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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc listopad
Byl(a) jste dostatečně informován(a) 

o tom, že se dne 25. října konalo veřej-
né projednání nového územního plánu 
města?

 Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 
v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 
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Nadace společnosti ČEZ 
obdarovala základní školu

Co je schodolez?  Akumulá-
torový elektrovozík opatřený 
pásy a sedačkou, který umožňu-
je tělesně handicapovaným oso-
bám překonávat schodiště i jiné 
bariéry.

Budova Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice v Rebcově uli-
ci dobře slouží již 125 let. Velkým problémem 
však dosud byla skutečnost, že budova není 
bezbariérová. Přitom pro integraci žáků s váž-
ným tělesným postižením je bezbariérovost 
nezbytná. 

Před dvěma lety se tento problém stal pro nás 
velmi aktuálním. Hledali jsme technické řešení 
a s tím související zdroj financování. Nakonec 
jsme jako nejschůdnější způsob vyhodnotili 
pořízení schodolezu. 

Věděli jsme, že existuje Nadace ČEZ, která 
v rámci své společenské odpovědnosti právě 
s řešením této problematiky pomáhá. V úno-

ru t. r. jsme zažádali o grant 
Oranžové schody Nadaci ČEZ.  
Byli jsme velmi mile překvape-
ni zprávou, že náš projekt byl 
schválen. V srpnu t. r. nám bylo 
Nadací ČEZ poukázáno více než 
120 tisíc Kč.  Tato částka zcela 
pokryla nákup schodolezu. 

V současnosti máme dva žáky, kteří mají 
vážné tělesné postižení a bezbariérovost je pro 
ně nezbytná. Schodolez  budou moci využívat 
i žáci po úrazu či dospělé osoby s handica-
pem. 

K slavnostnímu představení schodolezu 
došlo 19. 10. za účasti zástupkyně Skupiny 
ČEZ Michaely Jírovcové.

Jménem žáků a zaměstnanců školy i jmé-
nem svým děkuji Nadaci ČEZ za velkorysý 
dar, který vyřešil problém bezbariérového pří-
stupu v naší historické budově.

 Mgr. Josef Šperl, ředitel školy

Přeštický kanec oživil Masarykovo náměstí

První den letošního školního roku byl 
ve znamení přejmenování Základní ško-
ly v Přešticích na školu přeštického rodá-
ka Josefa Hlávky. Byl představen i nový  
portrét Josefa Hlávky, který namalovala býva-
lá žákyně této školy Hana Süssová z Přeštic. 
V příštím roce bude maturovat na Soukromé 
střední umělecko-průmyslové škole Záme-
ček v Plzni. Obraz je umístěn v mezipatře na 
schodišti v budově ZŠ v Rebcově ulici, dříve 
zde byl portrét T. G. Masaryka. Na fotografii 
přijímá jmenovaná poděkování od ředitele  
ZŠ Mgr. Josefa Šperla.

         Text a foto ing. Jiří Běl

Vážení spoluobčané, především pak voliči,
v říjnu uplynuly dva roky od posledních komu-

nálních voleb, v polovině čtyřletého mandátu zastu-
pitelstva města jsem Vám chtěl předložit důležité 
informace z tohoto období vybrané očima starosty. 
Později jsem zjistil, že takových je přespříliš, pře-
stože ty nejdůležitější by se vešly do několika vět. 
Budu rád, pokud můj výběr kdokoliv rozšíří, bude-
me rádi, pokud nám v půli cesty dáte podnět či radu. 
Dnes tedy výběr informací z oblasti technické, příš-
tě ze společenské.

Do začátku období vstupovala nová radniční koa-
lice s programem změny, s mírnou většinou v zastu-
pitelstvu města i u voličů, se zkušenější opozicí 
tamtéž. Bylo zřejmé, že změna nebude přát dosa-
vadní relativně poklidné ustálené atmosféře ani na 
radnici, ani v ulicích a hospodách – což však nutně 
neznamená, že je to špatně. Výrazně jsme rozšířili 
množství a rozsah poskytovaných informací a ote-
vřeli diskusní prostor. Čilejší a otevřenější výměna 
názorů probíhá na stránkách Přeštických novin, na 
nových internetových stránkách města ve volné dis-
kusi i na veřejných zasedáních zastupitelstva měs-
ta. Lidé se stále více zajímají o veřejné dění a přes 
mnohé problematické kauzy si myslím, že je to dob-
ře. Ukázalo se, že často spolu mluvíme anonymně 
nebo prostřednictvím někoho, ale málo napřímo ve 
dvou. Že zaručené zprávy z druhé ruky a následné 
spekulace nadělají nejen v mezilidských vztazích, 
ale i ve veřejném životě, takové škody, které jsou 
jen velmi obtížně napravitelné. Jak těžké je veřejně 
říkat a hájit svůj názor, že těžší a náročnější je ale-
spoň vyslechnout, natož skutečně ctít nebo uznávat 
odlišný názor druhého. Jak tíží vlastní odpovědnost, 
ač těžší je odpovědnost za druhé. Jelikož mě v inter-
netové registrované diskusi téměř nikdo nezpovídá, 
nabídnu veřejnosti v nadcházejícím roce možnost 
pravidelné osobní diskuse, jejíž součástí bude i prů-
běžné hodnocení plnění programu, kterým jsme se 
Vám zavázali. To proto, že otevřená komunikace 
a jasná informace by zůstávají prioritou radnice, 
máme v ní co zlepšovat. 

V oblasti hospodaření města nastavily rada 
a zastupitelstvo z podnětu Finančního výboru ZM 
pro radní restriktivní rozpočtovou politiku, o které 
jsem Vás podrobněji informoval v červencových 
PN. Zopakuji pouze, že v účetní rozvaze za rok 2011 
byl vykázán počáteční stav finančních prostředků na 
účtech města ve výši 38 854 tis. Kč a konečný stav 
ve výši 61 801 tis. Kč, tj. roční nárůst 22 947 tis. Kč. 
Finanční bilance roku 2011 skončila přebytkem ve 
výši 17 216 tis. Kč. Naprostá většina úspory vznik-
la odloženou realizací části stavby rekonstrukce 
kanalizace a intenzifikace ČOV v rámci akce Čistá 
Berounka do r. 2012, kdy úsporu vyčerpáme. A jeli-
kož jsme ne naším zaviněním dosud neobdrželi 
avizovanou dotaci, lze předpokládat, že závěrečný 
účet města za r. 2012 bude ještě výrazněji schodko-
vý, než byl r. 2011 přebytkový. Věříme však, že na 
jaře 2013 očekávanou dotaci ve výši cca 17 mil. Kč 
obdržíme a městský rozpočet se opět vrátí k původ-
nímu předpokladu. Je potřeba si uvědomit, že během 
2 let souběžně spolufinancujeme cca 20 milióny Kč 
dvě největší investiční stavby za posledních 10 let 
v celkové částce cca 60 mil. Kč – výstavbu nové 
úpravny vody a rekonstrukci kanalizace s intenzifi-
kací ČOV. Shrnu-li, dle mého názoru hospodaříme 
hospodárně.

Oblast stavební. 15. října byla dokončena první 
část akce “Čistá Berounka – etapa II, projekt B“, kte-
rá zahrnovala výstavbu tlakové kanalizace v lokali-
tě „U Hřbitova“ a rekonstrukci kanalizace v ulicích 
Hlávkova, Mlýnská a Havlíčkovo náměstí. Zároveň 
byly opraveny povrchy komunikací a některých při-
lehlých chodníků, nejdelší z nich přes Havlíčkovo 
náměstí včetně prostoru křižovatky s Nepomuckou 
ul. Povrch chodníku na Pohořku bude rekonstruo-
ván příští rok. Na hlavní silnici I/27 byly zruše-
ny přechody pro chodce na náměstí před ČSOB 
a u hřbitova (oba nesplňovaly normy), snažíme se 
o co nejrychlejší obnovení přechodu u hřbitova.

(pokračování na str. 3)

Foto S. Morávek



Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 142 událostí.

Celkem bylo zjištěno 98 přestupků (v dopra-
vě – 23, rychlost – 50, veřejný pořádek – 25), 
64 řešeno blokově, 10 oznámeno správnímu 
orgánu.
• 2x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky a maření výkonu úředního rozhodnutí, oba 
omezeni na osobní svobodě, aby bylo zameze-
no jejich útěku a k zajištění důkazů – předáni 
dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR 
• proveden 4x výjezd na potulující se psy – 
jeden odchycen a umístěn do městské záchytné 
stanice
• na žádost státních orgánů doručení písemností 
– 12x doručenka 
• provedeno 8x měření rychlosti na území města 
a v přilehlých obcích, nejvyšší naměřená rych-
lost – 74 km/h  – Tř. 1. máje a 84 km/h v obci 
Zastávka 
• na území města bylo zjištěno a nalezeno: 
u silnice na Nepomuk u „Prioru“ pánské jízdní 
kolo, klíč od vozidla v pískovišti v ul. Luční, 
batoh s občanským průkazem, platební kartou 
a oblečením v ul. Zahradní, provedena kontrola 
vegetace v křižovatkách a rozhledové poměry 
na území města a zelení zarostlá dopravní znač-
ka v ul. Javořického – vše předáno hosp. odboru 
k vyřízení
• dne 4. 9. v 16.21 h výjezd k požáru kontej-
neru u čerpací stanice v ul. Hlávkova – hasiči 
lokalizovali požár lepenky v kovovém kon-
tejneru na popel – škoda nevznikla, dne 5. 9. 
v 10.13 h výjezd s Policií ČR na silnici mezi 
obcemi Merklín-Přeštice, kde mělo docházet 
k vybržďování vozidel – řešeno policií, a ve 
20.10 h na prověření oznámení na tísňovou 
linku záchranné služby muže, který si stěžoval 
v ul. Palackého na nevolnost a závratě – pře-
vezen k ošetření sanitním vozem do FN Plzeň, 
dne 8. 9. v 11.25 h řešeno vyvážení chlévské 
mrvy v blízkosti zdroje pitné vody ve Skoči-
cích – oznámeno na odbor životního prostředí, 
dne 13. 9. v 19.18 h výjezd na žádost Policie 
ČR k odchytu psa, který pokousal osobu v ul. 
Luční – psa si vyzvedl jeho majitel, dne 18. 9. 
v 9.15 h výjezd na neoprávněné ukládání odpa-
du v ul. Luční – vyřešeno na místě v blokovém 
řízení, dne 21. a 24. 9. usměrňování dopravy při 
bezpečném přecházení dětí na křižovatce ulic  
Tř. 1. máje, Rybova, Nepomucká, dne 24. 9. 
v 15.15 h řešeno nevhodné umístění rekla-
my firmy Penny Market v křižovatce ulic  
Tř. 1. máje a Na Chmelnicích – reklama odstraněna
• 3x výjezd na stížnosti rušení nočního kli-
du a narušení veřejného pořádku: dne 7. 9. ve 
21.30 h na Masarykově nám. zjištěni napada-

jící se mladíci, kteří rozbili skleněnou výplň 
autobusových zastávek – oznámeno k vyřízení 
na MěÚ-OSD, dne 10. 9. v 17.53 h na obča-
ny z Polska, kteří u prodejny Billa pokřikovali 
na zákazníky – z místa vykázáni a dne 30. 9. 
v nočních hodinách na mládež hlučící u Přeš-
tické stodoly – vyřešeno na místě 
• zajištění veřejného pořádku při akcích na úze-
mí města: dne 3. 9. – dohled u základních škol 
Rebcova, Josefa Hlávky a ve Skočicích – první 
školní den, a slavnostním odhalení desky Josefa 
Hlávky na budově ZŠ ul. Na Jordáně, dne 4. 9. 
– dohled nad cestou do školy za účasti pracov-
níka Besipu u ZŠ v ul. Poděbradova, dne 14. 
a 16. 9. Haydnovy hudební slavnosti – kostel 
Vícov a Přeštice, dne 15. 9. akce „Schodoběh“ 
u kostela v Přešticích, dne 25. a 26. 9. zajištění 
průvodu koní Rytířského divadla po Přešticích 
a dne 26. a 27. 9. při mítinku ČSSD a Strany 
svobodných občanů před krajskými volbami na 
Masarykově nám.
Z další činnosti uvádím:
• Dne 14. a 15. 9. bylo pro občany v ul. V Háječ-
ku provedeno kontrolní měření rychlosti k porov-
nání přesnosti tachometru vozidla radarem měst-
ské policie. Za přítomnosti zástupce BESIPu 
byla předvedena ukázka „opileckých brýlí“, 
kdy si každý mohl vyzkoušet vnímání a reakce 
řidiče po požití alkoholických nápojů. Akce se 
zúčastnilo 24 řidičů a potvrdila, že rychlost na 
tachometru osobních aut je orientační a větši-
nou ukazuje vyšší rychlost, než jakou vozidlo ve 
skutečnosti jede. Řidiči projížděli měřený úsek 
rovnoměrnou rychlostí 50 km/h a policejní radar 
ve většině případů naměřil rychlost 47 km/h, ve 
dvou případech měřily tachometry přesně
• Dne 14. 9. ve večerních hodinách byl díky 
kamerovému systému strážníky zaznamenán 
neosvětlený motocykl bez RZ, na kterém sedě-
ly dvě osoby, aniž by měly na hlavách ochran-
né přilby a řidič ohrožoval svou jízdou ostatní 
účastníky silničního provozu na Masarykově 
nám., v ul. Rybova a Nepomucká. Hlídka jezdce 
zastihla na Zámostech, kde byl motocykl zasta-
ven. Poté se spolujezdec sedící na jednoseda-
dlovém motocyklu v odkládacím košíku poku-
sil z místa utéci. Tento byl chycen a na místě 
bylo zjištěno, že řidič není držitelem řidičského 
průkazu a motocyklu nebyla přidělena RZ. Oba 
mladíci z Lužan byli na místě předáni hlídce 
Policie ČR k dalšímu opatření 
• Dne 16. 9. v 0.30 h byla hlídka vyslána ope-
račním důstojníkem PČR směrem na Dolní 
Lukavici, kde by se měl pohybovat muž nesoucí 
dopravní značku. Tento byl zadržen v ul. Palac-
kého i s ulomenou dopravní značkou, kterou 
odcizil na Tř. 1. máje. Pětadvacetiletému mladí-
kovi od Ostravy byla uložena max. možná blo-

ková pokuta a značku vrátil na původní místo. 
Děkujeme tímto všímavému občanovi, které-
mu není pořádek v Přešticích lhostejný a uči-
nil oznámení na tísňovou linku policie. Dále 
bych chtěl touto cestou poděkovat občanům, 
kteří vyslyšeli naši výzvu a přivolali hlídku 
na „údajné“ podomní prodejce, ze kterých 
se vyklubali vykradači bytů od Kolína 
• Dne 21. 9. byl v ranních hodinách při dozoru 
u ZŠ v ul. Poděbradova spatřen podezřelý muž, 
který se po celou dobu příchodu dětí do školy 
pohyboval u vrat do ZŠ. Jelikož tento zde již 
byl zaznamenán počátkem měsíce září jak sle-
doval děti jdoucí do ZŠ, byl na místě ztotožněn 
a byla provedena lustrace cestou Policie ČR. 
Jednalo se o devětapadesátiletého muže z Mari-
ánských Lázní, který se zdržuje na ubytovně 
v Žerovicích a byl před třiceti lety prošetřován 
pro pohlavní zneužívání a ohrožování mravní 
výchovy mládeže. Jelikož v současnosti muž 
není policií hledán, byl o jeho výskytu informo-
ván starosta a zástupci škol. Ze strany policie 
bude muži věnována zvýšená pozornost.

