalidní důchodce bez rozdílu věku nebo neza-
městnané starší 50 let. V Kulturním a komunit-
ním centru v Přešticích se sešlo na 16 studentů. 
Nejprve manažerka celého projektu Ing. Klára 
Nehodová z Provozně ekonomické fakulty Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze představila 
princip studia a povinnosti a možnosti studen-
tů. Ti pak plni očekávání zhlédli první před-
nášku trvající cca 40 minut. V první přednášce 
„Sluneční hodiny I.“ byly zmíněny základní 
poznatky o oběhu Země kolem Slunce včetně 
zeměpisného popisu, což bylo nezbytné k dal-
šímu porozumění teorie slunečních hodin, dále 
byly popsány sluneční hodiny od antiky až po 
středověk. Tolik dat, údajů, informací….! Ale 
tak zajímavých! Po každé přednášce následuje 
vypracování společného testu. Byl to oříšek, ale 
dali jsme hlavy dohromady a společným úsilím 
dospěli k výsledku 8 správných odpovědí z 10! 
Skvělé!

Další  přednášky budou zaměřeny na vývoj 
slunečních hodin od období renesance až po 
současnost, odkaz antického umění pro astro-
nomii a budou představeni velcí astronomové 
Evropy jako Tycho de Brahe, J. Kepler, Galileo 
Galilei. Studující mají rovněž přístup do kurzu 
pod svým uživatelským jménem a heslem na 
portálu www.e-senior.cz

VU3V máte možnost studovat ve dvou stře-
discích, a to v KKC Přeštice, nebo na Obecním 
úřadě v Nezdicích. Noví zájemci z řad seniorů, 
invalidních důchodců či kategorie 50+ mají ješ-
tě možnost „naskočit do rozjetého vlaku“ výu-
ky tohoto semestru a přijít v pátek 4. listopadu 
do KKC Přešticích na další přednášku.

Kulturní a komunitní centrum v Přešticích
Termíny: 4. listopadu 2011, 18. listopadu 2011, 
2. prosince 2011 (pátek, vždy od 10 hod.)

Obecní úřad v Nezdicích
Termíny: 7. listopadu 2011, 21. listopadu 2011 
(pondělí, vždy od 10 hod.).

S přáním barevného a slunečného podzi-
mu Mgr. Martina Hanzlíková – projektová 
manažerka, místní akční skupina OS Aktivios.

Tel. č. 725 883 296, e-mail: info@mas-akti-
vios.cz, www.mas-aktivios.cz

V Nezdicích následovala po zhlédnutí před-
nášky přínosná diskuze nad tématem.

Veletrh cestovního ruchu 
Plzeňského kraje ITEP 2011

7. ročník této známé a oblíbené akce přichys-
tal jednu zásadní změnu. Veletrh se přesunul do 
nových prostor, a to do nové haly TJ Lokomotiva 
Plzeň v Úslavské ulici v Plzni na Slovanech. Ve 
dnech 20.-22. 10. 2011 nabídnul návštěvníkům 
i vystavovatelům přehledný vystavovatelský 
sektor v jedné hale s bezbariérovým přístupem. 
Vystavovatelé, kteří se podíleli na tomto význam-
ném veletrhu, ukázali všem návštěvníkům, že 
cestovní ruch v Plzeňském kraji, České republice 
i ve spřátelených regionech, má co nabídnout. 

Celý veletrh zpestřil široký kulturní program 
– slovenské dopoledne, bavorské odpoledne, 

indické tance a písně, odborné semináře, ukáz-
ky řemesel a regionálních potravin apod. Naše 
místní akční skupina Občanské sdružení Akti-
vios ve spolupráci s KKC Přeštice na veletrhu 
zastupovala a propagovala celé území Přeštic-
ka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska. 
Největší zájem ze stran návštěvníků byl o mapy 
území s vyznačenými turistickými a cyklotrasa-
mi.  Všichni si mohli u našeho stánku zasoutěžit 
o drobné ceny a samozřejmě žádné dítě od nás 
neodcházelo bez balonku s logem Aktivios. 
Těšíme se na setkání příští rok opět na ITEPu!

Mgr. Martina Hanzlíková, OS Aktivios

Ve dnech 12.-26. 10. proběhla v Klatovech unikátní výstava „Proměny krajky 2“, kde byla ke 
zhlédnutí jemná a kvalitní práce žen z kurzu paličkování při MěKS Klatovy pod vedením Jitky 
Čechové. Své překrásné a zajímavé výrobky zde prezentovala i paní Jaroslava Němečková 
z Přeštic, která tento kurz navštěvuje.



Ke 115. výročí narození ak. malíře Karla Votlučky uspořádal 
Dům historie Přešticka výstavu jeho prací, které se týkají jeho časté-
ho pobytu na Přešticku. Je zajímavé porovnání jeho kreseb a součas-
ných fotografií, kde zjistíte, jak se naše město změnilo za sedmdesát 
let. Tuto výstavu můžete zhlédnout do 13. 11. 2011.

Vyzýváme vás všechny, kdo máte doma jakoukoliv kresbu nebo 
malbu tohoto malíře, poskytněte ji k ofotografování Domu historie 
Přešticka. Děkujeme.                                                       Ing. Jiří Běl
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Přeštické 
pexeso
–  k pobavení i poučení
– obsahuje 32 fotografií významných nebo zají-
mavých památek či objektů a něco málo z histo-
rie Přeštic a okolí

Vydání Přeštického pexesa bylo financováno 
z dotace Plzeňského kraje.

Prodej zajišťuje IC Přeštice a Dům historie Přešticka.

Cena 29 Kč.

Bezpečnost na vodě očima dětí
V sobotu 15. října 2011 se za velké podpory 

MAS Aktivios v rámci projektu JUMP konal 
u přeštické loděnice druhý ročník akce Bez-
pečnost na vodě očima dětí. Tuto akci pořádali 
oddíly TOM a KČT Úhlava nejen pro vodác-
ké a nevodácké oddíly, ale také pro veřejnost 
z Přeštic a okolí. Samotná sobotní akce se sklá-
dala z teoretické části – záchrana a bezpečnost 
na divoké vodě, první pomoc, kilometráž (popis 
řeky pomocí značek – jezy, překážky, přítoky, 
okolí,…) a soutěže – Orientačního běhu kolem 
řeky Úhlavy, kde soutěžící rozděleni do sou-
těžních týmů plnili různé úkoly (první pomoc 
– umělé dýchání a masáž srdce, hod házečkou, 
Morseova abeceda, test z kilometráže, uzlová-
ní, vodácký test a hledání pokladu).

Po splnění všech úkolů se soutěžící vrátili do 
přeštické loděnice, kde na ně čekalo občerstvení 
a vyhodnocení soutěží. Před samotným vyhlá-
šením vítězů se ještě všichni přítomní přemístili 

přímo k řece Úhlavě, která byla slavnostně uzam- 
čena, a ještě naposledy před zimním obdobím 
mohli na lodích vyjet směrem do Příchovic. Po 
návratu již na všechny soutěžící čekaly hodnot-
né ceny a přesun do sokolovny, kde proběhla 
pro všechny společná večeře a country bál.

Akce se zúčastnili členové oddílů TOM 
Úhlava. TOM Borovice Chotěšov a Bohemi-
ans Praha a také neorganizované děti a mládež 
z Přeštic. 

Velké poděkování patří MAS Aktivios za 
možnost uspořádání této akce a také dalším 
sponzorům a organizacím, kteří nás materi-
álně nebo finančně podpořili: Obstav Profi 
(potraviny), Cukrárna U Baxů, Sokol Přeštice, 
Elastoform, Auris, ZŠ Přeštice, město Přeštice, 
Masáže Jindřich Fiala, pan Zahradil – Horuša-
ny a Martin Kosnar – Přeštice.

Hana Žambůrková,
TOM a KČT Úhlava

Společný snímek účastníků akce.Soutěžní týmy plnily různé úkoly i z oblasti 
první pomoci.

Poslední výlet vodáků z Přeštic do Příchovic před zimním obdobím.

objednávky tel: 724 125 320

Na růžku 1285

Přeštice

Soutěž „Přešticko ve fotografii“
V pondělí 17. října 2011 se konala vernisáž 

II. ročníku fotosoutěže „Přešticko ve fotogra-
fii“. Soutěž vyhlásil Mikroregion Přešticko na 
jaře letošního roku a přihlásit se mohli dospělí 
i děti, kteří bydlí v našem mikroregionu a poří-
dili zde i svoje fotografie. Na této malé slav-
nosti proběhlo v příjemné atmosféře vyhlášení 
výsledků a předání cen. 

V kategorii nad 15 let byla účast 16 soutěží-
cích a porota stanovila následující pořadí: 1. 
místo Ivan Markovič z Přeštic – „Portrét dědy“, 
2. místo Karel Hrubý z Hájů – „Když vládne 
noc“ a Jakub Homolka z Horšic – „Pohoda“, 3. 
místo Karel Beneš ze Zeleného –„Máj“. V kate-
gorii do 15 let hodnotila porota tři účastníky 
a stanovila následující pořadí: 1. místo Václav 
Petrželka – „Výsledky celoroční práce“, 2. mís-
to Magdalena Benešová –„Nekonečný vesmír“ 
a Tereza Moulisová – „Můj stín, můj anděl, 
můj Darmoděj“. Všichni vyhodnocení účastní-
ci obdrželi keramické sošky z dílny paní Jany 
Boškové, květinu a poukazy na zboží v hodnotě 
1000 až 3000 Kč dospělí. Dětská kategorie 500  
až 1500 Kč.

Snímky hodnotila anonymně pětičlenná 
porota ve složení: Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, 
Lada Pastyříková, Jan Urvánek, Mgr. Antonín 
Kmoch.

Příjemnou atmosféru celého podvečera zajistilo 
vystoupení děvčat ze ZUŠ Přeštice za doprovodu 

paní Marty Čermákové a velmi pečlivě připrave-
né průvodní slovo studenta Jakuba Moulise. 

Moje poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na přípravě výstavy a samozřejmě našim 
sponzorům a partnerům: I. A. C. GROUP Přeš-
tice, Fotostudio Kubát, Počítače Havlíček, Ves-
na květiny, ZUŠ Přeštice, MAS OS Aktivios 
a KKC Přeštice. 

Výstava fotografií všech zúčastněných se kona-
la v KKC Přeštice až do pátku 21. října 2011. 
Pro vás, kteří jste si nestihli snímky prohlédnout, 
pokračuje výstava v budově MěÚ v Přešticích. 

Nezapomeňte fotografovat, protože i příští 
rok se těšíme na vaše snímky.

Miloslava Loudová, 
předsedkyně Mikroregionu Přešticko

Foto Josef Kubát

SKOČICE U PŘEŠTIC

TEL.: 607 557 223
www.levnakanalizace.cz

PRODEJNÍ SKLAD SANITY A KOMPLETNÍHO KANALIZAČNÍHO SORTIMENTU
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Přeštice v čase – XXIV.

„Nová“ cihelna byla v provozu od 2. května 1972. Zlikvidována byla v roce 2010. Stará cihelna 
(stále stojí), byla postavena okolo roku 1912. Administrativní budova s byty byla postavena v roce 
1926. Současný stav, od konce roku je zde v provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 3,2 MW 
(pohled od Žerovic).                                                                                      Foto a text ing. Jiří Běl

Pavel TRSEK, Robert HAJŠMAN, Eliška HAUSEROVÁ, Ondřej SMATANA, Veronika 
FELIXOVÁ, Petr GALLUS, Dominika VOLÁKOVÁ

Filip NECHUTNÝ, Lukáš KYDLÍČEK, Dominik BAUMRUK, Alex MAČEJOVSKÝ, Erik 
BAJRAKTARI, Anna CHODOROVÁ, Nikol KUKAŇOVÁ, Magdaléna HANZAROVÁ

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 24. 9. 2011 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.

Návštěva muzea v Rožmitále
V neděli 9. října 2011 uspořádalo město Přeš-

tice a Spolek pro záchranu historických pamá-
tek na Přešticku autobusový zájezd do nového 
muzea Podbrdska v Rožmitále. Hlavním cílem 
byla návštěva podkroví tohoto muzea, které je 
celé věnováno našemu rodákovi Jakubu Janu 
Rybovi. Vynikající průvodkyni sl. Hoyerovou 
doplňovala hezká expozice, která začíná naro-
zením J. J. Ryby v našem městě.

Doporučuji návštěvu tohoto muzea všem 
a hlavně školám (školním výletům), stojí za 
to a není to tak daleko. Výlet je možné dopl-
nit návštěvou památníku Ant. Dvořáka na 
Vysoké, hornického muzea v Příbrami, zám-
ku v Březnici nebo expozice ve Špýcharce ve 

Spáleném Pořící. Poznáte, jak málo známe 
svoje okolí a historii. 

Účastníci zájezdu do muzea Podbrdska 
v Rožmitále při přednášce.

Podzim patří výletům
V sobotu 8. října jsme šli s oddílem Šmoulů na 

výpravu. Protože se pokazilo počasí, naplánovali 
jsme jen kratší výlet na odpoledne. Ke kašně při-
šlo v jednu hodinu jen pět šmoulíků, ale všichni 
s odhodláním pokořit Březník. Vyšli jsme ulicí 
V Brance směrem na příchovický Ostrov. Tam 
byla první krátká zastávka na pití. Hned potom 
jsme pokračovali do Březníka. Cestou jsme si 
povídali o stromech a o podzimu. V Březníku 
nás zastihla krátká přeprška, ale to nám nebráni-
lo rozdělat ohýnek a opéct si buřtíky. V lese jsme 
se naučili poznávat další stromy a keře a pak už 
byl čas na návrat.

To následující týden, 14.-16. 10. 2011 byla 
výprava delší. Tentokrát zůstali Šmoulové doma, 
ale členové ostatních oddílů spolu s dospělým 
doprovodem vyrazili v pátek odpoledne vlakem 
do Dvorce u Nepomuka. Začala naše tradiční 
podzimní víkendová výprava. Ubytování jsme si 
zajistili v tělocvičně Základní školy v Nepomu-
ku. Večer děti strávily sportováním na různém 
tělocvičném nářadí, před spaním si ještě zapívaly 
při kytaře.

V sobotu ráno, hned po snídani, jsme sbalili 
batůžky se svačinou a vyrazili směrem na Vrčeň. 
Tam jsme měli domluvenou návštěvu modelo-
vé železnice u pana Navrátila. Dětem se vláčky 
moc líbily, kromě toho si prohlédly opravdické 

lucerny, pokladny, označovače lístků, zkusily si 
čepici průvodčího a dostaly lístky na vlak, které 
jim průvodčí opravdu proštípnul.

Naše další cesta vedla do Barochova mlýna 
za Vrčení. Je to funkční mlýn a pan ing. Baroch 
nás všude provedl a vysvětlil, jak se kdysi mlela 
mouka, krupky nebo šrot.

Největší zážitek jsme však měli v Tojicích 
na potoce, kde volně žije kolonie nutrií. Přišly 
k nám na dosah ruky a s chutí okusovaly jablka, 
mrkev nebo chléb, které jsme jim podávali.

K večeru jsme se vrátili do Nepomuka na 
večeři, pak si děti ještě trochu zadováděly na 
dětském hřišti u školy a večer znovu patřil spor-
tování v tělocvičně a písničkám při kytaře na 
dobrou noc.

Nedělní dopoledne jsme trávili vycházkou 
pod Zelenou Horou, přes Klášter do lesa Dubče 
k pomníku amerických pilotů, kteří zde zahy-
nuli v únoru roku 1944.

Přes nepomucké náměstí jsme šli pak do 
Pyramidy na oběd. 

A potom uklidit tělocvičnu, sbalit věci, ještě 
chvíli si hrát na hřišti a pak hurá na nádraží.

Naštěstí vlak do Plzně byl rychlík, na který 
v Plzni navazovalo spojení do Přeštic, takže jsme 
už po půl páté všichni zdraví, i když unavení, 
vystupovali z vlaku v Přešticích.               Jájina

Cestou domů z výpravy jsme odpočívali. Šmoulové u ohýnku.

Prohlídka Barochova mlýna ve Vrčeni. Teď už všichni víme, jak vypadá nutrie.