PIVNÍ SLAVNOSTI 8.-9. 9. 2012
 – očima městské policie

• ve 21.22 h nalezeno pod stromem na Masa-
rykově nám. bezvládné tělo muže a ve 22.10 h 
ležící podnapilý muž u knihovny v ul. Husova 
– oba probuzeni, po zjištění totožnosti věc vyře-
šena na místě a záhy opustili slavnosti
• ve 23.03 h a v 0.05 h došlo u Přeštické stodoly 
v ul. Nepomucká ke shluku lidí přicházejících 
z pivních slavností, k narušování občanského 
soužití a ke vzájemným fyzickým potyčkám, po 
zjištění totožnosti zúčastněných byla věc předá-
na k dalšímu šetření Policii ČR
• ve 23.53 h došlo na Masarykově nám. k nacou-
vání vozidla do lavičky s hosty slavností, kteří 
poté napadli řidiče a došlo ke rvačce a k poško-
zení vozidla, všichni účastníci ztotožněni a věc 
si na místě převzala policie k dalšímu šetření
• ve 3.28 h bylo zastaveno v ul. Na Chmelni-
cích vozidlo zn. Ford jedoucí z ulice Průmys-
lové, jehož řidič byl podezřelý, že řídí vozidlo 
pod vlivem alkoholu, neboť tomu nasvědčoval 
styl a způsob jízdy, provedenou kontrolou bylo 
zjištěno, že osmatřicetiletý řidič z Plzně řídil 
vozidlo z pivních slavností po požití alkoholic-
kých nápojů a bylo mu naměřeno 1,492 promile 
alkoholu, pro podezření ze spáchání trestného 
činu – ohrožení pod vlivem návykové látky 
– byl na místě předán Policii ČR 
• v 5.28 h byla zjištěna vyvrácená lampa veřej-
ného osvětlení na Masarykově nám. před budo-
vou KKC u vyhrazeného parkoviště městské 
policie, pomocí kamerového systému bylo zjiš-
těno vozidlo zn. Mercedes, které do této nacou-
valo, řidič způsobenou škodu uhradil

Preventivní akce na používání 
dětských autosedaček

     Městskou policií Přeštice byly v období  
11. 9.-21. 9. 2012 v ranních hodinách prove-
deny dopravně preventivní akce zaměřené na 
používání dětských autosedaček a bezpečnost-
ních pásů dětmi ve vozidlech, kterými vozí 
rodiče své děti do škol a školek. Akce byly pro-
vedeny u ZŠ Rebcova a ve Skočicích a u MŠ 
Dukelská a Gagarinova. Během nich strážníci 
zkontrolovali 118 dětí v 88 vozidlech a celkem 
20 řidičů mělo v autě nepřipoutané děti, mnoh-
dy ještě s aktovkou na zádech. Jelikož se jed-
nalo o preventivní opatření, nedošlo k udělení 
žádných sankcí. Řidiči, kteří si nezkontrolovali, 
zda je jejich potomek připoutaný, byli strážníky 
upozorněni, že nepřipoutané dítě v autosedačce 
má sedmkrát menší šanci na přežití a byl jim 
předán leták o bezpečném poutání. Naopak při-
poutané děti byly strážníky obdarovány malým 
dárkem. Poutáním dítěte od malinka a bez 
výjimky pro cesty „jen“ po městě či „jen“ do 
škol a školek v něm vytváříte návyk, který mu 
zůstane i v pozdějším věku, takže se posléze 
i jako řidič bude poutat zcela automaticky. Při-
poutáním svého dítěte přispíváte k jeho celo-
životní bezpečnosti, samozřejmě za předpokla-
du, že mu jdete příkladem a sami bezpečnostní 
pásy používáte. Perličkou preventivní akce byl 
dne 11. 9. řidič vozidla zn. Mercedes, který sice 
vezl svou ratolest do školy v autosedačce při-
poutanou, ale který sám má soudem zadržen 
řidičský průkaz, a proto byl pětatřicetiletý řidič 
z Přeštic předán přivolané hlídce Policie ČR 
pro podezření z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Tyto akce zaměřené na 
používání dětských autosedaček a bezpečnost-
ních pásů při přepravě dětí budou opět zopa-
kovány a řidiči, kteří poruší tuto povinnost, dle 
zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
budou oznámeni k vyřešení přestupku správní-
mu orgánu. Jen upozorňuji, že jim hrozí blo-
ková pokuta do výše 2000 Kč nebo pokuta ve 
správním řízení 1500 až 2500 Kč a odebrání 
4 bodů. STOJÍ TO RISKOVÁNÍ ZA ŽIVOT 
VAŠEHO DÍTĚTE?

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc září 2012

Kontrola používání autosedaček u základní 
školy v ul. Poděbradova.

Vloupání do zaparkovaných vozidel
Jihoplzeňští policisté evidují za poslední týd-

ny zvýšený počet vloupání do vozidel, přičemž 
ke krádežím dochází převážně v ranních hodi-
nách u mateřských školek.

Dne 11. října 2012 třicet minut po šesté 
hodině ráno přišla o svoji kabelku 35letá žena 
z Nezvěstic. Žena vezla své dítě do mateřské 
školky. Vozidlo zaparkovala na parkovišti 
před školkou a šla dovnitř. Svoji kabelku však 
nechala na podlaze vozu. I když byla uvnitř 
objektu pouhé tři minuty, i ty stačily zatím 
neznámému pachateli k tomu, aby jí auto 
vyloupil. Další žena přišla o svoji kabelku 10. 
října 2012 před mateřskou školkou v Merklí-
ně. Po šesté hodině ranní zaparkovala svůj vůz 
před školkou, kabelku ponechala na sedadle 
spolujezdce a šla dovnitř. Když se o deset 
minut později vrátila zpět, měla rozbité okén-

ko u pravých předních dveří a kabelka včetně 
osobních věcí byla pryč.  

Jen za poslední týden evidují policisté dva 
případy takových krádeží. Pachatelé se ve vět-
šině případů do aut dostanou po rozbití okének. 
Vybírají si samozřejmě vozidla, ve kterých jsou 
viditelně odložené kabelky, batohy a další cen-
né věci. Všechny občany, kteří budou parkovat 
na uvedených místech, ale nejen na nich, bych 
chtěla proto upozornit, aby v autech rozhodně 
žádné věci nenechávali. Nenechavým zlodě-
jům totiž stačí jen pár minut, aby vás o majetek 
připravili. Nebuďte lhostejní vůči problémům 
jiných. Pokud uvidíte člověka, který se pode-
zřele pohybuje kolem zaparkovaných vozidel 
nebo se do některého z nich vloupává, zavolejte 
ihned Policii České republiky na linku 158.  

nprap. Ivana Telekešová, DiS.

U S N E S E N Í 
z 13. zasedání Zastupitelstva města 

konaného dne 18. 10. 2012 
v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí

1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Marta 
Papežová, MUDr. Marie Straková, Mgr. Jan 
Königsmark.

B/ schvaluje
1. Program 13. jednání ZM. 
2. Vyškrtnutí položky 1 mil. Kč na opravy 
a udržování bytového fondu Triumfa z návrhu 
rozpočtového opatření č. 22/2012.
3. Rozpočtové opatření č. 22/2012 vč. prove-
dené úpravy.
4. Financování akce „nová úpravna vody“ ze 
spořícího účtu v částce max. 10 mil. Kč.
5. Odkoupení části pozemku p. č. 1012/2  
v k. ú. Přeštice (nově označené geometrickým 
plánem č. 1990-098/2012 p. č. 1012/5 o výmě-
ře 93 m2 v k. ú. Přeštice za cenu 100 Kč/m2.
6. Směnu pozemků p. č. 208/173 o výměře  
866 m2 v majetku Vlastimila Duchka za pozemek  

p. č. 208/172 o výměře 1005 m2 v majetku 
města, vše v k. ú. Přeštice, za podmínky úhra-
dy doplatku v ceně 1250 Kč/m2 rozdílu plochy 
pozemků a nákladů se směnou spojených pa-
nem Vlastimilem Duchkem.
7. Splátkový kalendář panu Jiřímu Pozlerovi, 
Nepomucká 294, byt č. 8, Přeštice, na dluh 
nájemného ve výši 13 058 Kč, měsíčními splát-
kami ve výši 500 Kč.
8. Splátkový kalendář paní Heleně Novákové, 
Kralovická 57, 323 00 Plzeň, ve výši 31 029,26 
korun, měsíčními splátkami ve výši 500 Kč, 
počínaje lednem 2013.  
9. Navýšení odměny pro oddávajícího – neu-
volněného člena ZM z dosavadních 200 Kč na 
350 Kč.

C/bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti Rady města v mezidobí.

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

www.kzprestice.cz
Sledujte 

Pozvánka na veřejné projednání 
nesouhlasu s plánovanou výstavbou garáží 

v přeštické lokalitě U Trati
Veřejné projednání nesouhlasu s plánovanou výstavbou garáží v lokalitě 

U Trati v Přešticích se bude konat
 ve středu dne 7. listopadu od 17.00 hod. v malém sále KKC Přeštice.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta Města Přeštice
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VÝROČÍ

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Vladimír VOZKA

Jaroslava KRÁTKÁ
Václav NĚMEČEK

83 let 
Jiřina SKÁCELOVÁ (Žerovice)

Helena BEŠKOVÁ

Blahopřání k úctyhodnému 
výročí

Významné životní jubileum pana Josefa Šobra Blahopřání k 85. narozeninám

Blahopřání k 90. narozeninám

86 let 
Emilie BRADOVÁ

Miloslava FIALOVÁ

87 let 
Jan TICHOTA

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

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

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

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Vzpomínáme

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ
Václav MEČL   
Oldřich LOUDA  

(1930) 
(1933) 

84 let 
Věra SVOBODOVÁ 

Jezevčík hrubosrstý, hnědé barvy s černým 
pálením, stáří 5 let, odchycen 3. 10. 2012 v Přeš-
ticích, bez známek týrání, umístěn v městské 
záchytné stanici v Přešticích v ul. V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

Oznámení 
o ztraceném pejskovi

88 let 
Milada TYKVARTOVÁ (Skočice)
Zdeňka MALÍKOVÁ (Žerovice)

89 let 
Václav VOHRADSKÝ (Skočice)

Ani se tomu nechce uvěřit, že dne 30. září tohoto 
roku oslavil své 80. narozeniny náš spoluobčan, pan

 Josef Šobr 
z Přeštic. Pan Šobr patří k těm mužům, kteří snad 

ani nestárnou. Vypadá již mnoho let stále stejně a sku-
tečně nikdo by mu jeho významné životní jubileum 
„nehádal“. A přesto není během roku jediného dne, 
kdy by náš oslavenec nepracoval. Již mnoho let stojí 
v čele Občanského sdružení zdravotně postižených 
v Přešticích. Jeho obětavost, laskavost, vstřícnost 
a snaha udělat co nejvíce pro zdravotně postižené spo-
luobčany nezná mezí. Obětavě mu po celá léta pomá-
há také jeho manželka, paní Marie Šobrová. 

V sobotu 16. května 2009 při Jarních slavnostech převzali manželé Šobrovi na návrh Občan-
ského sdružení zdravotně postižených za svoji aktivní činnost pro naše město „Ocenění města 
Přeštice“. Za dobu jejich působení v Občanském sdružení zdravotně postižených se jim podařilo 
opakovaně zabezpečit celou řadu ozdravných a rehabilitačních akcí a pobytů. Zajišťují také spo-
lečensko-kulturní a poznávací činnost. Ať už je to koupání v německých lázních nebo návštěva 
divadelních představení apod. Málokdo z našich občanů by dokázal projít kolem vitríny, umístěné 
na rohu náměstí, a nepodívat se „co pěkného nám pan Šobr zase zajistil“. 

U příležitosti významného životního jubilea osobně navštívil váženého oslavence starosta  Přeš-
tic, pan Mgr. Antonín Kmoch, aby mu za vedení města co nejupřímněji poblahopřál do dalších 
let především pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost v kruhu své milující rodiny, hodně elánu 
a radosti při jeho tak záslužné práci, kterou dělá již po mnoho let pro naše spoluobčany.

Vážený pane oslavenče, máme Vás moc rádi, vážíme si Vaší obětavé a časově náročné práce, 
Vašeho mimořádně citlivého přístupu ke každému, kdo od Vás něco potřebuje. Patří Vám naše 
velké DÍKY. Jsme rádi, že Vás máme!

Za sebe a za naše spoluobčany do dalších let jen vše nej, nej, nej!
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

V druhé polovině měsíce září a v první polovině měsíce října oslavili své jubilejní 80. narozeniny 
tito naši přeštičtí spoluobčané – dne 25. 9. paní Jindřiška Koskubová, 26. 9. paní Věnceslava 
Hrádková, 30. 9. paní Pavla Krsová a pan Zdeněk Fornouz (sourozenci – dvojčata), 30. 9. pan 
Josef Šobr, 4. 10. paní Marie Laštovičková, 15. 10. paní Anna Hicklová, 16. 10. paní Ludmila 
Kacerovská a dne 21. 10. paní Antonie Šůšová.

Vedení Města Přeštice přeje všem výše jmenovaným do dalších let především pevné zdraví, mno-
ho štěstí, klidu a pohody v kruhu svých nejbližších.

Blahopřání k 80. narozeninám

Jindřiška Koskubová se svojí dcerou a místo- 
starostou města.

Oslavenkyně paní Pavla Krsová.

Oslavenec pan Zdeněk Fornouz.

Oslavenkyně paní Marie Laštovičková.

Dne 1. října oslavil 85. narozeniny pan
František Malafa

z Přeštic. Oslavenci osobně poblahopřál a do 
dalších let popřál hlavně hodně zdraví, spokoje-
nosti, klidu a pohody v kruhu svých nejbližších 
místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Dne 28. září oslavila své 90. narozeniny paní 
Emílie Fraňková z Přeštic. Vedení města 
Přeštice přeje paní Fraňkové do dalších let pře-
devším pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 
spokojenosti.

Své úctyhodné 93. narozeniny oslavil dne  
11. 10. pan Václav Medek ze Skočic. Vedení 
města Přeštice přeje panu Medkovi do dalších 
let hlavně hodně zdraví, pohody, klidu a spoko-
jenosti.

V Domě historie Přešticka byla 15. září 
slavnostně představena kniha Divotvůrkyně 
Přeštická u příležitosti 300 let zázračného 
obrazu a přeštických poutí. Je to vynikající 
práce, kterou vytvořili na fotografii následu-
jící: PhDr. Michaela Ottová, Mgr. Michal Tej-
ček, Prof. PhDr. Ing. Jan Royt a PhDr. Richard 
Biegel. Jejich vědomosti zaslouží obdiv.