Lubomír LAMPLOT, Robin MAREŠ, Denisa JEŽKOVÁ, Lucie ŠTÁDLEROVÁ, Iva 
BROŽOVÁ

 Ing. Jiří Běl

Foto 2x H. Königová
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Někdo doma pro radost pěstuje květiny, jiný 
si na pracovišti pěstuje mohutně bující šikanu. 
Taková šikana může vyklíčit jedna dvě. Ovšem 
aby se šikaně dařilo, musíte se hodně snažit. Je 
zapotřebí neustále vymýšlet různé pikle a pletichy 
či schválnosti. Zkrátka záležitost náročná a ne jen 
tak pro někoho, především ne pro majitele sla-
bých žaludků. Všimneme-li si, že se dítě dopouští 
šikany, dostane zasloužený výprask. Jenomže co 
když se takhle zachovají dospělé ženské? Matky 
od dětí? Přeci nebudete přes koleno ohýbat svoji 
kolegyni z práce. A tak jdete za svojí nadřízenou, 
ať si zjedná na pracovišti pořádek. Jak jednoduché. 
Je-li nadřízená osobou na svém místě, neposlušné 
ženské potrestá a šikaně učiní přítrž. Máte-li však 
za šéfku osobu zbabělou, rázem se dostanete do 
situace vpravdě zapeklité. Kolegyně si na váš úkor 
zvyšují ego a vedoucí dělá mrtvého brouka. Že je 
tohle přehnané a spadá to do kategorie science-
fiction? Nenechte se mýlit. Taková šikana se nám 
v poslední době rozmohla i v Přešticích. Vše se 
odehrálo v osadě plné malých lidí, kde hlavní slo-
vo má Nejvrchnější a hned po ní U nikoho si to 
nechci rozházet. Po celých 
18 měsíců skupina tří žen 
systematicky deptala jednu 
osamělou. Tyhle tři – říkejme 
jim třeba Silná Trojka – se spolčily proti té osa-
mocené z jednoho prostého důvodu. Osamocená – 
a nazývejme ji Zoufalkou – se totiž dopustila hru-
bého přestupku. V naivní domněnce, že v práci se 
má pracovat, vyžadovala po Silné Trojce aktivní 
zapojení do pracovního procesu. Už tady Zoufalka 
učinila hned několik chyb. Dovolila si Silnou Troj-
ku upozornit na jejich (ne)pracovní tempo a – to 
byl vrchol všeho – ještě před dopitím jejich ranní 
kávy, kterou si samozřejmě chtěly vypít v pracov-
ní době. Takováhle drzost, to už jednoho naštve. 
Silná Trojka se tedy usnesla, že Zoufalka se neho-
dí do jejich skupiny, protože narušuje pracovní 
morálku tím, že pracuje. Rozhodly se jí za každou 
cenu zbavit. Otázkou bylo, jak na to. Vedoucí Sil-
né Trojky – Harpyje – vymyslela ďábelský plán. 
Zbylé dvě členky Silné Trojky – Kam vítr, tam 
plášť a Velké ego, malý rozum – nadšeně přiky-
vovaly. Připadalo jim to jako prima nápad a navíc 
se Harpyje bály. „Budeme se chovat jako malé, 
hloupé, nevychované a hubaté děti! Na děti přeci 
nikdo nemůže, jejich hloupost a nevhodné chování 
se omlouvá jejich věkem a nevyzrálostí,“ uvažo-
vala čtyřicetiletá Harpyje. „Zoufalku zničíme! My 
jsme tři, ona je sama a naše vedoucí U nikoho si 
to nechci rozházet stojí při nás. Co se nám může 
stát? Nic!“ Jak si usmyslely, tak také učinily. 
Začaly Zoufalku pomalu, ale jistě, cíleně deptat. 
Nezdravily ji, nepomáhaly s prací, odsekávaly, 
dovolovaly si na ni, pomlouvaly ji, prováděly růz-
né naschvály a demonstrativně odcházely, pokud 
vešla do místnosti. Aby se vyhnuly úkolům, hrá-
ly si se Zoufalkou na schovávanou a ukrývaly se 
různě po osadě. Do kalendáře čmáraly nelichotivé 
malůvky a nápisy, které měly Zoufalku zesměš-
nit. Také jí kreativně vymyslely několik náhrad 
za civilní jméno. Mezi jinými například bonzák, 
svině, netvor, estébák aj. Po takové dávce zloby 
by pravděpodobně padnul kdejaký chlap. Avšak 
k jejich překvapení Zoufalka i nadále docházela 

do zaměstnání a vyžadovala od nich kázeň a sluš-
né chování. Silná Trojka musela přitvrdit. Jedno-
ho dne si pod záštitou nutného nákupu došly do 
obchodu pro nanuka, v pracovních pláštích se před 
prodejnou posadily na lavičku a během příjemné 
rozmluvy vymyslely plán B. Za zády Zoufalky se 
s vedoucí U nikoho si to nechci rozházet domlu-
vily na nové pracovní době, protože „je přeci 
léto, venku je hezky, tak nebudeme sedět v práci 
a půjdeme radši někam na sluníčko, že jo.“ A tak 
chodily do práce popíjet kávu a kout pikle proti 
Zoufalce o půl hodiny dříve a domů si to zvese-
la metelily za pěkného počasí o půl třetí místo ve 
tři, jak bylo až dosud zvykem. Ale co čert nechtěl, 
Zoufalka si nedala pokoj a neustále vyžadovala 
práci. Kvůli nekázni a značně nedospělému cho-
vání Silné Trojky dokonce zašla za U nikoho si 
to nechci rozházet pro radu. Tenkrát ještě nevědě-
la, že tyhle pokusy jsou zcela marné a zbytečné. 
Jak Silná Trojka přitvrzovala, chodila Zoufalka 
za šéfkou čím dál častěji. U nikoho si to nechci 
rozházet byla otrávená. Proč ji pořád Zoufalka 
obtěžuje? Co má asi tak dělat? Má je vyhodit? 

Sebrat peníze? Napomenout? 
To by mohla, ale proč? Akorát 
si udělá zle u silnější skupiny. 
Snazší by bylo zbavit se Zou-

falky, hlavně ať je klid. Tenhle kolotoč trval ješ-
tě několik týdnů a Zoufalku značně vyčerpával. 
Harpyje, Kam vítr, tam plášť a Velké ego, malý 
rozum zatím pro veřejnost secvičily novou 
roli, a to správných ženských, které mají smysl 
pro humor a jsou pro každou legraci. Jenom ta 
Zoufalka se svými stížnostmi jim pořád kazila 
profil. To už Harpyje nevydržela a pokusila se 
Zoufalku nenápadně opařit horkým čajem. Tím 
by se jednou provždy zbavily nepřítele. Inci-
dent vygradoval nechutnou slovní potyčkou. 
U nikoho si to nechci rozházet nařkla Zoufalku 
ze žalování a dala tak jasně najevo, jak ji řešení 
jakýchkoli nepříjemností obtěžuje.  Zoufalka 
byla definitivně rozhodnuta, že v osadě skončí. 
To bylo přijato s nadšením a úlevou především 
U nikoho si to nechci rozházet. Jakmile však 
Zoufalka pohrozila, že tohle všechno nahlásí 
na radnici, která osadu spravuje nebo dokonce 
až na Úřadu práce v Plzni, ihned byla svolána 
rada nejvyšších. Nejvrchnější a U nikoho si to 
nechci rozházet se velmi snažily najít Zoufal-
ce novou práci, aby měly čisté svědomí ales-
poň jedna před druhou, když už ne samy před 
sebou. Zoufalka opustila osadu, kde se lež, faleš 
a přetvářka vaří ve velkých kotlích. Její funkci 
přebrala Velké ego, malý rozum. Je jen otáz-
kou času, kdy ji Harpyje zničí tak, jako zniči-
la Zoufalku. Možná by se u inzerátů na volná 
pracovní místa měla začít objevovat varování 
typu „Čistě ženský kolektiv je zdraví i životu 
nebezpečný.“ Nebo by alespoň některé ženské 
šéfky měly kolem krku nosit cedulku s nápisem 
„Neobtěžujte mě vašimi problémy, já je řešit 
nechci a nebudu.“

Někdy bych se chtěla umět chovat jako malé, 
hloupé a hubaté dítě, kterému všechno projde, 
protože se může vymluvit na svůj věk. Asi si zajdu 
za Silnou Trojkou pro radu, jak na to.

Bc. Martina Smolková

Možná se vám bude hodit
Pro mnohé čtenáře Přeštických novin, kteří 

se podílejí na spolkové činnosti různých občan-
ských sdružení, bude možná zajímavé nedávné 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 15. 
srpna 2011 vyjadřující se k podmínkám, za 
jakých lze tyto neziskové organizace osvobodit 
od soudních poplatků.

Předně je nutno upozornit, že neziskové orga-
nizace nemají automaticky nárok na osvoboze-
ní. Podle Nejvyššího správního soudu je rozho-
dující, zda žádající nezisková právnická osoba 
dostatek finančních prostředků skutečně nemá, 
anebo zda tento nedostatek pouze předstírá. 

Tak tomu je zejména tehdy, pokud právnická 

osoba dlouhodoběji funguje v souladu se svý-
mi cíli, ale vědomě uspořádá svoji činnost tak, 
aby dlouhodobě setrvávala bez dostatečných 
finančních prostředků, ačkoliv jejich vynaklá-
dání v souvislosti s vykonávanou činností je 
obvyklé a nezbytné. Toto dlouhodobé fungo-
vání tedy naznačuje, že skutečné ekonomické 
možnosti dané právnické osoby jsou větší než 
rozsah majetku, který jí (formálně) právně pat-
ří, a že ve skutečnosti netrpí nedostatkem pro-
středků. Takovou právnickou osobu, jak uza-
vírá Nejvyšší správní soud, zpravidla nelze od 
soudních poplatků osvobodit.  

JUDr. Daniel Baloun, advokát v Přešticích

Senioři v Horní Lukavici se bavili
Opět po roce, na Den seniorů, připravi-

la v sobotu 1. října 2011 kulturní komise OÚ 
setkání dříve narozených občanů vesnice do 
hostince Na Zámečku. Tentokrát se sešla vět-
šina starších spoluobčanů, kteří se dobře bavili 
při muzice Honzíka Šimůnka a při vystoupení 
místních dětí. Připraveno bylo pohoštění a malý 
dárek. Celý večer se přítomní dělili o osobní 
vzpomínky, tančili a zpívali. Setkání se protáh-
lo až do pozdních nočních hodin a všichni si 
pochvalovali dobře vydařený večer.

Jaroslava Regnerová
kulturní komise OÚ Horní Lukavice

Dříve narození občané z Horní Lukavice si 
setkání užili.

Veselohra se zpěvy Limonádový Joe 
se bude hrát v Příchovicích

Na divadelní prkna v Kulturním domě v Pří-
chovcích se 12. listopadu chystá Limonádový 
Joe v hudebním nastudování divadelního spolku 
Schody ze Sušice.

Bez ohledu na dokonalost Limonádového 
Joa budou jeho kolty i tentokrát proklatě nízko. 
Limonádového Joa si v Příchovicích zahraje 
známý moderátor Radek Nakládal, který bude 
i tentokrát v bílém kostýmu na bílém oři trestat 
bezpráví. Těšit se můžete na půvabnou a křehkou 
Winnifred, ztělesňující panenskou čistotu, i na 
svůdnou Tornado Lou, kterou diváci snímku mají 
spojenou s písničkou Whisky, to je moje gusto. 

O pořádně „hustý“ dým v baru se i v Kultur-
ním domě v Příchovcích postarají krásné barové 
tanečnice, nebudou chybět rvačky, přestřelky 
a vzrušující partičky pokeru. Ničemové i zde 
budou tvrdit, že alkohol, podávaný v „malých 

dávkách, neškodí v jakémkoli množství. Tvrdá 
práce celého souboru a režisérky Zuzany Navrá-
tilové slibuje pro diváky a milovníky muzikálů 
opravdu pěknou podívanou. Za krátkou dobu 
totiž stihli Sušičtí tuto hru uvést na mnoha mís-
tech Plzeňského kraje a pokaždé s ní slavili vel-
ký úspěch. Na Západočeské oblastní přehlídce 
hudebních a činoherních divadel získali za toto 
představení i řadu ocenění. Ve veselohře se zpě-
vy Limonádový Joe se představí celkem 31 her-
ců, zpěváků a tanečníků, doprovázených čtyřmi 
muzikanty, podporováni nápovědou a doplňová-
ni mistrem světel a zvuku, na nápadité a mistrov-
sky ztvárněné scéně. Představení Limonádový 
Joe začne v Kulturním domě v Příchovicích úde-
rem 19. hodiny. Akci pořádá Ochotnický spolek 
Buřina Příchovice a Obecní úřad Příchovice.

Markéta Pouzová

Vzpomínky a fotografie zůstanou
Před dvěma lety do MŠ Dukelská nastoupil 

drobný tmavooký chlapeček jménem Taiga, 
rodilý Japonec. Zpočátku nám příliš nerozuměl, 
ale všichni jsme se mu snažili pomoci, s rodiči 
jsme komunikovali prostřednictvím překlada-
telky.

Taiga začal rychle zvládat česká slovíčka, 
říkadla i písničky, do naší ,,školičky“ se vždy 
těšil a doma s radostí líčil celodenní zážitky. 
Rodinné důvody přiměly část rodiny k návratu 
zpět do rodné vlasti. A tak pro nás i pro Taigu 
nastalo nelehké loučení. Paní učitelky obdržely 
dojemná přáníčka, děti velkou barevnou pro-
lézačku se skluzavkou a houpačkou a mnoho 
sladkostí. 

Maminka před odletem Taigu utěšovala a přá-
la mu, že až bude dospělý, může se do Čech 

kdykoliv podívat a s námi se po letech setkat. 
Ať se mu jejich přání vyplní!

Kolektiv MŠ Dukelská

Dopis v japonštině od „našeho“ chlapečka 
Taiga.

Sokolská sletová štafeta
XV. všesokolským 

sletem v příštím roce 
oslaví Česká obec 
sokolská 150. výročí 
svého založení. Pří-
pravy na tento velký 
svátek byly zaháje-
ny ve dnech 23.-25. 

září 2011 ve všech koutech naší vlasti štafe-
tou, jejímž cílem se tentokrát stalo symbolicky 
hlavní město Praha.

Západní větev 
této štafety odstar-
tovala v pátek 23. 
9. župa Šumavská 
v Domažlicích. Její 
cesta vedla sokolský-
mi jednotami Loučim 
a Janovice nad Úhla-
vou do Klatov, kde 

svoji stuhu připojily Tělocvičné jednoty Kla-
tovy a Sušice.

V sobotu 24. 9. štafeta pokra-
čovala z Klatov přes Švihov do 
Přeštic. Pro štafetový kolík jeli 
zástupci Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice na kolech přes 
Příchovice a Nezdice do Bo-
rov, kde jej převzali od mla-
dých cyklistů bratrské jednoty 
Sokol Švihov. Stejnou trasou 
štafetu dovezli do Přeštic, kde 
ji přebral čestný starosta naší 
jednoty bratr Jiří Seigl. Ten 
se štafetovým kolíkem s již 
připojenými stuhami doběhl 
na náměstí. Tady jej očekávali 
činovníci a členové naší jed-
noty, starosta župy Šumavské 

bratr Jindřich Schovanec, místostarosta župy 
Šumavské bratr František Švihla a zástupci 
Plzeňské župy. Povzbuzující a velmi milou 
byla přítomnost představitelů města Přeštice 
– starosty Mgr. Antonína Kmocha a II. mís-
tostarosty Mgr. Jana Königsmarka.

Po připnutí stuhy naší jednoty a krátkých 
zdravicích přítomných představitelů Sokola 
a města byl štafetový kolík předán zástupcům 
sokolské župy Plzeňské. Důstojným zakonče-
ním této malé slavnosti bylo vystoupení žáků 
6. tříd ZŠ Přeštice, kteří pod vedením paní uči-
telky Mgr. Naděždy Květoňové zatančili Čes-
kou besedu.

Tímto slavnostním aktem členové oddílu 
všestrannosti Tělocvičné jednoty Sokol Přeš-
tice zahájili přípravy na XV. všesokolský slet, 
který se uskuteční v červenci 2012 v Praze. 
Poděkování patří všem našim členům i obča-
nům města za podporu, kterou nám svojí účastí 
projevili.                                  Anna Kolenová

Foto ing. Jiří Běl

Pozvánka pro rodiče žáků letošních 
7. tříd Základní školy Přeštice

Vážení rodiče žáků letošních 7. tříd!
Vedení Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 

23 a vedení města Přeštice si Vás dovolu-
jí pozvat v úterý dne 14. 11. 2011 v 17.00 
hod. do auly školy. V tento den třídních rodi-
čovských aktivů budete mít možnost získat 

veškeré informace a materiály týkající se 
studia vašich dětí na odloučené gymnaziální 
pobočce v budově ZŠ Přeštice po ukončení 
7. třídy.                 

Za náborový tým srdečně zve 
Mgr. Jan Königsmark  
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Děti z Mateřské školy v Gagarinově ulici na poznávacím výletě v Černém lese za doprovodu 
revírníka p. Kříže.                                                              Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

Dýňová pyramida v MŠ Dnešice
Teplé a  slunečné podzimní odpoledne při-

spělo k tvůrčí atmosféře výroby dýňových stra-
šidel, které se uskutečnilo na zahradě mateřské 
školy dne 17. 10. 2011. Impulzem bylo velké 
množství vypěstovaných dýní na jedné dnešic-
ké zahradě. A tak jsme s dětmi, rodiči a i praro-
diči v projektu „Jak poznalo strašidlo, že je dob-
ré znát pravidlo“… uplatnili tvořivost, zručnost 
a fantazii. Některá dýně odolávala svojí tuhou 
slupkou, ale vše se nakonec úspěšně zdařilo. 
Všechny dýně dostaly jména, například Vou-
sáč, Zelňák, Karkula.

 Dobrý pocit a úsměv byly odměnou pro 
všechny zúčastněné. Děkujeme.

Kolektiv MŠ Dnešice

Tesla arenou zněla dechovka
V sobotu 15. října 2011 jsem s manželkou 

navštívil dechovkovou show Zlaté trumpety 
v pražské Tesla areně, která měla navázat na 
podobnou akci Dechovka byla, je a bude, která 
se konala v říjnu 2006 v tehdejší Sazka areně. 
Zde tenkrát vystoupilo během jediného dne 16 
kapel, což bylo zapsáno do české knihy rekor-
dů a i v Tesla areně proběhl pokus o rekord. 
Největším důvodem k uspořádání programu 
s podtitulem Dechovková hitparáda však bylo 
dvacáté výročí tohoto pořadu na dvojce Čes-
kého rozhlasu, stanici Praha, ale slavila se zde 
i další kulatá výročí.

Již od 10 hodin vystupovaly před arénou mlá-
dežnické orchestry, kde měl zastoupení i náš 
region dechovým orchestrem Základní školy 
Švihov. Hlavní program začal uvnitř haly ve 14 
hodin a sešlo se zde více než 6 tisíc vyznavačů 
tohoto žánru. Po úvodních slovech moderátorů 
Aleny Rapáčové a Zdeňka Voráče nastoupily na 
plochu mládežnické soubory v doprovodu více 
než tří stovek mažoretek. Následovalo vystou-
pení Ústřední hudby Armády ČR se show, kte-
rou obdivuje celý svět. A je opravdu co, byla to 
nádherná podívaná. 

Poté již přišly na řadu nejúspěšnější pís-
ničky z Dechovkové hitparády v podání čes-
ké Vejvodovy kapely s kapelníkem Josefem 
Vejvodou (syn autora hitu století Škoda lásky 
Jaromíra Vejvody) a moravské Mistříňanky 
s kapelníkem Františkem Pavlušem se svými 
sólisty. Za dobu trvání se v hitparádě vystřída-
la řada moderátorů. Publikum pozdravila první 
moderátorka Dušica Zimová, která mimo jiné 
uváděla i pořad v Sazka areně, ale i současná 
Pavlína Filipovská. K nim se připojil Vladimír 
Brand – redaktor hudebního vysílání Českého 
rozhlasu a vedoucí celého projektu Petr Šimá-
ček. Společně zahrály obě kapely za dirigování 
Josefa Vejvody a zpěvu celé haly skladbu Karla 
Hašlera Ta naše písnička česká. Na pódiu mezi 
kapelami dominovala největší tuba na světě 

z Amati Kraslice, kterou musí ovládat dva hrá-
či, protože foukající nedosáhne na klapky. Byla 
vyzkoušena tubistou a kapelníkem Mistříňanky 
a opravdu funguje.