Pro město Přeštice vydalo tuto krásnou kni-
hu nakladatelství Halama z Českých Budějo-
vic, které také vytisklo dvě nové pohlednice 
přeštického chrámu.  Text a foto ing. Jiří Běl

Dne 1. 11. vzpomeneme 
první smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, 
babičky a prababičky, paní

Marie Kubátové
z Přeštic Na Chmelnicích. 

S láskou v srdci vzpomína-
jí a nikdy nezapomenou dcera Jiřina s rodinou, 
synové Miroslav a Josef s rodinami. Co Bůh 
vzal, už nikdy nevrátí.

S hlubokým zármutkem 
oznamujeme všem příbuz-
ným, přátelům a kamará-
dům, že dne 23. 10. 2012 
v nedožitých 19 letech tra-
gicky zahynul náš drahý 
syn, bratr a vnuk

Pavel Dolejš
Zarmoucená rodina.

 (dokončení ze str. 1)
Závěrečná část stavby zkvalitňující funkci čis-

tírny odpadních vod na Zámostech bude ukonče-
na pravděpodobně v první polovině následujícího 
roku. Druhá z velkých stavebních akcí výstavba 
„nové úpravna vody“ bude včetně technologické-
ho zařízení hotova do konce listopadu 2012.

Důležitou dopravní stavbou bylo prodloužení 
komunikace K3 vpravo od silnice na Dolní Luka-
vici. Její vybudování umožní výstavbu 9 domů 
individuální bytové výstavby a výstavbu 18 domů 
řadových soukromého investora Area group, s.r.o. 
Na tuto komunikaci navazuje výstavba tz. komu-
nikačního kříže, který otevře parcely pro dalších 
28 domů individuální bytové výstavby. V tomto 
roce přibrzdil stejný investor jeho aktivitu v obyt-
né zóně Svatoplukova (výstavba vila-domů). Před 
zastupitelstvem města stojí rozhodnutí využi-
tí městských pozemků Na Zámostech původně 
určených pro výstavbu sportovní haly a plavecké-
ho bazénu. Do konce listopadu bude dokončena I. 
etapa rekonstrukce ul. Na Pajzovně ve Skočicích 
a oprava komunikace v ulici. 5. května.

Na důležitosti nabývají stavby informační 
komunikace. V průběhu celého roku pokračova-
la pokládka páteřní sítě optického kabelu, který 
umožní propojení některých veřejných budov ve 
městě a rozšíření druhé etapy kamerového dohle-
dového systému města. 

Dále uvádím kaleidoskop z agendy bývalého 1. 
místostarosty, odborů hospodářského a regionál-
ního rozvoje:Vybudování elektropřípojky ke kos-
telu na Vícově a oprava ohradní zdi kostelíka, bez-
úplatný provoz sběrného dvora v průběhu celého 
roku, odstranění skládky v prostoru pod ZD Kbel 
a farou Na Pohořku, rekultivace retenční nádrže 
v lese u Zastávky, dokončení oprav chodníků 
v MŠ Dukelská, oprava střechy na ZŠ Na Jordáně, 
podpora města TJ Přeštice při realizaci přístavby 
šaten u sportovní haly ve Vrchlického ulici, úpra-
va dětského hřiště U Trati, …

V projektové oblasti je před schválením nový 
územní plán města Přeštic včetně jeho částí Sko-
čice, Žerovice a Zastávka, je zadáno zpracování 
regulačního plánu další obytné části severního 
předměstí, příprava budování protipovodňových 
opatření je ve stadiu vydání územního rozhod-
nutí pro stavbu, veřejnosti je předložen vítězný 
architektonický návrh sportovně relaxačního cen-
tra KČT u řeky, terén bývalé skládky Prior chtě-
jí s podporou města využít přeštičtí příznivci kol 
a motokol, je zpracována projektová dokumentace 
pro vybudování kanalizace a ČOV na Zastávce, 
zpracována je dokumentace pro zateplení MŠ 
Dukelská, ….

Všem, kteří se měrou jistě rozdílnou, ale společně 
pro dobro města na výše uvedeném či mnohém dal-
ším podíleli, děkuji.   Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Slovo starosty
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Program na měsíc listopad 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

listopad 2012 
l 1. 11. 2012 Dostaveníčko s dechovkou 
– Březovská desítka 
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: IC Přeštice
Vstup: 130 Kč 

l 2. 11. 2012 Farmářský trh
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice 

l 2. 11. 2012 Taneční 2012 – II. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 100 Kč

l 5. 11. 2012 Penzijní reforma a její změny
Čas konání: 17.30 hodin
Přednáška na dané téma, kdy je možné dostat 
odborné informace ohledně připravované pen-
zijní reformy.
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: zdarma

l 10. 11. 2012 Velká módní přehlídka
Čas konání: 19.00 hodin
Podzimní kolekce vycházkové i společenské 
módy, spojená s ochutnávkou svatomartinských 
vín. Charitativní večer ve prospěch Speciální 
školy Merklín.
Host večera – paní Andrea Verešová.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, Delija Models Klatovy

l 10. 11. 2012 Zavírání řeky Úhlavy a Bez-
pečnost na vodě
Místo konání: loděnice Přeštice
Pořadatel: KČT Úhlava, TOM Úhlava

l 15. 11. 2012 Gala pro Gogola
Čas konání: 20.00 hodin
J. Svěcený, J. Přeučil – unikátní představení dvou 
mistrů, kteří si vymění během večera své role

Připravujeme pro vás

l 1. 11. 2012 od 18.00 hodin, velký sál KKC, vstup 130 Kč 

Dostaveníčko s dechovkou – „Březovská desítka“ – manželé Homolkovi 

l 10. 11. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 180 Kč 

Velká módní přehlídka 

l 15. 11. 2012 od 20.00 hodin, velký sál KKC, vstup 320 Kč 

Gala pro Gogola – unikátní projekt J. Svěceného a J. Přeučila 

l 24. 11. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 80 Kč 

„Příliš hlučná samota“ – divadlo – Divadlo Klas Klášterec nad Ohří

V Příchovicích uvedou Prodanou nevěstu
Obec Příchovice čeká 26. ledna 2013 unikátní 

divadelní představení. Více než šedesát účinku-
jících a živý orchestr uvede na prknech kultur-
ního domu v Příchovicích Prodanou nevěstu. 
Nastudovaly ji a již několik let s úspěchem 
uvádějí po celé republice Národopisný sou-
bor Formani ze Slatiňan u Chrudimi, Smíšený 
pěvecký sbor Gaudium Praha, Divadelní spolek 
Lázně Toušeň a Divadlo Pyšely. Ti se Proda-
nou nevěstu, všeobecně známou jako komickou 
operu o třech dějstvích od Bedřicha Smetany, 
rozhodli přeložit dnešnímu divákovi, a tak 
slavné dílo uvádějí jako lidovou hru se zpěvy 
a tanci na slova Karla Sabiny a hudbu Bedřicha 
Smetany. 

Od roku 2008, kdy byla premiéra celého 
představení, bylo uvedeno již několik desí-

tek představení, za které herce a sólisty divá-
ci vždy odměnili velkými ovacemi. A i když 
jde o netradiční činoherní nastudování, diváci 
o nejznámější písně a sbory z opery rozhodně 
nepřijdou. Národopisný soubor Formani dodal 
tanečníky, kapelu a zpěváky do sborů, pěvec-
ký sbor Gaudium obsadil sboristy a tři hlavní 
sólové role, ochotníci z Lázní Toušeň přidali 
komedianty a Divadlo Pyšely obsadilo sólisty 
a členy sboru.

Protože na diváky čeká v Příchovicích mimo-
řádné představení, které bude mít v roce 2013 
pouze šest zastávek napříč Českou republikou, 
je nutné si vstupenky na toto představení pro 
velký zájem diváků zakoupit v předprodeji, 
který byl na Obecním úřadě v Příchovicích již 
zahájen.                                                         (lp)

Strašínští ochotníci zahrají Naše furianty
Spolek divadelních ochotníků Kolár Stra-

šín ze Sušicka přijede v den státního svátku  
17. listopadu do Příchovic, kde v kulturním 
domě uvede klasické divadelní představení 
z prostředí jihočeské vesnice s názvem Naši 

furianti. Na milovníky divadla čekají dvě hodi-
ny nevšedního kulturního zážitku se zpěvy. 
Na jevišti se divákům představí zhruba třicítka 
ostřílených divadelních ochotníků. Představení 
začíná již v 18 hodin.                                  (mp)

Zdravá výživa s Michaelou Dolinovou
Žáci 1. stupně Základní školy Josefa Hlávky 

v Přešticích shlédli pořad o zdravé výživě, který 
si pro ně připravila Michaela Dolinová se svým 
kolegou Radovanem. Děti se rázem přenesly do 
pohádky o Smažence a Pařízkovi. Do děje je 
vtáhly nejen veselé a poučné písničky, které zněly 
celým pořadem, ale i vtipné podání problematiky 
zdravého stravování samotnými protagonisty. Ti 
se snažili přesvědčit malé diváky, aby se ovoce, 
zelenina a další zdravé potraviny plné vitaminů 
dostaly právě do jejich jídelníčků. O tom, zdali 
se jim to podařilo, jsme se přesvědčili v samot-
ném závěru. Děti sestavovaly jídelníček z nejob-
líbenějších pokrmů naší školní jídelny. Vyhrál 
špenát s bramborovým knedlíkem!

Mgr. Naďa Květoňová, třídní učitelka 2. D

Městská knihovna v Přešticích si Vás dovoluje pozvat na

DEN PRO 
DĚTSKOU KNIHU

Městská knihovna v Přešticích

POŘÁDÁ V RÁMCI PROJEKTU DEN PRO DĚTSKOU KNIHU HRAVÉ DOPOLEDNE V KNIHOVNĚ

v sobotu 1. prosince 2012 od 9.00 do 13.00 hodin.
Pro děti bude připravena vánoční dílnička, zdobení perníčků, spousta kvízů, deskové hry

a samozřejmě malé občerstvení.
Přijďte načerpat předvánoční atmosféru do knihovny.

Obec Řenče Vás srdečně zve na

5. VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 2. 12. 2012 od 13 do 17 hodin v sále hostince v Řenčích
Program: vystoupení tanečních kroužků a flétniček od 14.30 hodin a 16.00 hodin
Těšit se můžete na: keramické výrobky, čaje, teplou medovinu, ukázku a prodej vánoční květinové 
vazby, výrobky Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod, pletené svetry a tašky, korálkové 
náhrdelníky a mnoho dalších výrobků.

3. 11. SO: PŘES VYSOKOU
Vlakem z Přeštic 8.28 do Chlumčan (8.35), 
zpět busem z Nebílov 15.44 do Přeštic (16.03). 
Vlaky na Plzeň 16.28, na Klatovy 16.43.
TRASA:  Chlumčany – Vysoká – chata Diana – 
Jelení vrch – Kozí kámen – Čižice – Nebílovy
(14 km vede F. Vokáč)
9. 11. PÁ: PŘEŠTICE – HÁJE – VODOKRTY
Odchod od nádraží ČD Přeštice 8.45. Zpět 
busem z Vodokrt 14.22 (15.42) do Přeštic 
(14.33). Vlaky z Přeštic do Plzně 15.14, do 
Klatov 14.44.
TRASA: Přeštice ČD – Dolní Lukavice – Lišice 
mlýn – Snopoušovy – Na Mrtoli – Háje – Osek 
– Knihy – Vodokrty  
(14 km vede V. Řežábek) 

16. 11. PÁ: LUŽANY – MERKLÍN
Vlakem z Přeštic 8.43 do Lužan. Zpět busem 
z Merklína 14.19 (15.50) do Přeštic.
TRASA: Lužany – Dlouhá Louka – Roupov 
hrad – Bolkov –  Ptenín – Kloušov – Merklín
(15 km vede V. Čermák)
23. 11. PÁ: OKOLO JINDŘÍNA
Odchod z Přeštic nádraží ČD v 8.45, zpět busem 
z Dolců 14.26 nebo 15.58 do Přeštic. Z Přeštic 
15.14 nebo 16.28 do Plzně.
TRASA: Přeštice ČD – Příchovice – Radkovice 
– Vitůň – Horšice – Dolce – kaple sv. Huberta 
– Štíhlov – Agnes – Dolce
(12 km vede J. Hanzlíčková)
PROGRAMOVÁ   SCHŮZE  SE  KONÁ   
VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HOTELU  SPORT 
ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 17.00 hodin

Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice 
Vstup: 320 Kč

l 17. 11. 2012 Lampionový průvod
Čas konání: 17.00 hodin
Hra se světýlky, soutěže a hry. Vyhlášení 
nejmenšího a největšího lampionu.
Sraz u sochy T. G. Masaryka
Místo konání: Městský park
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice, DS 
Úhlavan

l 20. 11. 2012 Koncert – Dechový orchestr 
ZUŠ Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstup: 50 Kč

l 21. 11. 2012 Láska a partnerské vztahy 
z duchovního pohledu
Čas konání: 17.00 hodin
Přednáška oblíbeného p. Petra Mojžíše na 
danou problematiku.
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 50 Kč

l 22. 11. 2012 Našel se medvěd 2 – školní 
představení (Divadlo Krapet)
Čas konání: 8.30, 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 24. 11. 2012 Příliš hlučná samota – Divadlo 
Klas Klášterec nad Ohří   
Divadelní ochotnické představení
Čas konání: 19.00 hodin
Novela Příliš hlučná samota je vyvrcholením 
Hrabalova díla. Existuje mnoho přípravných 
skic a tři definitivní variace. První psaná apol-
linairovským veršem, druhá hovorovým jazy-
kem a třetí ve spisovné češtině. Předlohou, 
avšak pouze vnějškovou, je reálná postava ze 
Sběrných surovin v Libni, postava bývalého 
vzpěrače, skokana o tyči a ragbisty Jindřicha 
Peukerta zvaného Hanťa. Uvnitř je beze zbytku 
sám Hrabal.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 80 Kč

l 30. 11. 2012 Taneční 2012 – závěrečná
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
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Nejen hajný je lesa pán
Jak se hospodaří v našem obecním lese za 

městem? Co vše se dá na podzimní vycházce 
lesem vidět, najít, zažít a hlavně dozvědět se, to 
je opravdu na dlouhé vyprávění.

O tom, že je tu krásně v každém ročním 
období, jsme se opět přesvědčili s členy Mys-
liveckého sdružení Přeštice, panem Pavlem 
Jeslínkem, Josefem Jeslínkem, Ing. Josefem 
Karhanem a panem Václavem Černým. Právě 
jim patří naše poděkování za čas, který si pro 

nás udělali a za nezapomenutelné zážitky, které 
nám všem zůstanou. Batůžky plné hub udělaly 
radost hlavně nám, malým houbařům, ale doma 
i maminkám. Pravý myslivecký čaj na zahřátí 
a vuřty chutnaly jak dětem, tak i rodičům, kte-
ří se našeho příjemně stráveného dopoledne 
zúčastnili. 