Následovalo vystoupení vzácných hostů. 
V automobilovém veteránu Tatra byla na plo-
chu přivezena královna české dechovky Zor-
ka Kohoutová, která letos oslavila významné 
životní jubileum. S Vejvodovou kapelou zazpí-
vala skladbu Karla Valdaufa Tvé vlasy kve-
tou maminko. Zvuk motoru vystřídal klapot 
koňských kopyt a v kočáře přijíždí král české 
dechovky Josef Zíma. Ten oslaví životní jubile-
um v příštím roce a publikum potěšil směsí písní 
autorů Vacka, Vejvody a Poncara. Společně se 
Zorkou Kohoutovou pak zazpívali skladbu Pod 
jednou střechou. Ještě jednou přijíždí na plochu 
kočár a tentokrát přiváží kapelníka Moravanky 
Jana Slabáka. Kapela letos oslavila 40 let od 
svého vzniku a společně kulaté životní jubile-
um i sám kapelník. Všem třem oslavencům bylo 
popřáno především pevné zdraví a předány 
dary. Pak proběhl asi hodinový koncert Mora-
vanky, po jehož skončení se na pódium vrátily 
Vejvodova kapela a Mistříňanka.

Následně moderátoři vyzvali návštěvníky, 
aby pomalu scházeli z ochozů dolů na taneční 
parket a schylovalo se k ustanovení rekordu 
– Nejvíce tanečníků dechovky pod jednou stře-
chou. Obě kapely společně zahrály ještě jednou 
skladbu Pod jednou střechou a byly spočítány 
taneční páry i tančící jednotlivci. Rekord byl 
skutečně vytvořen, na parketu se během písně 
vlnilo neuvěřitelných 4343 tanečníků a bude to 
zapsáno do Guinessovy knihy rekordů. 

Dále se pak hrálo a tančilo, ale my jsme 
museli bohužel velice neradi odejít, abychom se 
plni dojmů z tohoto kulturního zážitku dostali 
posledním nočním vlakem do místa svého byd-
liště.

Radek Pěchouček
Příchovice u Přeštic

Přeštické černostrakaté prase
O tom, že přeštické černostrakaté prase patří 

neodmyslitelně k našemu městu a jeho historii, 
víme poměrně hodně. Avšak o současnosti těch-
to prasat se v Přešticích příliš nemluví. Lidem se 
připomíná toto plemeno pouze na propagačních 
materiálech, výjimečnými sochami Na Pohořku 
a poslední léta ještě podzimní lidovou slavností 
na přeštickém náměstí. 

Proto jsem byl potěšen, když mne pan mís-
tostarosta města Jan Königsmark požádal,  
abych o současnosti přeštických černostraka-
tých prasat napsal několik řádek.

Přeštické černostrakaté prase je českým ple-
menem, které vzniklo křížením původních kla-
pouchatých prasat ze západních Čech s anglic-
kými a německými plemeny. V roce 1964 bylo 
toto plemeno uznáno za samostatné. Jedná se 
o masosádelnatý typ prasete s vyšší vrstvou 
hřbetního tuku. Plemeno je přizpůsobivé, odol-
né, s pevnou konstitucí. Typickým charakteris-
tickým znakem je černostrakaté zbarvení a klo-
pené ucho. Kanci dosahují v dospělosti 260-280 
kilogramů, prasnice 215-235 kg.

Především vyšší obsah tuku a jen průměrné 
přírůstky byly hlavním důvodem, proč bylo toto 
plemeno ve velkochovech nahrazeno jinými, 
která více vyhovují současným požadavkům na 
výkrm.

Protože stále klesal počet chovaných kusů 
prasat, bylo přeštické černostrakaté plemeno 
prasat v roce 1992 uznáno v České republice 
jako genetický zdroj a zařazeno do vládního 
programu ochrany genetických zdrojů hospo-
dářských zvířat. To je program, který má zajis-
tit zachování původních českých plemen i pro 
budoucí generace. Není to však jen konzerva-
ce bez dalšího pokroku, ale stálé zlepšování 
a šlechtění v rámci daných podmínek. Chova-
telé, kteří zvířata v tomto programu chovají, 
dostávají státní dotace. 

V sedmi chovech bylo v roce 2010 chováno 
192 prasnic a 28 kanců. V tomto roce byl také 

zahájen pětiletý projekt, jehož cílem je prově-
řit vhodnost přeštického prasete pro podmín-
ky venkovního chovu. Projekt realizuje farma 
Sasov u Jihlavy. Odchov a výkrm prasat pro-
bíhá ve venkovních výbězích s plachtovými 
přístřešky netradičním způsobem. Selata jsou 
s prasnicemi ve skupině a zůstávají v ní až do 
konce výkrmu. Více se dá dočíst na www.bio-
farma.cz.

Jsem přesvědčen, že plemeno přeštických 
černostrakatých prasat má před sebou zajíma-
vou budoucnost také proto, že se i do české 
kuchyně vrací důraz na kvalitní české suroviny 
a potraviny a maso přeštických prasat i výrobky 
z něj jsou zárukou té nejvyšší kvality.

To, že zájem o toto tradiční české plemeno 
poslední dobou vzrůstá, dokazuje i samostat-
ná expozice přeštických černostrakatých prasat 
na národní výstavě hospodářských zvířat letos 
v Lysé nad Labem, z níž je přiložená fotografie. 

Ing. Jiří Papež
poslanec zemědělského výboru

předseda Unie chovatelů hospodářských zvířat 
České republiky

Na výstavě hospodářských zvířat v Lysé nad 
Labem, které se zúčastnil i poslanec ing. Jiří 
Papež, bylo zastoupeno i tradiční české pleme-
no – přeštické černostrakaté prase.

Zlaté ocenění za kvalitní med
Med je vzácným přírodním zdrojem jedno-

duchých, lehce stravitelných cukrů – ovocné-
ho a hroznového, bílkovin, minerálních látek 
a vitaminů. Je lehce stravitelný, nezatěžuje trá-
vicí ústrojí, posiluje organismus, srdce a nervy, 
obohacuje o minerály a jiné stopové prvky. Jde 
o kvalitní, často nedoceněný čistě přírodní pro-
dukt bez konzervačních prostředků.

Květový med: - nektarový je světlejší barvy, 
lahodné chuti a rychleji krystalizuje. Krystaliza-
ce je přirozenou vlastností medu a je známkou 
jeho vysoké kvality a zárukou pravosti medu.

Med květový pastovaný: je to vybraný květo-
vý med, převážně řepkový. Tento med je boha-
tý na bílkoviny a vitaminy. Med řepkový velmi 
rychle krystalizuje. Této vlastnosti využíváme 
při velmi šetrné technologii – pastování – což 
je mechanický pohyb medu v začátku krystali-
zace, kdy se častým pohybem medu docílí tak 
jemných krystalků, až vznikne jemný medový 
pastový krém lahodné chuti, který se lehce roz-
tírá a již dále nekrystalizuje. V pastovém medu 
zůstávají plně zachovány všechny vlastnosti 
medu.

Med medovicový: široké veřejnosti je znám 
jako med lesní. Vyznačuje se tmavší barvou 
a výraznější chutí. 

Jako každý rok i letos byla Českým svazem 
včelařů ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
včelařským v Dole u Libčic a Státní veterinární 
správou ČR soutěž o Český med roku 2011.

Med se do soutěže posílá v obchodním bale-
ní. A co se hodnotí:

1) fyzikálně chemické vlastnosti podle 
výsledků laboratorní analýzy;

2) obsah nečistot (voskových úlomků) na hla-
dině a na víčku;

3) posouzení senzorických vlastností, u pas-
tovaných medů posouzení jemné krystalizace

4) správnost textu na etiketě;
5) posouzení balení (jaký budí estetický 

dojem na zákazníka, velikost etikety, nalepení 
etikety (rovně nebo křivě), originalita etikety.

 Z naší oblasti a širokého okolí byly zaslá-
ny do soutěže medy ze včelařského provozu 
manželů Sedláčkových z Příchovic. Zaslali do 
soutěže med květový, pastový a medovicový. 
Tedy celou kolekci medů. Na základě rozbo-
rů byly vydány certifikáty, které potvrzují, že 
pan Jaroslav Sedláček zaslal do laboratoře med 
výborné kvality, splňující podle producenta 

všechny podmínky svazové normy Český med 
č. ČSV 1/1999, které jsou nezbytné pro použi-
tí registrovaného označení původu  ČESKÝ 
MED. Pochopitelně to také stojí nějakou koru-
nu.

Za všechny tři druhy zaslaného medu získal, 
stejně jako v loňském roce, zlaté medaile. Toto 
ocenění si osobně převzal v neděli 9. 10. 2011 
na výstavišti v Lysé nad Labem.

Tyto výsledky ale nejsou samozřejmostí, 
skrývá se za tím spousta práce a letitých zku-
šeností. Musí se rozumět včelám, celému jejich 
životu. Vědět, kdy med vytočit, aby byl dosta-
tečně vyzrálý, jak jej skladovat. Získat si zákaz-
níka dobrou kvalitou, čistotou prostředí, ve kte-
rém se med vytáčí. Někdy i sám zákazník chce 
celou technologii medování vidět na vlastní oči. 
Ve včelařské sezoně pomáhají obě jejich dcery 
a do práce se zapojuje i vnuk Karel, který už je 
také členem svazu včelařů Přeštice.

V letošním roce technologii medování viděly 
děti ze ZŠ Dolní Lukavice a Chlumčany. Když 
od Sedláčků odcházely, loučily se s pozdravem, 
že příští rok přijdou zase. Děti Z Chlumčan 
okusily i dobrou medovou chuť vykusováním 
voštin při odvíčkování plástů na medování.

Kvalita prodeje medu a všechny náležitosti, 
které k tomu patří, kontrolovala na Farmářském 
trhu v září Krajská veterinární správa pro Plzeň-
ský kraj – nebyla shledána žádná závada.

Přejeme rodině Sedláčkových stále dobré 
výsledky a samozřejmě i stále nové zákazníky 
na tak kvalitní med.

Na závěr ještě recept na dlouhověkost, který 
je známý 2400 let:

Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj 
divadlo, gymnastiku, a dožiješ se klidného 
vysokého věku.

Jaroslav Prach
ZO ČSV Přeštice

JVFILM STUDIO



Vánoce jsou tady a s nimi opět oblíbený 
vánoční kamion Coca-Cola, který již tradičně 
přiváží do českých a slovenských měst vánoční 
atmosféru, zábavu a hlavně pomoc. I v letošním 
roce se také zastaví potěšit děti bez domova ve 
vybraných dětských domovech.  

Bohatý program je připravený hlavně pro 
děti, dospělé návštěvníky jistě potěší možnost 
nákupem drobných dárečků finančně přispět na 
dobročinnou organizaci. Výtěžek z prodeje dár-
kových předmětů a nápojů půjde přímo na pod-
poru vybrané místní dobročinné společnosti.

Ve vašem městě Přeštice rozsvítí vánoční kami-
on Coca-Cola svá světla na přeštickém Masary-
kově náměstí dne 5. 12. 2011 od 15.30 hodin.

Příjemná vánoční melodie, výzdoba náměstí 
a velký červený kamion… Scéna, která se již 
po několikáté vrací do českých měst, aby potě-
šila malé i velké a dala ochutnat pravou vánoční 
atmosféru. 

Návštěva vánočního kamionu Coca-Cola 
nabízí výbornou možnost, jak strávit volné zim-
ní odpoledne se svými ratolestmi a ještě podpo-
řit dobrou věc. 

Již před příjezdem kamionu budete moci na- 
vštívit Santovu vánoční vesničku se stánky, kte-
ré budou nabízet doprovodný program i drob-
né občerstvení. Pro vaše děti bude připraveno 
mnoho zábavných aktivit, kde budou moci 
malovat, recitovat, zpívat nebo si jen hrát…  
V Santově  vesničce si také děti mohou vyrábět 
vánoční přání. 

Jako milou vzpomínku si pak odnesou drobné 
ceny či vlastní fotku se Santa Clausem (hned 
druhý den ji naleznou na webových stránkách 
ke stažení). Nebude chybět ani možnost zazpí-
vat si oblíbené vánoční koledy nebo se naučit 
kouzelnou písničku “Vánoce jsou tady”, která 
otevírá kamion a budí Santu. 

Santa k vám přijíždí s důležitým poselstvím 
– chce každému říci, jak je důležité nebýt na 
Vánoce sám a jak moc si přeje, aby všichni 
o Vánocích byli se svými blízkými. Proto 
se pokusíme vytvořit lidský řetěz přátelství. 
Dospělí i děti, známí i cizí a samozřejmě San-
ta si podají ruce, aby nikdo nebyl sám a kaž-
dý věděl, že okolo sebe má ty, kteří jej mají 
rádi.

Kamion však neobjíždí náměstí jen pro 
potěšení dětí, jeho dalším úkolem je pomoc 
neziskovým organizacím. Vytěžená část-
ka z dárků a nápojů, které se prodají během 
návštěvy vánočního kamionu Coca-Cola, jde 
do pečlivě vybrané místní dobročinné organi-
zace. Jedná se o jedinečný projekt, u kterého 
máte jistotu, že podpoříte lokální aktivity.

Spojte tedy příjemné s užitečným a bez ohle-
du na předvánoční shon načerpejte pravou 
vánoční atmosféru, kterou do vašeho města při-
váží vánoční kamion Coca-Cola. Zažijte chvíle 
plné radosti s Coca-Colou. 

Pro více informací navštivte webové stránky 
www.vanocnikamion.com nebo speciální strán-
ky na Facebooku s názvem Vánoční kamion.

Dne 21. listopadu letošního roku by se dožil 
90 let velice uznávaný a oblíbený přeštický dět-
ský lékař MUDr. František Šolar. Narodil se 21. 
listopadu 1921 v malé vesničce Tužice na Kla-
tovsku jako nejmladší dítě v rodině kameníka 
a majitele  žulového lomu a pohostinství.

Obecnou školu vychodil v Kolinci a  poté stu-
doval na Gymnáziu v Klatovech. Po 2. světové 
válce začal se studiem  medicíny na Lékařské 
fakultě v Praze, kde v březnu 1951 promoval 
v oboru dětský lékař.

Nejprve žil i pracoval v Klatovech. V roce 
1957 se přestěhoval do Přeštic. Zde vykoná-
val více než 25 let svou praxi jako dětský lékař 
v dětské poradně spadající pod tehdejší OÚNZ 
Plzeň-jih. Částečně jezdil i do dětské porad-
ny v Chlumčanech a Dobřanech. Kromě dět-
ských pacientů ošetřoval MUDr. Šolar v rámci 

pohotovostní služby i pacienty dospělé. K jeho 
povinnostem patřilo též vykonávat každodenní 
lékařský dozor v jeslích a mateřské škole.

Svou profesní dráhu ukončil v roce 1983 
odchodem do důchodu, ale na částečný úva-
zek jezdil i nadále ordinovat do dětské poradny 
v Chlumčanech. 

Bohužel v osobním životě nebyl osud k MUDr. 
Šolarovi příliš nakloněn. Manželka mu zemře-
la na leukémii v roce 1957. Zůstaly mu zde dvě 
malé děti ve věku 7 a 2 roky. Jen díky  nesmír-
ně milým a obětavým lidem, kteří mu v těžkých 
životních chvílích pomáhali, zvládal jak svůj 
soukromý život, tak i náročné povolání dětské-
ho lékaře. Protože pan doktor Šolar byl skutečně 
velice oblíben a uznáván, vždy se našlo mnoho 
takových lidí, kteří mu ochotně a rádi pomoh-
li. K těmto skvělým lidem patřili především 
manželé Česalovi a Hraničkovi a později také 
paní Tykvartová.

Důchodu si MUDr. Šolar  příliš dlouho neužil. 
Želbohu jej skolila  zákeřná nemoc, se kterou 
prohrál marný boj dne 4. června 1986 ve věku 
65 let. Dědečka ztratila čtyři malá vnoučátka, 3 
chlapci a jedna dívka. Přeštický byt osiřel.

I když pan doktor Šolar již 25 let není mezi 
námi, stále na něj, nejen v Přešticích a v blíz-
kém okolí, s obrovskou úctou a respektem 
vzpomínají jeho bývalí dětští pacienti – ve vět-
šině případů i ve dvou generacích. 

MUDr. František Šolar byl skutečně mimo-
řádný člověk a odborník. Patří k těm, na které 
se nezapomíná. Čest jeho památce!

Velké poděkování za umožnění otištění foto-
grafií MUDr. Františka Šolara patří jeho dceři 
paní MUDr. Jaroslavě Liškové.

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

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                        LISTOPAD    10

Dětský lékař MUDr. František Šolar by se letos dožil 90 let

MUDr. František Šolar v kolektivu zaměstnanců v MŠ v Dukelské ul. (80. léta).

Oblíbená včelařská 
výstava proběhla
v Přešticích

Ve dnech 25.-27. října proběhla v konferenč-
ním sálku KKC již tradiční a velmi oblíbená 
včelařská prodejní výstava. 

Kromě prodejních výrobků a výborného 
medu bylo k vidění mnoho zajímavých rekvizit 
včelařů – nástavkový úl, starý medomet, chov-
ný úlek a mnoho dalších nástrojů.

Připraveno bylo i něco dobrého na ochutnání 
a různé druhy čajů.                                     (red)

Vánoční kamion Coca-Cola opět v Čechách a na Slovensku
Vánoční kamion i u vás na náměstí
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Začala nová basketbalová sezona
S podzimem začala i nová sezona basketba-

lového klubu. Sezonu zahájili naši muži domá-
cím utkáním s Mariánskými Lázněmi se skórem 
62:77. V dalším domácím utkání porazili naši 
hráči družstvo Tachova s výsledkem 66:59. 
Zveme všechny příznivce přeštického basketba-
lu na další domácí utkání. V neděli 6. 11. 2011 

od 10.30 hod., v sobotu 3. 12. 2011 od 18.30 
hod. a opět v neděli 4. 12. 2011 od 10.30 hod. 
Stále probíhá nábor do družstva žáků. Zájemci 
se mohou přihlásit na tréninku vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 16.45 hodin.