Na shledanou v lese, tentokrát na jaře, se těší 
děti ze školní družiny při ZŠ Josefa Hlávky 
v Přešticích.                      Helena Macháčková 

Krása doby zakletá do tužky a pastelu
V podkroví Domu historie Přešticka svou 

tvorbu představují dva malíři – Jaroslav Hodek 
a Richard Böhmel. Jedna strana výstavní síně 
hýří barvami, naproti tomu druhá jako by pou-
ze jen „odpovídala“ svou černobílou kresbou. 
Ale první zdání klame. Ono je těžké srovnávat 
barevné akvarely s kresbou historických budov 
či zákoutí, jež mnohdy již zub času nahlodal 
natolik, že zcela zmizela. „Historie podle mého 
nikdy nemůže být malována barvami, od toho 
je to historie, že jí naopak černobílá ´tužka´ 
sluší,“ přibližuje svou tvorbu Jaroslav Hodek. 
Na výstavě se představuje několika desítkami 
kreseb domů, kostelů či městských zákoutí, vel-
ká část patří Přešticím, zbytek je vlastně průřez 
celým jižanským okresem, od Stoda a Vrabiny 
přes Lukavici, Vícov, Příchovice až ke Spálené-
mu Poříčí. Richard Böhmel naopak dává před-
nost barvám, také on se věnuje místům v okrese 
a návštěvníkům je představuje ve svém stylu, 
svou myšlenkou: „Obrazy se nemají vysvět-
lovat, ty musí mluvit samy. Jinak jsou dvě 

možnosti, buď návštěvníci nepochopili auto-
rův záměr anebo malíř nemaloval správně, pak 
si má obrazy vzít a rychle odejít.“ To se však 
nestalo, naopak návštěvníci dokázali před obra-
zy obou autorů postát, zamyslet se a hledat svůj 
pohled.                                                        (šat)

Oba autoři, Jaroslav Hodek a Richard 
Böhmel, se společně těší ze zahájení výstavy 
a zájmu návštěvníků. 

Recepty z doby mocnářství
Úsměvně zahájila novou výstavu v Domě 

historie Přešticka Drahomíra Valentová: „Při 
pohledu na vás, návštěvníky, přemýšlím, že 
město postavilo malý dům. Nebo měl být nafu-
kovací“. Dnešní výstava přibližuje dobu našich 
babiček, jejich kuchyňské prostředí, nádobí 
a ostatní pomůcky. To vše již říká název výsta-
vy – „S trochou nostalgie aneb Jak vařily naše 
babičky“. Návštěvníci si tak mohou „projít“ 
kuchyni někdy z doby první poloviny minulé-
ho století. Kdepak vymoženosti dnešní přemo-
dernizované doby, ale klasické nádobí, kamna 
s pecí či sporák na uhlí, vedle bytelný jídelní stůl 
s fortelnými židlemi. Na vše „dohlíží“ v životní 
velikosti Magdalena Dobromila Rettigová a její 
úsměv jakoby říkal: „Co vy tak víte o vaření? 
To za mě, to bylo vaření, poctivé máslo, žádný 
margarín, domácí knedlíky, smetanové omáčky 
a pečené vepřové, z toho muselo být sádlo na 
omaštění knedlíků. A tomu odpovídalo i nádo-
bí, pořádné hrnce, kastroly, pánve na smažení.“ 

Nedílnou součástí vernisáže byl křest nové 
kuchařky „S trochou nostalgie aneb jak se vaři-
lo a jedlo za císaře pána“ od Miroslavy Kuntz- 
mannové. V knize jsou recepty ze všech států 
bývalého mocnářství.

„Nebylo to nic jednoduchého, sběr dat trval 
šest let. Chtěla jsem to několikrát i vzdát, ale 

podpora rodiny a známých mi vždy dala novou 
chuť do práce. Výsledkem je podle mého velice 
zajímavá kuchařka.“ Její slova potvrzoval velký 
zájem o kuchařské recepty a fronta při následné 
autogramiádě.                                              (šat)

Některé vystavené kuchyňské předměty jsou 
zvláště pro mladší generaci naprosto neznámé.

Na vernisáži výstavy byla přítomna i Milada 
Emmerová, která byla zároveň jednou z kmoter 
nové kuchařky autorky Miroslavy Kuntzmannové.

Autorka Miroslava Kuntzmannová podepisu-
je další ze svých kuchařek, jejíž křest byl sou-
částí vernisáže. 

Podzimní výprava začala na nádraží
Na tradiční podzimní výpravu jezdí děti ze 

všech oddílů. Samozřejmě jen ty kurážné, které 
se chtějí výpravy zúčastnit. Tentokrát jsme si za 
cíl naší výpravy vybrali města Stříbro a Klad-
ruby. Ubytovaní jsme byli v tamním gymnáziu 
v tělocvičně. V pátek jsme se sešli na nádraží 
za neustávajícího deště a jen jsme doufali, že se 
meteorologická předpověď, slibující déšť ještě 
na sobotní dopoledne, tak docela nenaplní. 

Déšť nás provázel celou cestu, ale při vystupo-
vání na nádraží ve Stříbře už jen drobně mžilo, 
až nakonec přestalo docela. Gymnázium je od 
nádraží přes dva kilometry, takže jsme dorazili, 
naštěstí úplně suší, až v půl osmé. 

Ráno nás vítalo sluníčko a tak jsme se hned po 
snídani vydali na cestu do Kladrub. Cesta vedla 
podzimně zbarveným lesem a pak pokračova-
la údolím řeky Úhlavky. Klášter v Kladrubech 
jsme si prohlédli jen zvenčí. Zahráli jsme si 

nějaké hry a šli jsme se občerstvit do cukrárny. 
Pod klášterem jsme zavítali na návštěvu Pony 
farmy, a třebaže většina koní byla na Hubertově 
jízdě, ještě jich dost v ohradě pobíhalo a mohli 
jsme si pohladit i kozy a kozlíka.

Při zpáteční cestě si děti zase zahrály nějaké 
hry a už nás čekala večeře v hotelu U Branky. 

Když jsme se vrátili do tělocvičny, zapomněly 
děti na únavu a s chutí využily žíněnky, lavičky, 
kruhy i šplhací lana.

Ráno jsme sbalili batohy, zamkli je v šatně 
a vydali se na prohlídku Hornického skanze-
nu. Prošli jsme štolami a vyslechli si zajíma-
vý výklad, venku jsme si ještě prohlédli důlní 
mašinky a další vystavené zařízení a pak jsme 
se vrátili zpátky pro batohy a vydali se na 
nádraží na oběd. 

No a pak do vlaku a hurá domů k mamin-
kám.                Jájina

Zatímco jedni odpočívali...  ...druzí obléhali houpačky.

Tradiční výstava přeštických chovatelů
Konec října patřil i letos u přeštic-

kých chovatelů jejich tradiční výsta-
vě. Své výpěstky přivezlo k ohodno-
cení více než devět desítek chovatelů 
nejen z blízkého okolí. 

„Výstava, to je hodně práce. Vše 
musíme připravit, dva dny předem 
chovatelé navážejí výstavní zvířata, 
pak následuje jejich ocenění, o víken-
du výstava, po celou dobu se o zví-
řata staráme. A vlastní prezentace je 
taková „třešnička na dortu,“ přiblížil 
průběh výstavy Josef Louda.

Podle katalogu byly letos na výsta-
vě k vidění přes dvě stovky králí-
ků, dvě stě třicet holubů a na sedm 
desítek kusů drůbeže. „Možná je to 
spíše zajímavost čím se odlišujeme 
od ostatních, co jinde není a to ukáz-
kové expozice bojových plemen 
drůbeže,“ upřesňuje katalogový výčet. Každá 
soutěž, to je samozřejmě vyhodnocení nej-
lepších. Putovními poháry byly oceněny nej-
lepší kolekce králíků, holubů i drůbeže, dále 
pohárem byl oceněn nejlepší samec a samice 
králíka, nejlepší zástupce drůbeže a nejlepší 
holub. A přeštická organizace byla úspěšná. 
Petr Šalom převzal pohár za nejlepší kolekci 
drůbeže celé výstavy, mezi mladými chova-
teli byl oceněn holubář David Vodička, mezi 
mladými chovateli králíků cenu převzal Josef 
Vajai, k tomu ještě šest čestných cen.“

Mezi pravidelné návštěvníky podzimní výsta-
vy patří i přátelé z družebních měst. „S chova-

Dům historie Přešticka zve na výstavu 
S trochou nostalgie aneb Jak vařily naše 
babičky. Výstava inspirovaná novou kuchař-
skou knihou Miroslavy Kuntzmannové S tro-
chou nostalgie aneb Jak se vařilo a jedlo za 
císaře pána představuje historické nádobí, 
kuchyňské sporáky, dobové kuchařské knihy 
a reklamní prospekty. 

 Od 15. října letošního roku zdobí zákou-
tí u Domu historie Přešticka buližníkový 
kámen s malbou hradu Skála. Přeštickému 
muzeu malbu věnovala paní Jiřina Andrlí-
ková. Vyobrazení hradu Skála tak doplnilo 
stávající expozici dělových žulových koulí 
z dobývání hradu Skála v roce 1399. 

teli z Nittenau a Regensburgu se navštěvujeme 

každý rok. Také pravidelně k sousedům jezdí-

me i vystavovat. Příští rok to bude již dvacet let, 

tak pojedeme do Nittenau s velkou kolekcí se 

předvést,“ přiblížil plán příštího roku. 

„Nestačí jen naše práce, ale nešlo by to bez 

pomoci sponzorů. Každý rok nám pomáhá měs-

to Přeštice, tentokráte přispěl na nákup nových 

klecí. Poděkování patří také krajskému úřadu, 

který zajistil dotaci na nákup pohárů a potřeb-

ného vybavení pro organizaci výstav,“ zdůraz-

nil na závěr Josef Louda.                            (šat)
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Týden zdraví ve fotografiích
15.-19. 10. 2012

Hubertova jízda Klatovy
Jezdeckou sezonu každý rok uzavírá na pod-

zim Hubertova jízda. Je vzpomínkou na pra-
dávnou tradici parforsních honů, které u nás 
pořádala šlechta, kdy za zvuku lesních rohů 
vyjížděla na svých koních se smečkou několika 
desítek loveckých psů po stopě lišky.

Lišku nyní představuje jezdec s liščím oho-
nem připevněným na rameni, který se vydává 
první na trasu do terénu. Následuje ho lot jezd-
ců a koní s masterem v čele. Jezdci  zdolávají 

trasu s přírodními i umělými překážkami, různě 
členitým terénem, lesem i stržemi, po cestách, 
přes potoky. 

Letos JK Skočice přijal pozvání na Huberto-
vu jízdu konanou dne 27. 10. od JS Urban Kla-
tovy.Vše bylo perfektně připravené, jen počasí 
nás všechny prověřilo, po prudkém ochlazení 
celý den sněžilo.

Celá jízda se obešla bez pádů a úrazů, JK Sko-
čice prezentovaly čtyři jezdkyně s našimi koň-
mi, Veronika Plocarová s Cherishem,Veronika 
Lešetická s Eliškou, Marcela Blažková s Jamaj-
kou a Lenka Dúbravová s Nairobim.

Za JK Skočice 
Jolana Bezděková

Přeštičtí na svého významného 
rodáka nezapomínají

V pátek dne 26. října letošního roku uply-
nulo již 247 let od narození jednoho z našich 
nejvýznamnějších rodáků, Jakuba Jana Ryby 
– hudebního skladatele, osvícenského pedago-
ga a spisovatele, autora duchovních i světských 
textů, které často i zhudebňoval. Nejslavněj-
ší Rybovou skladbou, především pro vánoční 
období, je bezesporu jeho Česká mše vánoční 
„Hej, mistře!“

Při pietní vzpomínce, v den výročí jeho nar-
ození, byla u Rybova pomníčku s pamětní des-
kou, který se nachází pod barokním chrámem 
Nanebevzetí Panny Marie, dána květina a zapá-
lena svíce.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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Přeštice v čase – XXXV.

Severní strana náměstí v Přešticích v minu-
losti.

Zleva Eliška ČERMÁKOVÁ, Blanka DUŠKOVÁ, Sofie KILBERGEROVÁ, Nikola KRIPNE-
ROVÁ, Vojtěch REGNER

Zleva Ela CHALUŠOVÁ, Anna NOVÁKOVÁ, Dominik ČEPICKÝ, Sára KVĚTOŇOVÁ, 
Natálie ŠIMINOVÁ, Karolína a Nela KUBEŠOVY

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 6. 10. 2012 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Přeštická DRAKIÁDA zaplnila 
louku na Káčete

Sobotní „Třináctka“ přinesla příjemné slu-
nečné odpoledne pro děti i jejich rodiče. 

Se svými papírovými draky si přišlo zalí-
tat na 170 dětí z Přeštic i okolí. Povětrnostní 
podmínky nebyly zrovna příznivé, o to více se 
děti proběhly. Pro mladé letce byla připravena 
startovní čísla s dráčkem, která vyrobili žáci 
třídy 2. D přeštické základní školy. Občerst-
vení si pro děti připravila pizzerie Avanti for-
mou dárkových poukázek na pizzu. U stánku 
vodáckého oddílu TOM Úhlava si mohly děti 
doplnit zdarma tekutiny, ale také se sezná-
mit s činností tohoto oddílu. Rodiče s dětmi 
si mohli zapůjčit lodě a projet se po Úhlavě 
a na své si přišli i milovníci leteckých mode-
lů, které předvedli přeštičtí modeláři. Pro 
majitele NEJ… létajícího draka byl připraven 
drak – dort, který věnovala cukrárna V Háječ-
ku. Sladkého draka si odnesla Nelinka Hav-
líčková. Konkurence byla veliká, a tak byla 
ještě odměněna 4 druhá místa – létající draci 

– obři a 6 třetích 
míst – opravdo-
ví papíroví dra-
ci. Pro každého 
účastníka byli 
připraveni dráč-
ci z perníku. 
Nechyběly pod-
zimní básničky 
v podání dětí, 
malování na 
obličej, cukrová 

vata a v závěru se na louku snesl Martin Kříž 
se svým motorovým padákem.

Poděkování patří všem sponzorům, partne-
rům akce a všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Květoňová, 
Komise pro kulturu, školství a sport 

města Přeštice  
Foto: Michal Jánský

Vlevo na obou fotografiích je severní strana přeštického náměstí, dříve a nyní. Na starší fotogra-
fii je zajímavé sousoší, které stálo na místě autobusové zastávky. Sousoší, na jehož vrcholu byla 
socha sv. Benedikta, bylo postaveno kladrubskými benediktiny v roce 1729.

Bylo opravováno v roce 1936 sochařem Štěpánem Kořánem, který o rok dříve vytvořil pamětní 
desku J. J. Rybovi. Konec tohoto krásného sousoší začal v roce 1981, kdy došlo k jeho značnému 
poškození. Torzo bylo v roce 1987 převezeno za vjezd na přeštickou faru. V jakém je stavu se 
můžete přesvědčit při cestě na hřbitov. Spodní část sousoší je umístěna v lapidáriu na městském 
úřadě.                                                                                                             Text a foto ing. Jiří Běl

Současný stav severní strany přeštického 
náměstí.
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Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

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

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

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

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

www.renovace-novak.cz

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

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

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

Děkuji občanům
Přeštic za obrovskou podporu.
I díky vašim hlasům jsme zvítězili.