M. Hasák, organizační pracovník 
basketbalového klubu Přeštice

Tradiční sport v Přešticích – kuželky  
Kuželky v Přešticích mají mnohale-

tou tradici. Již před mnoha lety se hrá-
ly v dřevěné kůlně, která stála u hřiště 
na házenou. Postavením hotelu Sport 
získali kuželkáři pěknou dvoudráhu, 
která byla před několika lety zmoder-
nizována. V současné době zde hrají 
dvě družstva okresní přebor. Potýká-
me se také s nedostatkem členů. Pro 
případné zájemce máme v pondělí 
tréninky od pěti odpoledne a zápa-
sy hrajeme v pátek také od pěti. Po 
pěti kolech je přeštické áčko na třetím 
a béčko na šestém místě.

Tabulka:
1. TJ Dobřany B                     5 5 0 0 71:9 2431 10
2. SKK Rokycany D 5 5 0 0 62:18 2512 10
3. TJ Přeštice A                      4 3 0 1 46:18 2478 6
4. CB Dobřany B                   4 3 0 1 44:20 2479 6
5. Sokol Plzeň V C                5 3 0 2 50:30 2382 6
6. TJ Přeštice B                      5 2 1 2 40:40 2317 5
7. TJ Baník Stříbro C 4 2 0 2 36:28 2382 4
8. TJ Slavoj Plzeň C 4 2 0 2 29:35 2255 4
9. TJ Slavoj Plzeň D 5 1 1 3 28:52 2286 3
10. Sokol Plzeň V D                4 0 2 2 22:42 2351 2
11. SKK Rokycany E               5 1 0 4 22:58 2267 2
12. SK Škoda VS Plzeň D 5 0 2 3 22:58 2190 2
13. CB Dobřany C                   5 0 0 5 8:72 2106 0

Milan Kubát

Zmodernizovaná kuželkářská dvoudráha.

Podzimní sezona 2011 národní 
házené je před koncem

Prvoligové ženy Přeštic pokračují ve slib-
ně rozehrané soutěži a pohybují se na špici. 
Škoda zaváhání na moravském dvoukole, ze 
kterého se nepovedlo přivézt ani jeden bod. 
Po dlouhé době se neuspělo jak v Rokytnici, 
tak ve Studénce. Na druhou stranu se našim 
ženám podařilo porazit další družstva z abso-
lutní špičky a po Chomutovu, odejel poražen 
z Přeštic Tymákov, Dobruška a s loňským 
Mistrem ČR Krčínem se uhrála remíza. 
Jakých výsledků ženy Přeštic dosáhly v nej-
vyšší soutěži:
TJ Přeštice – TJ Šroubárna Žatec 14:12 (7:4)
Sokol Rokytnice – TJ Přeštice     17:16 (7:10)
SK Studénka – TJ Přeštice            16:12 (7:7)
TJ Přeštice – Sokol Tymákov       12:11 (5:5)
TJ Přeštice – Sokol Dobruška      17:16 (10:10) 
TJ Přeštice – Sokol Krčín            14:14 (9:10)
TJ Božkov – TJ Přeštice               11:15 (5:5)

Naopak muži TJ Přeštice v 1. lize okupu-
jí závěr tabulky a podzimní část se jim vůbec 
nepovedla. Dokázali získat pouze 3 body za tři 
remízy. Cenné jsou remízy z Moravy ze Svino-
va a Studénky, ale mrzí domácí ztráty, hlavně s 
Nezvěsticemi a Dobruškou.
Výsledky mužů:
TJ Přeštice –TJ Plzeň-Újezd        13:18 (5:11)
Sokol Svinov – TJ Přeštice          19:19 (11:10)
SK Studénka – TJ Přeštice           23:23 (10:11)
TJ Přeštice – Sokol Tymákov       8:13 (4:3)
TJ Přeštice – Sokol Dobruška      18:18 (9:9)
TJ Přeštice – Sokol Krčín             11:13 (6:9)
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice     21:19 (10:7)
Oblastní přebor žen
Sokol Osek – TJ Přeštice B          9:44 (4:23) 
TJ Přeštice B – Sokol Tymákov B 18:16 (12:6)
TJ Litice – TJ Přeštice B              3:10 (1:7)
TJ Přeštice B – Sokol Dobřív B   16:2 (10:2)
TJ Příchovice – TJ Přeštice B       20:19 (7:10)
TJ Přeštice B – Sokol Blovice B  29:20 (16:8)
Oblastní přebor mužů
Spartak Rožmitál – TJ Přeštice B    23:22 (12:10) 
TJ Přeštice B – Sokol Záluží        16:17 (8:9)
TJ Litice – TJ Přeštice B              21:9 (9:5)
TJ Přeštice B – TJ Plzeň-Újezd B  15:20 (6:11) 
TJ Příchovice B – TJ Přeštice B   24:15 (13:9) 
Výsledky mládežnických družstev 
Dorostenky
TJ Přeštice – TJ Vřeskovice         25:11 (12:4)

Sokol Tymákov B – TJ Přeštice   17:22 (5:10)
TJ Přeštice – TJ Příchovice          14:16 (9:9)
Sokol Štěnovice – TJ Přeštice      12:10 (5:6)
Dorostenci
TJ Přeštice – TJ Příchovice          13:16 (5:8)
TJ Všenice – TJ Přeštice              10:13 (6:7)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice       27:22 (16:13)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany   24:24 (11:12)
TJ Přeštice – TJ Všenice               22:14 (10:5)
TJ Přeštice – Sokol Tymákov       24:12 (13:7)
TJ DIOSS Nýřany – TJ Přeštice   23:34 (10:16) 
Starší žáci
Sokol Blovice – TJ Přeštice          4:17 (2:9)
TJ DIOSS – TJ Přeštice                9:13 (7:9)
Sokol Kyšice – TJ Přeštice           7:12 (4:6) 
TJ Přeštice – Sokol Ejpovice        11:22 (7:11)
TJ Vřeskovice – TJ Přeštice         14:6 (7:1)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice       20:13 (12:6)
TJ Božkov – TJ Přeštice               9:27 (3:12)
TJ Přeštice – Sokol Dobřív           14:7 (6:2)
Mladší žačky B
Sokol Dobřív – TJ Přeštice B       3:2 (3:1)
Sokol Kyšice – TJ Přeštice B       13:4 (7:0)
Sokol Štěnovice – TJ Přeštice B  12:4 (7:3)
Sokol Ejpovice – TJ Přeštice B    15:0 (9:0)
TJ Přeštice B – Sokol Tymákov   2:11 (0:5)
TJ Božkov – TJ Přeštice B           6:2 (4:2)
TJ Plzeň-Újezd – TJ Přeštice B    15:6 (7:2)
TJ Příchovice – TJ Přeštice B      15:4 (8:4)
TJ Přeštice B – Sokol Blovice      2:13 (2:7) 
Mladší žačky A
TJ Příchovice – TJ Přeštice A      2:7 (1:3)
Sokol Blovice – TJ Přeštice A    12:12 (5:5) na 
pokutové hody 3:2
Sokol Dobřív – TJ Přeštice A       0:14 (0:8)
Sokol Kyšice – TJ Přeštice A       4:8 (4:4)
TJ Přeštice A – Sokol Štěnovice   9:2 (6:1)
Sokol Ejpovice – TJ Přeštice A    1:10 (0:5)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice A   5:15 (2:9)
TJ Božkov – TJ Přeštice A            5:15 (2:7)
TJ Přeštice A – TJ Plzeň-Újezd    13:12 (8:5)
Mladší žáci
TJ Přeštice – TJ Plzeň-Újezd        2:11 (1:6)
TJ Přeštice – TJ Božkov              14:3 (8:2)
TJ Všenice – TJ Přeštice              0:24 (0:10)
TJ Přeštice – TJ Příchovice          10:8 (2:4)
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice    17:13 (11:9)

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Aktivity házenkářů v zimním období
Oddíl národní házené TJ Přeštice uspořádá ve 

spolupráci s Plzeňskou oblastní soutěžní komi-
sí školení trenérů 3. třídy. Tohoto školení se 
zúčastní noví trenéři ze západočeských oddílů, 
kterých bude cca 30. Uzavírka přihlášek byla 
20. 10. 2011. Termíny školení: 1. běh (12. a 13. 
11. 2011), 2. běh (26. a 27. 3. 2012).

Dalšími akcemi, které bude pořádat agil-
ní oddíl národní házené TJ Přeštice v zimním 

období, jsou Zimní halové poháry mladšího 
žactva. Již tradičně připravuje oddíl turnaje pro 
kategorii mladších žaček a mladších žáků.