Váš kandidát na hejtmana
Jiří Pospíšil

Výsledková listina výtvarné soutěže 
„Jak být zdravý a fit“

1. kategorie
1. místo Jitka Vasková  MŠ Merklín
2. místo Wendy Burlová MŠ Přeštice Dukelská
3. místo Anežka Janková MŠ Merklín
4. Štěpán Malík MŠ Přeštice Gagarinova
5. Ondřej Vlček MŠ Přeštice Dukelská
Zvláštní cena 
Společná práce MŠ Přeštice Dukelská „Švestka“

2. kategorie
1. místo Kateřina Chu ZŠ Přeštice
2. místo Markéta Benešová ZŠ Přeštice
3. místo Ella Romová ZŠ Přeštice
4. místo Lukáš Faltejsek ZŠ Řenče
5. místo kolektivní práce 1. třída Dolní Lukavi-
ce „Talíř plný zdraví“
Zvláštní cena
Společná práce ZŠ Merklín „Jablka v síti“

3. kategorie
1. místo Lucie Náprstková ZŠ a MŠ Horšice
2. místo Andrea Harmáčková ZŠ Merklín
3. místo Radka Pavlíčková ZŠ Řenče
4. místo Radim Dědič ZŠ Přeštice
5. místo Marek Šindelář ZŠ Přeštice
6. místo Šárka Kalčíková ZŠ Lužany
7. místo společná práce ZŠ a MŠ Skočice Vero-
nika Strérová, Jakub Živný, Václav Beran
Zvláštní cena
Kolektivní práce 4. a 5. tříd ZŠ Dolní Lukavice

Soutěže se zúčastnilo 15 škol a školských 
zařízeních.

Počet všech prací byl zhruba 232.

Diplomy a drobné ceny za umístění na 
předních místech si prosím vyzvedněte 
v DDM Přeštice.

Pamětní mince města Přeštice

Nově v prodeji:
zlatá 50 Kč

  stříbrná 80 Kč 

   bronzová 80 Kč

Mince lze zakoupit v IC Přeštice nebo 
v Domě historie Přešticka. 

Obstav Ji í Aulík

Výkresy byly vystaveny v konferenčním sálu KKC Přeštice.                                          Foto KKC
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Vzpomínka na pana Karla Tuška
Ještě před několika 

měsíci by si málokdo 
z přeštických občanů 
pomyslel, když právě 
s panem Tuškem mlu-
vil či jej jen zahlédl, 
jak projíždí okolo na 
kole, že v brzském 
čase již bohužel nebu-
de mezi námi. Vždyť 

on nedokázal jen tak projít či projet, aby nás již 
na dálku nepozdravil, neusmál se a neprohodil 
pár slov. Mnohokrát však se s námi, spoluob-
čany, bez rozdílu věku, na delší dobu zastavil 
a popovídal. Však on měl vždy a s každým 
„o čem“. Dokázal sdílet trápení druhých, ale 
též radosti každého z nás. Patřil sem k nám do 
Přeštic, vždyť se zde narodil a také po celá léta 
žil. Proto nás, dne 4.10. 2012, překvapila veli-
ce smutná zpráva – pan Karel Tušek zemřel ve 
věku 87 let. 

Již mnoho let byl vdovec a v posledních 
letech žil „pod jednou střechou“ se svým star-
ším synem a jeho manželkou. Každý, kdo pana 
Tuška znal, věděl, že ani jeden den nevynechal 
a jel zapálit svíčku na hrob, na místním hřbitově 
své milované manželce.

Bohužel, teprve krátce před jeho smrtí vyšla 
nová publikace „Osobnosti Přešticka“, sesta-
vená paní Věrou Kokoškovou. Zde si každý 
může o panu Tuškovi a o mnohém z jeho živo-
ta přečíst.

Že byl pan Tušek člověk skromný, po celý 
život velice pracovitý, to určitě ví každý z nás. 
Však také v nové publikaci je o něm napsáno 
– cituji: „Člověk, kterému není žádná práce 
zatěžko“.

Vyučil se obchodním příručím a u obchodu 
zůstal až do odchodu do důchodu v roce 1985. 
Každý starší občan našeho města si určitě vzpo-
mene s jakou radostí, ochotou a nóblesou doká-
zal prodávat nejrůznější „sladkosti“ ve stáncích 
o poutích (Přeštice, Vícov, i jinde).

Pan Tušek měl dvě veliké vášně – sport a kul-
turu. Byl dlouholetým funkcionářem přeštické 
národní házené. Volný čas věnoval hlavně mlá-
deži. V mladším věku působil v oddíle ledního 
hokeje a tak mu přišlo naprosto samozřejmé, že 
se mohl po dlouhá léta starat o údržbu kluziště 
na místním „Ká Čé Té“. 

Zpěv byla jeho další a veliká láska. Zpíval 
opravdu krásně. Po vytvoření čtyřčlenného 
estrádního tělesa tzv. „Notářů“ hráli v 50. 
letech 20. století na zábavných pořadech 
v Přešticích i širokém okolí. Rovněž byl sólis-
tou dechové hudby Prefa Přeštice, s nimiž 
několik let zpíval. 

Kromě zpěvu hrál taktéž divadlo, a to lout-
kové i ochotnické. Nelze opomenout ani jeho 
pěkné role v divadelním spolku „Úhlavan“.

V posledních letech pravidelně doprovázel 
svým libozvučným barytonem církevní obřady 
v místním barokním chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie či při pohřebních obřadech ve smuteč-
ní síni v Přešticích. 

Ale nesmíme také zapomenout na jeho další 
a velký „koníček“ a tím bylo též zahradničení. 
Dlouhá léta byl členem místní zahrádkářské 
organizace v Přešticích. S každým se rád podě-
lil o své pěstitelské dovednosti, ukázal svoje 
výpěstky a dokázal se radovat i z pěstitelských 
úspěchů druhých.

Vždy a rád se také zúčastňoval členských 
schůzí místních zahrádkářů, kde si s oblibou 
vzal slovo a naprosto otevřeně, srozumitelně 
a s nadšením hovořil o všem, co je třeba udělat, 
co se již podařilo a dával najevo své „zapálení“ 
pro dobrou věc.

Těšilo jej, že do řad místních zahrádkářů při-
cházejí také noví mladší členové. 

Po dlouhá léta byl také členem místní orga-
nizace Baráčníků. I zde aktivně pracoval a byl 
velice oblíben.

Celý život pana Karla Tuška se nesl ve zna-
mení dvou vzácných vlastností: nikoho nezar-
moutit a vždy být připraven k nezištné pomoci 
druhým (citovano z publikace „Osobnosti Přeš-
ticka“, sestavila Věra Kokošková).

Poslední rozloučení s panem Karlem Tuškem 
se konalo v přeštické smuteční obřadní síni 
v pátek dne 12. 10. 2012. Poté byly jeho ostat-
ky uloženy k věčnému odpočinku do rodinného 
hrobu na místním hřbitově. Na poslední cestě 
doprovodilo váženého pana Tuška mnoho spo-
luobčanů.

 Vážený pane Karle Tušku, nikdy na Vás a na 
Vaše předobré srdce nezapomeneme, nikdy 
nezapomeneme na Váš zpěv, milý úsměv...

Děkujeme. 
Čest Vaší památce!

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Chovatelská výstava ZO ČSCH Přeštice
Ve dnech 20.-21. října proběhla v chovatel-

ském areálu v Pobřežní ulici v Přešticích místní 
výstava holubů, králíků a drůbeže. Současně 
proběhla klubová výstava klubu meklenbur-
ských strakáčů a drůbeže bojových plemen.

Výstavě přálo počasí, navštívilo ji celkem 
1000 diváků, přijeli chovatelé z Regensbur-
gu a také chovatelé z partnerského města 
Nittenau.

V neděli ve 12.00 hodin se konalo slavnostní 
vyhodnocení výstavy. Ceny chovatelům předa-
li starosta města Přeštic Mgr. Antonín Kmoch, 
poslanec PS ČR ing. Jiří Papež a poslanec PS 
ČR Judr. Jiří Pospíšil.

Za odbor králíků – Putovní pohár Karolína 
Hošková – kolekce Stříbřitý žlutý. 

Nejlepší samec Rozkovec Adolf plemeno 
Aljaška, Nejlepší samice Mužík Rudolf Vídeň-
ský modrý. Nejlepší kolekce mladý chovatel 
ZO Přeštice věnovaný starostou Mgr. Anto-
nínem Kmochem získal Josef Vajai plemeno 
Německý velký stříbřitý.

Odbor holubů – Nejlepší kolekce výstavy Mag-
da Lisnerová plemeno Český stavák modrý sed-
latý.  Nejlepší holub celé výstavy – Fišer Václav 
Moravský pštros modrý. Nejlepší kolekce mladé-
ho chovatele Vodička David plemeno Gigant.

Čestné ceny Krejsa Jaroslav Benešovský 
selský bílý, Mareda Václav Moravský pštros 
černopruhý, Strejc Ivan Americký king plavý 
hnědopruhý.

Obdor drůbeže – Nejlepší kolekce celé výsta-
vy Šalom Petr – bojovnice, Nejlepší jednotlivec 

Kalčíková Mirka – bojovnice. Nejlepší mladý 
chovatel Sokolová M. – husa česká chocholatá, 
Čestné ceny – Medek Miroslav plemeno Arau-
kana, Strejc Ivan – Zakrslá rousná černá.

Všichni mladí chovatelé, kteří v Přešticích 
vystavovali získali pohár s věnováním Plzeň-
ského kraje.

Závěrem bych chtěl poděkovat městu Přešti-
ce, všem sponzorům za přispění pohárů a cen 
do tomboly, za mediální propagaci KKC Přeš-
tice a všem členům organizace a ostatním, kteří 
se podíleli na uspořádání výstavy.

ZO ČSCH Přeštice, Ivan Strejc

Foto 5x Ivan Strejc

Foto 3x S. Morávek
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Baterie do koše nepatří

Třídit a recyklovat se vyplácí. Za 3 vybité 
baterie získá jeden šťastlivec z Plzeňského 
a jeden z Karlovarského kraje 15 000 Kč.

Nezisková organizace ECOBAT zajišťují-
cí zpětný odběr a recyklaci baterií připravila 
v rámci dlouhodobého osvětového projektu 
Ecocheese pro podzimní období zajímavou 
podpůrnou sběrovou akci pro občany i firmy 
Plzeňského a Karlovarského kraje. 

Partnerem projektu jsou obec Přeštice, 
Recyklohraní o.p.s. a Západočeské konzumní 
družstvo Sušice. Každý účastník projektu Bate-
rie do koše nepatří přispěje základním školám 
v regionu, pomůže ochránit životní prostředí 
a jako bonus může získat zajímavou finanční 
odměnu. V následujících dnech obdrží všechny 
domácnosti ve vybraných městech do své poš-
tovní schránky zásilku s pravidly a soutěžním 
odpovědním kuponem. Výherci – jeden šťastli-
vec z Plzeňského a jeden z Karlovarského kraje 
– získají odměnu 15 000 Kč. Přitom stačí velmi 
málo. Dát alespoň 3 vybité baterie do sáčku spo-
lu s vyplněným odpovědním kuponem a vhodit 
do sběrné nádoby na kterémkoli z vybraných 
sběrných míst nejpozději do 30. 11. 2012. 

Jména výherců budou zveřejněna do 10. led-
na 2013 prostřednictvím partnerských obcí a na 
stránkách www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz

Nezisková organizace ECOBAT zajišťuje na 
základě rozhodnutí Ministerstva životního pro-
středí ČR zpětný odběr použitých přenosných 
baterií na území celé ČR. Podle směrnice EU 
měla Česká republika v roce 2012 recyklovat 
každou čtvrtou prodanou baterii. A právě záslu-
hou společnosti ECOBAT splnila ČR závazný 
limit EU pro sběr přenosných baterií (25 %) již 
o rok dříve. Následný limit pro rok 2016 je sběr 
a recyklace 45 % prodaných baterií, což zna-
mená, že během 5 let se musí zvýšit sběr baterií 
o 80 %. Snažme se proto, aby se sběr baterií 
stal běžnou součástí našeho života. Baterie jsou 
nejvýznamnější skupinou výrobků, která se 
podílí na zatížení domovního odpadu těžkými 
kovy. Tato objemově nevýznamná složka však 

podstatně ovliv-
ňuje jeho kvali-
tu. Baterie jsou 
odpovědné za 
88 % rtuti, 10 % 
zinku, 67 % nik-
lu a 85 % kad-
mia z celkového 
obsahu těžkých 
kovů v domov-
ním odpadu. 

Školní program Recyklohraní 

Recyklohraní je školní vzdělávací program 
organizovaný pod záštitou MŠMT České repub-
liky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků 
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umož-
nit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem 
baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za 
plnění úkolů s odpadovou tématikou, ale také 
za sběr baterií a elektrozařízení získávají školy 
body, které mohou proměnit za odměny. Účast-
ní se jej již 3000 škol z celé ČR. V rámci této 
mimořádné sběrové akce bude mezi zapojené 
školy rozdělena celková částka ve výši 12 Kč 
za každý nasbíraný kilogram baterií.

Sběrné nádoby Ecocheese

V roce 2011 představil ECOBAT v celostát-
ně sledovaných médiích sběrnou krabičku Eco-
cheese určenou zejména pro domácnosti, a zno-
vu tak připomněl důležitost zpětného odběru 
baterií. K dnešnímu dni jich bylo rozdáno více 
než 72 000 kusů. Aktuálně se používají již tři 
velikosti sběrných nádob v designu Ecocheese 
a projekt se dále úspěšně rozvíjí. Krabičku na 
třídění baterií v domácnosti si můžete objednat 
i Vy na  www.ecocheese.cz

Seznam centrálních míst v Přešticích:
Městský úřad – Masarykovo nám. 107

Městský úřad – Husova 465
Kulturní a komunitní centrum 

– Masarykovo náměstí 311

Ještě pár slov o KČT a loděnici
V zářijových PN jsem si přečetl článek  

P. Blažka „Obnova KČT z druhé strany“. Pro-
tože jsem u řeky vyrostl a v KČT jsem prožil 
část života, rozhodl jsem se na to krátce reago-
vat. S něčím se dá souhlasit, ovšem ne se vším.

Samozřejmě je pravda, že od postavení Nýr-
ské přehrady je voda v řece studenější, k čemuž 
pochopitelně přispívají i břehy zarostlé přestár-
lými stromy. Zarostlé břehy jsou starostí pří-
slušného úseku povodí a ne města. Také je třeba 
vzít v úvahu zhýčkanost lidí, kteří dají přednost 
vyhřátému bazénu před řekou. Vím ale, že stá-
le jsou lidé, kteří mají radši tekoucí vodu než 
bazén. Pokud bude na KČT nějaké zázemí, tak 
přijde určitě víc lidí, i když ne tolik jako před  
50 lety. To je logické.