Místo konání: tělocvična Základní školy Na 
Jordáně

Termíny turnajů: sobota 11. 2. 2012 – mladší 
žačky, neděle 12. 2. 2012 – mladší žáci.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Výsledky mistrovských utkání 
fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži
NE  2. 10.   Vejprnice – Přeštice      4:0  (0:0)
SO  8. 10.   Přeštice – Klatovy         1:0  (1:0),
branky: Turek
SO 15. 10.  Přeštice – ZČE Plzeň     0:0  (0:0)
PK 3:2
SO 22. 10.  Rapid – Přeštice             3:3  (2:2)
 PK 4:3, branky: Bešta, Vacík, Přibáň
SO 29. 10.  Přeštice – Horní Bříza – skončilo 
po uzávěrce
B muži
SO  1. 10.    Pačejov – Přeštice B     1:0  (0:0)
NE  9. 10.    Strážov – Přeštice B     3:2  (2:0),
branky: Bešta D., Roubíček
NE 16. 10.   Žichovice – Přeštice B  2:0  (1:0)
NE 24. 10.   Přeštice B – Štěnovice  1:2  (1:1), 
branky: Roubíček
SO 29. 10.   Švihov – Přeštice B– skončilo po 
uzávěrce
Dorost starší
SO  1. 10.   Přeštice – Senco            3:1  (0:1),
branky: Bešta, Čapek, Čížek
SO  8. 10.   Vejprnice – Přeštice      2:1  (2:0),
branky: Čížek
SO 15. 10.  Horažďovice – Přeštice  1:1 (0:1) 
PK 6:5, branky: Lecjaks
SO 22. 10.  Přeštice – ZČE Plzeň     1:1  (1:0) 
PK 10:9, branky: Bešta 
SO 29. 10.  Domažlice – Přeštice– skončilo po 
uzávěrce
Dorost mladší
SO  1. 10.   Přeštice – Senco            2:1 (2:1),
branky: Kastner, Přibáň  
SO  8. 10.   Vejprnice – Přeštice      2:1 (0:0), 
branky: Šampalík 
SO 15. 10.  Horažďovice – Přeštice  1:3 (1:3),
branky: Jaroš 2x, Přibáň
ST 26. 10.   Přeštice – Senco – skončilo po uzá-
věrce
SO 29. 10.  Domažlice – Přeštice – skončilo po 
uzávěrce
Žáci starší
SO  1. 10.   Vejprnice – Přeštice      1:0 (0:0)
NE  9. 10.   Přeštice – Košutka         4:2 (2:1), 
branky: Kuneš 2x, Baranec, Ornet
NE 16. 10.  Přeštice – ZČE Plzeň     0:3 (0:2)
SO 22. 10.  Domažlice – Přeštice     2:1 (0:1),
branky: Kohout
NE 30. 10.  Přeštice – Horažďovice – skončilo 
po uzávěrce
Žáci mladší
SO  1. 10.   Vejprnice – Přeštice       4:11 (3:4),

branky: Bluďovský 5x, Fořt 3x, Kokoška 2x 
Aizner
NE  9. 10.   Přeštice – Košutka         4:2 (1:2), 
branky: Aizner 2x, Bluďovský, Lecjaks
NE 16. 10. Přeštice – ZČE Plzeň       3:6 (0:2),
branky: Bluďovský, Fořt, Bažant
SO 22. 10.  Domažlice – Přeštice     6:4 (2:3),
branky: Bluďovský, Kokoška, Šindelář, Du-
chek
NE 30. 10.  Přeštice – Horažďovice – skončilo 
po uzávěrce
Přípravka starší
ČT  6. 10.   Nýřany – Přeštice          2:7 (1:4),
branky: Horák 3x, Stehlík 2x, Kabátová, Valenta
ČT 13. 10.  Přeštice – Černice          9:0 (4:0),
branky: Houška 5x, Valenta, Kabátová, Horák 2x  
ÚT 18. 10   Smíchov – Přeštice        9:1 (4:0),
branky: Horák
Přípravka mladší
PÁ  7. 10.   Přeštice – Smíchov        2:8 (0:4),
branky: Šindelář, Kokoška
ÚT 11. 10   Nýřany – Přeštice 2:8 (0:4),
branky: Šindelář 4x, Kokoška 2x, Pěchouček, 
Procházka
PÁ 21. 10.  Přeštice – Viktoria CH    8:33 (1:15),
branky: Pěchouček 3x, Procházka 2x, Kokoška 
2x , Šindelář
PÁ 28. 10.  Přeštice – Lhota
PO 31. 10.  Kohouti Rokycany B – Přeštice
Program mistrovských utkání fotbalového 
oddílu TJ Přeštice
A muži
SO  5. 11.  14.00  Holýšov – Přeštice
SO 12. 11. 14.00  Přeštice – Příkosice
SO 19. 11. 13.30  Senco – Přeštice
B muži
NE  6. 11.  10.15  Přeštice – St.Smolivec
SO 12. 11. 14.00  Sp. Poříčí – Přeštice
SO 19. 11. 13.30  Přeštice – Svéradice  - změna 
termínu
Dorost starší 
SO  5. 11.  10.00  Přeštice – Nepomuk
SO 12. 11. 10.00  SŠ Plzeň – Přeštice
SO 19. 11. 10.00  Přeštice – Luby
Dorost mladší
SO  12. 11.  11.45  SŠ Plzeň – Přeštice
Žáci starší
NE  6. 11.  10.00  Nepomuk – Přeštice
Žáci mladší
NE  6. 11.  11.45  Nepomuk – Přeštice

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Úhlavan potěšil děti v dětském domově
V sobotu 15. října sehrál Divadelní soubor 

Úhlavan představení „O líném Honzovi“ v Dět-
ském domově ve Staňkově. Ochotníci nejen svý-
mi výkony okouzlili děti, ale přivezli jim i plnou 
krabici dárků, které věnovalo KKC Přeštice. Do 
redakce „přišlo“ nejen několik pěkných fotek, 
ale i poděkování z vedení dětského domova.

„Dětem i dospělým se divadlo moc líbilo, 
vlastně vše dopadlo výborně. Ještě jednou moc-
krát děkujeme, ať se vám daří a třeba zase někdy 
na shledanou,“ napsal ředitel Dětského domova 
ve  Staňkově Jiří Pivoňka.

                         Mgr. Martina Míšková
KKC Přeštice
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Přijďte zažít jedinečné povídání o Jakubových cestovatelských dobrodružstvích z celého světa.

      Kdy: Kde: Vstupné:

Kulturní a komunitní centrum v novém
V létě letošního roku se v příspěvkové organi-

zaci města Přeštice KKC (Kulturní a komunitní 
centrum) jen bouralo, přestavovalo a budova-
lo...

V rámci projektu MAS Aktivios byly získány 
finanční prostředky ve výši cca 400 000 Kč na 
nové vybavení multimedálních učeben. V rám-
ci výše uvedeného projektu byly obě stávající 
učebny kompletně předělány.

Byla udělána nová elektroinstalace, zabu-
dována úsporná svítidla, provedla se pokládka 
podlah novým linoleem. V nových pracovních 
stolech jsou zabudovány notebooky a též nechy-
bí  dataprojektor a promítací plátno.

Nová multimediální učebna splňuje ta nej-
přísnější kritéria vybavením ICT. Lze ji plně 
využívat nejen k jazykovým i počítačovým kur-
zům, ale dále též jako školicí středisko. Druhá 
učebna je určena především dětem. Je vybave-
na novým nábytkem, který je barevně sladě-
ný. Vynikají zde nové moderní skříňky, stoly 
a též krásné a inspirující hračky. Tato učebna 
je využívána pro výuku v „anglické kouzelné 
školce“ a také pro kurz Smajlíků. Její využití 
je rovněž velice vhodné pro neorganizované 
činnosti dětí i jejich rodičů. V rámci projektu 
byla v chodbě mezi malým a velkým sálem též 
pořízena zabudovaná šatní skříň.

Tato skříň byla skutečně velmi potřebná, pro-
tože prakticky žádná šatna v prostorách KKC 
až dosud nefungovala. Ve druhé souběžné etapě 
byl taktéž vybudován nový odpočinkový „tzv.
bar“. Po celkové rekonstrukci vody i elektři-
ny zde vzniklo velmi příjemné zázemí. Je zde 
zabudovaný nový výčepní pult a potřebné poli-
ce. Vznikl rovněž úložný dveřní prostor a sklad. 
V tomto prostoru je umístěn též nápojový auto-
mat na kávu a chladicí zařízení pro nápoje.

Poděkování patří firmám i jednotlivcům za 
nesmírně rychlé, bezchybné ba náročné budo-
vání – Hospodářskému odboru MěÚ Přeštice 
pod vedením vedoucího Ing. Viktora Duchka, 
firmě Petr Prokop Stavitelství, Josefu Falou-
tovi, Michalu Jánskému a též Truhlářství RJR 
Přeštice.

Velké poděkání patří též všem zaměstnan-
cům KKC Přeštice, především paní ředitelce 
Mgr. Martině Míškové, která – od začátku až 
do úplného konce změn v prostorech v KKC 
– byla s přáním, aby se vše podařilo vždy ochot-
na pomoci bez ohledu na její volný čas. Vše se 
podařilo nejen k radosti paní ředitelky Míškové, 
ale k radosti nás všech...

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

Foto ing. Jiří Běl  

Přeštický Kanec 2011 

Město Přeštice a KKC Přeštice
vás zvou na

Rozsvícení vánočního 
stromečku

27. 11. 2011 od 18.00 hodin
Masarykovo náměstí 

Kulturní program připraven. 