Nelze ovšem souhlasit s tím, že po jedné 
bouřce se voda vylévá z břehů. Úplný nesmysl 
je tvrdit, že dříve řeka poznala bouřku až po týd-
nu. Pokud bylo dešťové vody tolik, že se nesta-
čila vsáknout a odpařit, odtekla do příkopů, 
potoků a řek, což byla i dříve otázka několika 
hodin. Je pravda, že dříve se jí vsáklo do země 
mnohem víc, takže do řek se jí dostalo méně. 
To je důsledkem rozorání mezí a remízků (s tím 
souhlasím), ale také betonové a asfaltové plo-
chy a dlažby, kam se samozřejmě nic nevsákne 
a všechna voda musí odtéci. A vezměte si, jak 
se rozrostla města a vesnice na úkor polí a luk. 
S tím ovšem nic nenaděláme.

Jak došel P. Blažek k názoru, že loděnice 
vydrží ještě padesát let, by mě samotného zají-
malo, protože tomu věří málokdo. Pravděpo-
dobně asi nikdo neví, jak je vlastně stará. Když 
shořela původní loděnice (podstatně menší), 
dostali vodáci KČT tento starý kasárenský 
barák (myslím, že z Chotěšova), kde se roze-
bral, převezl do Přeštic a zde znovu sestavil, 
i když s některými úpravami. Jak dlouho před-
tím sloužil armádě zřejmě nikdo neví. 

Nechtěl jsem ale s P. Blažkem polemizovat 
o tom, co bylo nebo bude a jak KČT využít. 
V podstatě mě k tomu donutil druhý odstavec 
jeho článku „proč jsme nežádali o vrácení lodě-
nice v restituci“. To je nesmysl a převrácení 
skutečnosti. Pokusím se to vysvětlit.

V roce 1991 vodácký oddíl KČT Úhlava 
požádal prostřednictvím Ústřední KČT v Praze 

o vrácení loděnice v restituci zpět do vlastnictví 
KČT. K tomu jsme museli dodat doklady o dří-
vějším vlastnictví.

Jel jsem tedy do Plzně na Katastrální úřad 
Plzeň-jih pro výpis z katastru nemovitostí. Tam 
ale o loděnici nic nebylo. Tak mě tamní úředni-
ce poslala k okresnímu nebo krajskému soudu 
(to již nevím) do pozemkových knih. Tam se 
mě ujala velice ochotná paní, která přinesla pří-
slušnou knihu a vše ukázala. Na situačním plán-
ku byla louka č. p. 711/2, majitel pan Mgr. Josef 
Šmůla, lékárník v Přešticích atd. To všechno 
souhlasilo až na jednu věc. Sám vidíte, že zde 
nic nestojí, řekla ta paní. Ale stojí, odpověděl 
jsem. Loděnice od roku 1946. Tak mě po chvíli 
dohadování poslala zpět na okresní katastrální 
úřad, aby se podívali, zda stavba nebyla zapsá-
na později, protože v padesátých letech se děla-
lo nové zaměřování objektů (po znárodňování).

Jel jsem zpět na katastrální úřad a pak se to 
vyjasnilo. Loděnice v roce 1946 nebyla zakni-
hována, a tak se dostala do katastru nemovitostí 
až po zaměření, což bylo myslím v roce 1956. 
Majitelem se proto stal tehdejší uživatel lodě-
nice a to byl DSO Slavoj Přeštice (předchůdce 
TJ).

Tím pádem se restituce na loděnici nevztaho-
vala. To vědělo vedení TJ i její členové. Jeden 
člen TJ a také vodák mi kdysi řekl, že loděni-
ci nemůže dostat (z výše uvedených důvodů), 
takže to musel vědět i Petr Blažek. Nevím, jaké 
důvody vedly pana Blažka k takové mystifikaci 
občanů.

Na závěr krátké zamyšlení. Kdo v létě cho-
dí k řece, jistě si všiml, že pánové P. Blažek  
a V. Čermák si posekají trávu na ploše 3x 3 
metry, kam se chodí opalovat a někdy i koupat. 
Nic proti tomu, ale oni se při tom tváří, že to 
mají vše, jak se říká pod palcem a jako by jim 
to patřilo. Pokud tam bude hřiště a další zaříze-
ní, bude tam chodit pochopitelně víc lidí a jim 
ubyde soukromí. Není toto ten pravý důvod, 
proč pan Blažek ve svém článku vše kritizuje? 
A proč kritizuje úpravy hřiště podle „běžných 
náčrtů“, jak sám napsal? Vždyť v konečném 
projektu může být ještě dost změn.

Karel Kokoška
KČT Úhlava  

Dům dětí a mládeže v Přešticích
v Rebcově ulici čp. 499 se nachází v býva-

lém domě řídícího učitele, hudebního skla-
datele a zakladatele časopisu Pod Zelenou 
Horou Jaroslava Bradáče. Dříve narození si 
pamatují, že mezi okny v prvém patře byla 
barevná malba Česká píseň plzeňského malí-
ře F. V. Eisenreicha. Je škoda, že při přestav-
bě byla odstraněna.

Otázky ohledně činnosti Domu dětí a mlá-
deže pokládal ředitelce DDM paní Blance 
Zezulové Jiří Běl.

Odkdy působí toto zaří-
zení a odkdy vy?

Toto zařízení vzniklo 
už v roce 1975. Během let 
změnilo jak svůj název, 
tak i své působiště. Já pra-
cuji v tomto zařízení od 
roku 1990.

Jaký je úkol tohoto 
zařízení?

Dům dětí a mládeže 
poskytuje zájmové vzdělávání, které se usku-
tečňuje ve formách pravidelných, příležitost-
ných, spontánních, táborových a pobytových 
aktivit, osvětové činnosti i individuálních prací. 
Naše činnost je určena pro děti, žáky, studenty 
a dospělé osoby. Nabízíme aktivní využití vol-
ného času.

Kolik je zde zájmových činností?
Nabízíme kolem 30 zájmových útvarů zamě-

řených na různé oblasti činností.
Kolik dětí vás navštěvuje?
Týdně nás navštíví kolem 350 dětí.
Působíte také o prázdninách?
O prázdninách pořádáme tábory, příměstské 

činnosti a tématické akce pro děti i veřejnost. 
Krmení našich zvířátek dětmi z chovatelských 
kroužků.

Jaká zde máte živá zvířata?
Shetlandský poník Dáša, gétingenské prasátko 

Růženka, morčata, syrští křečci, džungarští křečí-
ci, zakrslí králíci, činčila, osmák degu, pakobylky, 
rozela pestrá, gekončík noční, rybičky, makak kápo-
vý Zuzanka, korálovka sedlatá, užovka hladká.

Vyhlašujete nějaké soutěže?
Oblíbené jsou výtvarné soutěže – Moje nej-

oblíbenější zvířátko, Pamětihodnosti a pověs-
ti nejen Přešticka. Děti z DDM se zúčastňují 
i jiných soutěží, kde se umisťují na předních 
místech.

Jiné činnosti a zajímavosti:
Pořádáme výukové programy pro děti z MŠ, 

ZŠ a ŠD. Tyto programy nabízíme i okolním 
školám. Pořádáme Tvořivé dílny pro veřejnost 
(Vánoce, Velikonoce). Spolupracujeme s Čes-
kým svazem chovatelů Přeštice (výstava zví-
řátek). Vyrábíme dárky pro členy Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých, pro 
děti FN Motol – dětské hematologie, FN Plzeň 
– dětské kliniky, které je vždy potěší. Společ-
ně s našimi dětmi jsme se zapojili do projektu 
Mámy pro mámy.

Jaké máte kroužky?
Pro školní rok 2012-2013 máme připraveny 

následující kroužky: dívčí klub, klub šikovných 
dětí, vaření Labužník, dramatický kroužek, 
kytarový kroužek, výtvarný kroužek, kroužek 
malý kutílek, klub maminek, hrátky s batolát-
ky, chovatelský kroužek, zahradníček, mode-
lářský kroužek, kroužek vědátorů, videoklub, 
počítač – můj kamarád, na dvoře si děti mohou 
zahrát stolní tenis, na hřišti u školy se provo-
zují různé sportovní hry a tančí se i zumba. Od 
2. třídy je možná výuka němčiny, angličtiny 
a španělštiny.                     Děkuji za rozhovor,

ing. Jiří Běl

Malí chovatelé, žáci prvních tříd, tvoří papí-
rová zvířátka.

Vzpomínka na XX. Haydnovy hudební slavnosti
Připomeňme si fotografiemi několik koncertů, kterých bylo celkem šestnáct. Koncerty byly 

i v menších obcích našeho okresu a byla na nich pěkná účast. Posluchači slyšeli vynikající hudbu, 
tradičně zde bylo málo dětí s rodiči a učiteli. Přijďte na Haydnovy hudební slavnosti v roce 2013.

V Dolní Lukavici v kostele sv. Petra a Pavla 
koncertoval orchestr Konzervatoře Plzeň za říze-
ní dirigenta J. Štrouce. Vynikající byl sólista na 
housle T. Vinklář.      Dolní Lukavice 14. 9. 2012

V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích hráli 
na svá violoncella Hoškovi, otec s dcerou.

Řenče 20. 9. 2012

V krásném prostředí zámecké kaple lužanského 
zámku zazpíval Ensemble Inégal Lužanskou mši 
Antonína Dvořáka.                 Lužany 22. 9. 2012

Na vynikající koncert pražského mužského 
souboru Schola Gregoriana Pragensis konaný 
v přeštickém chrámu přišla i Meda Mládková 
a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. 

Přeštice 18. 9. 2012
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Sluníčko se na nás usmívalo

Farní charita Přeštice uspořádala 22. září 
2012 „Dětský den pro dobrovolníky chari-
ty“ na farní zahradě v Hlávkově ulici. Pozvá-
ní přijali starosta města Přeštice Mgr. Antonín 
Kmoch a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. 
Marie Sedláčková v úvodu poděkovala koled-
níkům Tříkrálové sbírky a ostatním dobrovol-
níkům FCH Přeštice za jejich nasazení v této 
akci, která finančně podpoří domovy pokojné-
ho stáří, domovy pro matky s dětmi v tísni, cha-
ritní programy pro seniory, postižené, osamělé 
lidi v nouzi a další projekty místní, diecézní 
a Charity Česká republika. Poděkování všem 
vyjádřili starosta Mgr. Kmoch a místostaros-
ta Mgr. Königsmark. Ředitel Diecézní charity 
Plzeň Ing. Jiří Lodr se bohužel nemohl zúčast-
nit z rodinných důvodů. Na setkání FCH bylo 
pozváno 92 koledníků z řad dětí a mládeže  
a 27 dalších dospělých dobrovolníků. Marie 
Sedláčková odměnila skupinku koledníků 
s jejich vedoucí, která vynikla v této akci.

Děti a mládež předvedly svojí hravost a sou-
těživost. Lovily ryby na udici, střílely z luku na 
terč, srážely plechovky v pyramidě, porážely 
kužely. Závodily v chůzi na chůdách, před-
vedly skákací školku přes švihadlo, zahrály si 
„Člověče, nezlob se“ a další. Ti nejmenší uká-
zali znalost hub s Křemílkem a Vochomůrkou, 
zazávodili si s drakem a uvařili Křemílkovi 
a Vochomůrkovi šípkový čaj. Také si vyzkouše-

li trpělivost namotáváním provázku na dřívko, 
až k nim přijelo malé autíčko, které bylo uváza-
né na konci provázku. Při stavbě hradu na čas 
se děti pěkně zadýchaly. V soutěži „Co vidíš“ 
si procvičily postřeh a paměť v uhodnutí před-
mětů po několikavteřinovém odkrytí stolku. To 
nejvíce bavilo starší děti, dokonce se několikrát 
vracely do soutěže a zkoušely to znovu a zno-
vu. Moc se všem líbilo akrobatické vystoupe-
ní děvčat s obručemi. Soutěžící byli odměněni 
sladkostmi a už se všichni těšili na připravený 
táborák s opékáním vuřtů.

Poděkování patří také vedoucím skupinek 
her a soutěží paní Evě Huspekové, Vendulce 
Lešetické z Lužan, Alence Sedláčkové, dobro-
volnicím při organizaci zábavného odpoledne 
Heleně Cibulkové z Oseka, Marii Křenkové, 
Ivě Baumrukové ze Řeneč, Michaele Bastlové 
a Štěpánce Hodanové.

Déšť v dopoledních hodinách zavinil nižší 
účast, ale pak jsme zábavné odpoledne prožili 
v krásném slunném počasí a všem zúčastněným 
se akce líbila.

Doufáme, že v příštím roce najdeme zase řadu 
dobrovolníků, kteří budou ochotni nám pomá-
hat. Akce byla realizována za finanční podpory 
města Přeštice.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS na Přešticku

Farní charita Přeštice

Odpověď na dopis Dr. Hauserové 
– obchvat Přeštic

K Vašemu dopisu ze dne 12. 9. 2012 Vám 
sdělujeme následující:

Na silnici I/27 byla zrealizována v souvis-
losti s výstavbou dálnice D5 nová čtyřpruhová 
komunikace v úseku Plzeň – Litice – Šlovice, 
tedy až za křižovatku se silnicí II/180 (na Vyso-
ké – dále směr Dobřany). Na další úsek Šlovice 
– Přeštice (od konce čtyřpruhu po křižovatku 
na Dnešice před Přešticemi) je v současné době 
již zpracována projektová dokumentace pro sta-
vební povolení. Rovněž tak i na obchvat Kla-
tov, který je dalším prioritním úsekem na této 
komunikaci, je v současné době již zpracována 
projektová dokumentace pro stavební povolení. 
V roce 2010 byla příprava těchto dvou úseků 
z nedostatku finančních prostředků pozastave-
na. V současné době probíhá aktualizace uve-
dených projektových dokumentací pro stavební 
povolení – zapracování úprav technického řeše-
ní za účelem maximálního zlevnění stavby.

Na celý zbývající úsek silnice I/27 v celkové 
délce cca 22 km od křižovatky na Dnešice až 
po Klatovy, který zároveň zahrnuje i obchvat 
Přeštic, byla v roce 2002 zpracována technická 
studie, v roce 2003 bylo zpracováno upřesnění 
této studie – upřesnění vedení trasy mezi Hor-
ní Lukavicí a Přešticemi. V roce 2004 byla na 
základě této studie zpracována dokumentace 
hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, 
v prosinci 2005 byl zpracován posudek doku-
mentace hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí a 12. 6. 2006 vydalo MŽP stanovisko 
o hodnocení vlivů dle zákona č. 244/1992 Sb. 
Účelem této studie a posouzení vlivů na život-
ní prostředí bylo stabilizovat výhledové vedení 
silnice I/27 v nové trase a zakotvit ji do územ-
ních plánů dotčených obcí.

Vzhledem k tomu, že není možné celý tah sil-
nice I/27 v délce 22 km realizovat jako jednu 
stavbu s ohledem na rozsah majetkoprávního 
vypořádání a samozřejmě i finanční náklady, 
nechalo ŘSD ČR v roce 2007 na základě výše 
uvedené studie a vydaného stanoviska MŽP 
zpracovat studii na možné rozdělení celého úse-
ku na jednotlivé stavby – etapy, které by bylo 
možné realizovat jako samostatné stavby s pro-
vizorním napojením na stávající silnici I/27. 
Tato snaha ŘSD ČR vyčlenit obchvat Přeštic 
byla motivována snahou maximálně uspíšit jeho 
přípravu a následnou realizaci, neboť pokud by 
byl zakomponován v delším úseku, kompliko-
valo by to z důvodů výše uvedených jeho naději 
na včasné dokončení přípravy i následné přidě-
lení finančních prostředků na realizaci. Toto 
rozdělení je nutné i jako podklad pro zpraco-
vání investičních záměrů na jednotlivé stavby. 
Bez schválených investičních záměrů nelze 
dále pokračovat v přípravě stavby.

Celý úsek byl dle této studie rozdělen na tři 
samostatné stavby: 

1. I/27 Přeštice – obchvat
Tento úsek řeší obchvat Přeštic v délce cca  

3,7 km s napojením podjezdem pod tratí ČD na 
stávající silnici I/27 za Přešticemi do doby výstav-
by dalšího úseku. Stavební náklady činí cca 634 
milionů Kč (bez DPH). Šest mostních objektů.

2. I/27 Přeštice – Švihov
Jedná se o přeložku silnice I/27 do nové trasy 

mezi obcemi Přeštice a Švihov (řeší obchvaty 
obcí Lužany, Borovy, Červené Poříčí). Délka 
stavby cca 8,8 km, stavební náklady činí cca  
1 327 milionů Kč (bez DPH). Jedenáct most-
ních objektů a dvě mimoúrovňové křižovatky.

3. I/27 Švihov – Klatovy
Tento úsek řeší přeložku silnice do nové tra-

sy mezi obcemi Švihov (obchvat Švihova) až 
po napojení na stavbu „I/27 obchvat Klatovy 
1. stavba“ za Štěpánovicemi. Délka stavby cca 
9,47 km, stavební náklady činí cca 1 864 milio-
nů Kč (bez DPH). Osm mostních objektů, jeden 
tunel a tři mimoúrovňové křižovatky.

Hrubý odhad stavebních nákladů na celý úsek 
silnice I/27 v úseku Přeštice – Klatovy činí  
3 825 milionů Kč.

V roce 2008 zajistilo ŘSD ČR ještě zpracová-
ní orientačního hydrogeologického průzkumu 
v prostoru křížení navržené silnice I/27 s želez-
niční tratí za Přešticemi k upřesnění technické-
ho řešení tohoto křížení, konkrétně zda podejít 
zářezem pod tratí ČD, či zda bude nutné přejít 
trať ČD silničním nadjezdem. 

Jelikož je, v rámci těchto tří úseků, pro ŘSD 
ČR prioritní obchvat Přeštic (průjezd centrem 
města, nejvyšší dopravní zátěž), zadalo ŘSD 
ČR v roce 2010 zpracování investičního záměru 
na obchvat Přeštic včetně prověření upřesnění 
možností napojení obchvatu Přeštic na stávající 
silnici I/27 v úseku mezi Přešticemi a Lužany. 
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků 
ve státním rozpočtu, který vyvolává potřebu 
přehodnocování prioritních staveb v rámci celé 
republiky a dále vzhledem ke změně metodiky 
pro zpracování investičních záměrů, byla pří-
prava stavby na konci  roku 2010 pozastavena. 
Pokračování přípravy bylo povoleno až v letoš-
ním roce, kdy byla dokončena technická část 
investičního záměru (v současné době se ještě 
diskutuje uspořádání křižovatek) s tím, že po 
schválení metodiky ekonomického posouzení 
stavby, kterou schvaluje Ministerstvo dopravy 
ČR, bude finalizován investiční záměr a před-
ložen ke schválení Ministerstvu dopravy cestou 
generálního ředitelství ŘSD ČR. Následně pak 
bude možné zahájit práce na dokumentaci pro 
územní rozhodnutí.

Vážená paní doktorko, chápu Vaši nespoko-
jenost i naléhavost Vaší žádosti o řešení této 
nepříjemné situace. Ubezpečuji Vás ale, že spo-
lu se svými kolegy na Správě Plzeň i na gene-
rálním ředitelství ŘSD ČR, zainteresovanými 
orgány státní správy i samosprávy a projektanty 
činíme vše pro to, aby příprava této potřebné 
akce úspěšně pokračovala. V této oblasti úzce 
spolupracujeme i se zástupci města Přeštice 
v čele s panem starostou Kmochem.

V polovině r. 2013 by mohl být schválen 
investiční záměr, v půli 2014 dokumentace 
k územnímu rozhodnutí, 2015 projekt, 2016 
stavební povolení, 2017 výběrové řízení na 
zhotovitele.

Ing. Zdeněk Kuťák
pověřen řízením Správy Plzeň

„Pane starosto, vy byste...“ aneb 
Jak vznikají fámy

Po minulém jednání zastupitelstva v září, 
které odvolalo místostarostu Jiřího Hlavína, se 
po Přešticích vyrojilo množství „zaručených“ 
informací. Provedl to či ono, vlastně naopak 
neudělal to či ono. Prostě co člověk, to pravda, 
to informace a určitě ta „správná“. Dalo se tak 
očekávat, že další zastupitelstvo bude zajímavé 
a plné napětí.

Jako dlouhá „červená nit“ se celým jednáním 
táhly „souboje“ mezi koalicí a opozicí ohledně 
projednávaných bodů programu. Opozice bed-
livě kontrolovala veškeré návrhy pro jednání 
a následné schválení a tvrdě vyžadovala podrob-
né vyjádření a zdůvodnění, zvláště při mimořád-
ných výdajích mimo schválený rozpočet.

Dlouho „viselo ve vzduchu“ téma nevyřčené, 
ale jasné – Jiří Hlavín.

Marně se starosta Kmoch snažil o obhájení 
vlastně již neobhájitelného, již rozhodnuté věci. 
Naplno se diskuze o jeho způsobu odvolání  

rozběhla při oznámení o zřízení nového místa 
na radnici. 

K tomu velice zajímavá byla při rozpravě 
několikanásobná nedokončená odezva Ing. 
Bastla: „Pane starosto, vy byste...“. Vše vyvr-
cholilo při dotazu jednoho z občanů, na který 
Ing. Bastl reagoval: „Počkejte po zastupitelstvu, 
já vám důvody vysvětlím“. Vyznělo to prostě 
tak, že vše je možno říci jen „za rohem“, nikoliv 
na plénu, na veřejnosti. 

Takže co vlastně bývalý místostarosta prove-
dl tak strašného, že občané, kteří zastupitelstvo 
zvolili, se důvody na veřejném jednání zastupi-
telstva nemohou dozvědět? Prostě takhle nějak 
vznikají fámy.

A vlastní jednání zastupitelstva? Předložené 
body k jednání? Některé byly schváleny, 
jiné podrobeny kritice a neschváleny, to vše 
normálně v rámci demokratického principu 
a „soupeření“ koalice a opozice.                 (šat)



Milí čtenáři,
naše místní akční skupina Občanské sdružení 

Aktivios vyhlásila v srpnu 2012 v pořadí již  
9. Výzvu Strategického plánu Leader, kam 
mohli podávat zajímavé a potřebné projekty 
oprávnění žadatelé z našeho území Přešticka, 
Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska. Výzva 
byla tentokrát otevřena pro opatření (fiche) na 
podporu obnovy kulturního dědictví venkova, 
na podporu rozvoje cestovního ruchu, na podpo-
ru podnikání soukromým zemědělcům a na rea-
lizaci turistických tras. V následující tabulce se 
můžete podívat, které projekty tentokrát uspěly 
a jakou finanční částkou budou podpořeny. 

Vážení čtenáři, za dva měsíce vstoupíme do 
nového roku 2013. Pro naše sdružení to bude 
rok zlomový, velmi hektický, rok plný příprav 
na nové období 2014-2020. Ani se mi nechce 
věřit, jak ten čas letí. Stále mám před očima 
neradostnou finanční situaci nejprve v mikrore-
gionu  Přešticko,  poté složité začátky v MAS 
OS Aktivios.  Zároveň na toto období vzpomí-
nám jako na dobu velkého  pracovního nasazení 
a současně úžasného nadšení.  

Odměnou za naše úsilí byla dotační podpora  
plánu rozvoje území naší místní akční skupiny 
až do roku 2013. Od roku 2008 tak dostáváme 
finance nejen na pokrytí provozních výdajů 
našich dvou kanceláří v Nezdicích a v Choceni-
cích, ale především finance na realizaci  zajíma-
vých, potřebných a smysluplných projektů pro 
žadatele z řad obcí, neziskovek, církví či pod-
nikatelů z území  Přešticka, Blovicka, Staro- 
plzenecka a Mirošovska. Jen pro zajímavost 
uvedu, že od roku 2008 až do současné doby 
jsme podpořili realizaci  bezmála 122  projektů 
v celkové výši 42 mil. Kč. Myslím si, že to není 
zanedbatelná částka a že je to v našem regionu 
vidět.

Rádi bychom v započaté práci pokračovali 
i po roce 2013. Abychom však zajistili finanč-

ní prostředky na následující roky 2014-2020, 
musíme obhájit naši činnost, která jak dob-
ře víte se zdaleka neomezuje jen na podporu 
projektů Leader. Je potřeba důkladně připravit 
nový projekt, který bude mít šanci na úspěch. 
K tomu musíme dokonale znát potřeby našeho 
území a nastavit si nová pravidla pro čerpání 
dotací.

Proto již od listopadu roku 2010 společně pra-
cujeme na aktualizaci plánu rozvoje území MAS, 
tzv. Strategického plánu Leader, a  současně při-
pravujeme novou „Integrovanou strategii území“, 
na jejímž vzniku se můžete  podílet i Vy všichni 
a na které se také již mnozí z Vás podílejí. 

Stanovili jsme 6 pracovních skupin, jejichž 
názvy definují i jednotlivá témata – Sociální 
oblast, Příroda a krajina, Kulturní dědictví, 
Vzdělávání a volnočasové aktivity, Obnova 
obcí a rozvoj infrastruktury, Podnikání a ces-
tovní ruch. Pracovní skupinky se scházely 
a řešily problémy jednotlivých oblastí.

Krom toho proběhl v Nezdicích seminář, 
který byl zaměřený na hodnocení činnosti naší 
místní akční skupiny. Semináře se zúčastnil celý 
sekretariát MAS, zástupci programového výbo-
ru i výběrové komise. Smyslem semináře bylo 
zhodnotit a zrekapitulovat činnost naší míst-
ní akční skupiny od roku 2005, kdy sdružení 
vzniklo, až do současnosti. Účastníci semináře 
byli rozděleni do čtyř pracovních skupin a kaž-
dá z nich diskutovala a hodnotila jednu z oblastí 
činnosti MAS:
– jak kvalifikovaně MAS identifikuje problémy 
a možnosti svého území
– jakým způsobem spravuje a přerozděluje 
finanční prostředky z programu LEADER
– jak kvalitní je personál MAS a jaké projekty 
vedle programu LEADER realizuje
– jakým způsobem MAS komunikuje se svou 
členskou základnou a spolupracuje s dalšími 
MAS v Plzeňském kraji i celé ČR 

Po ukončení pracovních skupin jejich 
zástupci prezentovali výsledky hodnocení 
výše uvedených témat před všemi účastníky 
setkání. Z těchto prezentací i následné disku-
ze vyplynulo mnoho pozitivního, co během 
své činnosti MAS Aktivios vykonala. Velmi 
kladně byla hodnocena realizace Strategické-
ho plánu LEADER i pomoc pracovníků MAS 
jednotlivým žadatelům i realizátorům pod-
pořených projektů. Vedle úspěchů  účastníci 
zmínili i několik problémů, které musí místní 
akční skupina v blízké budoucnosti vyřešit. 
Mezi největší problémy patří samofinancování 
provozu místní akční skupiny z jiných zdro-
jů, než je Program rozvoje venkova. I když se 
podíl samofinancování MAS každoročně zvy-
šuje, stále je to málo na to, abychom  nebyli 
závislí na veřejných zdrojích z Evropské unie 
či Ministerstva zemědělství. Druhým problé-
mem, který účastníci semináře zmiňovali, byla 
malá spolupráce MAS Aktivios s podnikateli, 
kteří působí na území MAS. Podle účastníků 
semináře by se měla MAS Aktivios v příštím 
období zaměřit na hledání a oslovení dalších 
podnikatelských subjektů, kteří chtějí s místní 
akční skupinou spolupracovat na  rozvoji regi-
onů v působnosti MAS. 

Výstupy ze setkání k hodnocení činnosti 
MAS Aktivios jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách MAS. Setkání k hodnocení 
připravilo společně s MAS Aktivios občanské 
sdružení Centrum pro komunitní práci a bylo 
financováno z prostředků Programu rozvoje 
venkova České republiky 2007-2013. 

Kromě toho probíhá již třetím rokem hod-
nocení přímo z MZE. Letos hodnocení pro-
bíhalo od 30. července do 9. srpna formou 
veřejných prezentací v budově Ministerstva 
zemědělství. Místní akční skupiny byly dle 
počtu získaných bodů rozřazeny do skupin 
A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních 
skupin se umístilo ve skupinách A a B.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci 
Ministerstva zemědělství a Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu. Jako podklad pro 
hodnocení sloužil Hodnotitelské komisi dotaz-
ník vyplněný místními akčními skupinami. 
Hodnoceno bylo období od července 2011 do 
června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky 
jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpo-
věď získat. Maximální počet bodů byl stanoven 
na 150.

Činnost místních akčních skupin byla hodno-
cena v šesti oblastech:
1. Základní parametry a strategické dokumenty 
MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci 
SPL

4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS

Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na 
předložení potřebných podkladů, kterými Hod-
notitelské komisi dokládala tvrzení uvedená 
v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní 
dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komi-
se. Stejně jako v loňském roce byly MAS roz-
řazeny do následujících 4 skupin dle získaného 
počtu bodů. Naše MAS získala nejvyšší bodo-
vé ohodnocení A – tj. nejlépe fungující MAS, 
která je vysoce transparentní a důvěryhodná, 
aktivní a aktivizující území a umístila se tak na 
dvanáctém nístě žebříčku. Jen pro zajímavost 
– z celkem 112 místních akčních skupin pouze 
35 bylo hodnoceno A, 65 MAS hodnoceno B, 
10 jich získalo označení C a pouze dvě  se umís-
tily v nejslabší skupině D. 

Doufáme, že i tato hodnocení sehrají důleži-
tou roli při  konečném rozhodování, zda si naše  
MAS a potažmo  tím i naše území finanční pod-
poru na realizaci dalších smysluplných projektů 
2014-2020 zaslouží či nikoli.   
ing. Hana Bouchnerová, manažerka OS Aktivios

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                    LISTOPAD    12

Fotosoutěž „Přešticko ve fotografii 2012“
V pondělí 15. října 2012 se konala vernisáž 

výstavy fotosoutěže „Přešticko ve fotografii“, 
kterou letos vyhlásil dobrovolný svazek obcí 
Mikroregion Přešticko již potřetí.  Na této malé 
slavnosti byly vyhlášeny a oceněny vítězné foto-
grafie v následujícím pořadí: Kategorie do 15 let: 
1. místo – Tereza Moulisová z Přeštic snímek 
„Výboj“ (v 2. ročníku obsadila 2. místo), 2. mís-
to – Anna Hrabíková z Dlouhé Louky snímek 
„Odpočinek v letní louce“, 3. místo – Michal 
Duchek snímek „Pavučinka I.“. Kategorie nad 
15 let: 1. místo – Václav Beneš ze Zeleného 
soubor snímků „Když se ten Lužanský rybník 
nahání“ (v 2. ročníku obsadil 3. místo, v 1. roční-
ku osadil 2. místo), 2. místo – Jakub Homolka 
z Horšic  snímek „Cestou necestou“ (v 2. ročníku 
obsadil 2. místo, v 1. ročníku osadil 3. místo), 3. 
místo – Jakub Hodan z Přeštic snímek „Mor-
ning I.“ (účastník 2. ročníku). Vítězové obdrželi 
sošky z výtvarné dílny paní Jany Boškové ze 
ZUŠ Přeštice, kytku z květinářství Vesna paní 
Stanislavy Königsmarkové, čokoládovou slad-
kost a poukázky na odběr zboží v obchodě Počí-
tače pana Drahomíra Havlíčka, fotostudiu Josefa 
Kubáta, Mozaice paní Soukupové a Knižním 
krámku v Husově ulici.

Všichni účastníci obdrželi pamětní listy 
s kresbou Jiřiny Andrlíkové a čokoládové čtyř-
lístky pro štěstí.

Oceněným blahopřejeme, všem účastní-
kům děkujeme za účast a přízeň a těšíme 
se na nové fotografie v dalším ročníku naší 
fotosoutěže.

Děkujeme za finanční pomoc a podporu 
našim sponzorům, kterými jsou International 
Automotive Components Group s.r.o., Fotostu-
dio Josef Kubát, Počítače Havlíček, Cukrárna 
V Háječku, Vesna květiny Stanislava Königs-
marková, Základní a umělecká škola Přeštice, 
Kulturní a komunitní centrum Přeštice.

Výstavu všech fotografií můžete navštívit 
v prostorách Městského úřadu Přeštice.

V letošním roce získal Mikroregion Přeš-
ticko účelovou dotaci na pořádání fotosou-
těže z programu „Grantový program Plzeň-
ského kraje v oblasti kultury pro rok 2012“ 
z Plzeňského kraje ve výši 15 000 Kč. Z té-
to dotace byl vydán rozvrh hodin pro žáky 
s propagací fotosoutěže, aby se zvýšil zájem 
o fotografování u mládeže, dále budou vydá-
ny kapesní kalendáříky pro rok 2013 s vítěz-
nými snímky.

Oceněným blahopřejeme, všem účastní-
kům děkujeme za účast a přízeň a těšíme 
se na nové fotografie v dalším ročníku naší 
fotosoutěže.

Miloslava Loudová, 
předsedkyně Mikroregionu Přešticko

Vzpomínkový akt v Den vzniku samostatného 
československého státu v Přešticích

Na státní svátek 28. října, v den 94. výročí od vzniku samostatného československého státu, se 
od 14.30 hod. starosta a místostarosta města Přeštice společně s místním poslancem Parlamen-
tu ČR Ing. Jiřím Papežem s chotí, členkou Rady města Přeštice paní Ernou Hájkovou, zástupci 
z farního sboru Československé církve evangelické v Přeštice a Sokola zúčastnili vzpomínkového 
aktu v parku T. G. Masaryka. K přítomným promluvil za evangelický farní sbor jeho kurátor  
M. Francouz, dále poslanec Jiří Papež a starosta města Antonín Kmoch. Za hudební doprovod patří 
velké poděkování ZUŠ Přeštice.                                             Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

MAS Aktivios informuje
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Přeštický fotbal utrpěl velkou ztrátu. Počátkem října 
zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku šestašedesáti let

Jaroslav Šuh.
Patřil k obětavým funkcionářům klubu. Vykonával funkce vedou-

cího mužstva, postupně od žáků až po dospělé týmy. Jeden čas pra-
coval jako správce hřiště. V každé svěřené funkci se realizoval bez 
ohledu na čas a vždy se snažil udělat pro svůj klub maximum. Teď už 
se dívá na utkání svých oblíbenců z nebeské tribuny. Jardo, všichni 
děkují za vykonanou práci a slibují, že nezapomenou.

Basketbal v Přešticích stále žije
Chtěl bych tímto dementovat některá slova 

pana Váchy z minulého čísla Přeštických novin 
o tom, že přeštický basketbal skončil. Přes 
počáteční váhání se družstvo mužů přihlásilo do 
letošní sezony krajské soutěže. Příznivci toho-
to krásného sportu s velkou tradicí v Přešticích 
mohou navštívit domácí utkání, která náš tým 
sehraje v těchto termínech: 10. listopadu v 18.30 
hod., 11. listopadu v 10.30 hod., 25. listopadu 
v 10.30 hod., 8. prosince v 18.30 hod. a 9. pro-
since v 10.30 hod. v hale ve Vrchlického ulici. 

O zachování basketbalového klubu se nesnaží 
jen muži, ale máme i družstvo žactva, které tré-
nuje každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin. Mla-
dí basketbalisté se velmi snaží pochytit všechno 
týkající se pravidel, techniky hry, ale i fyzické 
zdatnosti. Toto vše potřebují pro tuto velmi 
náročnou hru, kde je velmi důležité táhnout za 
jeden provaz a spolupracovat. Případní zájemci 
se mohou hlásit na tréninku.

Miroslav Hasák,
organizační pracovník BK Přeštice 

Mistrovská utkání ve fotbalu
– výsledky mužstev TJ Přeštice

A – muži
22. 9. 2012 Přeštice – Horní Bříza 3:0 (0:0) 
branky: Bešta, Lambor, Přibáň 
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Uzlík V., 
Přibáň T., Hrdlička J., Bouc M. (58‘ Zdeněk M.), 
Mastný M., Bešta J., Benedikt T. (74‘ Mrázek 
F.), Fořt M. (58‘ Hohlberger M.), Lambor P.

Hodnocení zápasu očima trenéra Šilhánka:
Splnění „povinné“ domácí výhry nad Horní 

Břízou. Zápas měl ale bohužel velké množství 
nedostatků. Tempo hry bylo 20 minut tako-
vé, jaké mělo být po celý zápas. Poté jsme se 
trestuhodně přizpůsobili soupeři a zahazovali 
gólové šance jako na běžícím pásu. Poločas 0:0 
a několik zákroků Luboše Růžičky bylo velkým 
varováním. Trápili jsme se v přechodu do úto-
ku, řešili jsme ho nepřesně a nevhodně adreso-
vanými přihrávkami. Naštěstí jsme se uklidnili 
šťastným gólem a pak ještě dva přidali. Je třeba 
říci, že nás hodně podržel Luboš Růžička, kte-
rý v první i druhé půli měl víc práce, než měl 
v tomto zápase mít. Týmu nelze v zápasech 
upřít bojovnost a snahu, horší je to s dodržením 
taktických pokynů zejména u klíčových hráčů 
a se zakončením. To jsou věci, na kterých musí-
me hodně pracovat a zlepšit je na odpovídající 
úroveň. Se silnými soupeři nebudou jen bojov-
nost a nasazení stačit.
30. 9. 2012 Koloveč – Přeštice 4:0 (2:0) 
Sestava: Frančík K. – Zoubek M., Uzlík V., 
Přibáň T., Hrdlička J., Bouc M. (Hohlberger 
M.), Mastný M., Bešta J., Benedikt T., Fořt M. 
(Mrázek F.), Lambor P.

Hodnocení zápasu očima trenéra Šilhánka:
Do zápasu v Kolovči jsme nastoupili bez 

obou brankářů A mužstva s Karlem Frančí-
kem a bez Michala Zdeňka a Martina Švarce, 
navíc byl limitován Jakub Bešta poraněným 
tříslem. Utekl nám hned úvod zápasu, kde nás 
dokonalou kombinací přehrála Koloveč a už ve  
4. minutě vedla 2:0. Nedařilo se nám udržet míč 
a ten jsme odevzdávali soupeři po nevynucených 
chybách. Pak bylo velmi těžké se rychle přesku-
pit a bránit kvalitní rychlé útočné přechody po 
ose obou bratří Došků, Miloty a Šperla s Čer-
nohorským. I přes převahu soupeře jsme mohli 
v zápase několikrát skórovat a to byl další důvod 
vysoké porážky. Luxus neproměněných šancí se 
proti silnému soupeři dokonale vymstil. Do dal-
šího zápasu jdeme ale stoprocentně připraveni 
a odhodláni podat kvalitní výkon. Budou chybět 
zraněný Jakub Bešta a nemocný Marek Regner. 
Věříme, že i diváci nás podpoří a chceme pro 
vítězství udělat absolutní maximum. 
6. 10. 2012 Přeštice – Chotíkov 3:1 (0:0) bran-
ky: Přibáň, Mastný 2
Sestava: Regner M. – Zoubek M., Uzlík V., 
Zdeněk M., Hrdlička J., Bouc M. (53‘ Fořt M.), 
Mastný M., Mrázek F. (85‘ Haimrle H.), Bene-
dikt T. (73‘ Švarc M.), Lambor P., Přibáň T.
14. 10. 2012 Domažlice B – Přeštice 1:1 (0:0) 
branky: vlastní

B – muži
22. 9. 2012 Dvorec – Přeštice B 2:3 (2:1)
branky: Hřebec, Čížek, Švarc 
30. 9. 2012 Přeštice B – Blovice B 3:0 (1:0)
branky: Pap 2, Lecjaks
7. 10. 2012 Chlumčany B – Přeštice B 2:2 (0:2)
branky: Zdeněk, Bešta D., penalty 4:2
14. 10. 2012 Přeštice B – Hradec 3:1 (1:0)
branky: Bešta D. 2x, Švarc

Dorost
Horažďovice – Přeštice (SD) 4:2 (2:2)
branky: Vizingr, Krajdl
Přeštice (MD) – Vejprnice 2:3 (1:1)
branky: Stavinoha, Šindelář  – zápas pohár

Přeštice (SD) – Planá 5:2 (2:0)
branky: Hajžman 3x, Kutka, Kastner
Vejprnice – Přeštice (SD) 1:2 (1:1)
branky: Vizingr, Hajžman
Vejprnice – Přeštice (MD) 6:0 (3:0)       
Přeštice (SD) – Rokycany 1:0 (1:0)
branky: Jeslínek M.
Přeštice (MD) – Rokycany 5:2 (1:0)
branky: Stavinoha 2x, Gruzska, Mika, Kuneš

Žáci
Přeštice (SŽ) – Nepomuk 0:0 (0:0) PK 2:4
Přeštice (MŽ) – Nepomuk 8:3 (5:1) branky: 
Jánský 3x, Fabián 2x, Kubeš, Samek, Křeš
Nýrsko – Přeštice (SŽ) 3:12 (0:8)
branky: Baranec 5x, Marina 3x, Křenek, Aizner, 
Ornet, Kohout
Nýrsko – Přeštice (MŽ) 2:2 (0:1) PK 3:5
branky: Kokoška 2x
Domažlice – Přeštice (SŽ) 1:3 (0:1)
branky: Baranec, Jáchim, Kohout
Domažlice – Přeštice (MŽ) 8:3 (4:0)
branky: Jánský 2x, Houška
Tachov – Přeštice (SŽ) 1:5 (0:3)
branky: Rychnovský 2x, Aizner 2x, Sýkora
Tachov – Přeštice (MŽ) 7:1 (4:0) branky: Fabián

Přípravka
Prazdroj – Přeštice (SP) 0:4 (0:1)
branky: Valenta 2x, Kliner, Dědič
St. Plzenec – Přeštice (SP) 0:11 (0:5)
branky: Horák 4x, Šindelář 3x, Kocourek,  Klo-
kan, Dědič, Křenek
Letná – Přeštice A (MP) 3:13 (1:6) branky: Pro-
cházka 5x, Kulla 2x, Kokoška 4x, Mašek
Přeštice A (MP) – Černice 17:2 (9:1)
branky: Procházka 6x, Hajšman 4x, Kokoška 
3x, Pěchouček 2x, Kulla 2x
Přeštice B (MP) – Lhota 13:2 (10:1)
branky: Falout 3x, Kuneš 2x, Reitspies 2x, Klír 
2x, Němec 2x, Štěpánek, Tolar
Blovice – Přeštice (SP) 0:6 (0:2)
branky: Valenta 2x, Klokan, Křenek, Horák 2x
Přeštice A (MP) – Přeštice B (MP) 12:1 (5:0)
branky: Kokoška 4x, Pěchouček 4x, Procházka 
2x, Kulla 2x – Klír
Smíchov – Přeštice B (MP) 6:9 (4:4)
branky: Falout 7x, Klír, Němec
Přeštice A (MP) – Prazdroj 8:5 (3:3)
branky: Pěchouček 6x, Trachta, Procházka
Prazdroj – Přeštice B (MP) 3:3 (0:3)
branky: Falout 2x, Němec
Rapid Plzeň – Přeštice B (MP)  6:10
(4:6) branky: Falout 5x, Němec 4x, Pilný
K. Rokycany – Přeštice (SP) 2:1 (1:0)
branky: Štycha
Přeštice A (MP) – SK ZČE A 5:8 (3:4)
branky: Pěchouček 3x, Procházka 2x 
Program mužstev TJ Přeštice – listopad 2012
A muži
So    3. 11. 14.00  Přeštice – Rapid Plzeň
Ne 11. 11. 14.00  SK ZČE Plzeň – Přeštice 
So  17. 11. 13.30  Přeštice – Klatovy
B muži
So   3. 11. 14.00  Chotěšov – Přeštice B 
Ne 11. 11. 10.15  Přeštice B – Žinkovy
Ne 18. 11. 13.30  Nepomuk B – Přeštice B
Dorost starší
So   3. 11. 10.00  SŠ Plzeň – Přeštice 
So 10. 11. 10.00  Přeštice – SK ZČE Plzeň
So 17. 11. 10.00  Klatovy – Přeštice 
Dorost mladší
So   3. 11. 12.15  SŠ Plzeň – Přeštice 
So 10. 11. 12.15  Přeštice – SK ZČE Plzeň
Ne 17. 11. 12.15  Klatovy – Přeštice 
Žáci starší + mladší
Ne   4. 11. 10.00 + 11.45 Přeštice – Košutka

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Sokol Přeštice před 100 lety
Dne 10. března 1912 byla 

uspořádána v hotelu „Velkobor-
ský“ (následně pak Zemědělský 
dům) sokolská beseda. Na pro-

gramu bylo cvičení žactva, dorostu i členstva. 
27. května konáno veřejné cvičení v zahradě 
„u Kyliánků“, 9. června se zúčastnilo 15 bratří 
a 10 sester sletu župy Plzeňské ve Skvrňanech. 
V posledních dnech června oslavilo Sokolstvo 
50leté trvání I. Slovanským sletem sokolským 
(VI. sletem všesokolským). 

Sletu se zúčastnili Bulhaři, Chorvati, Ruso-
vé, Slovinci, Srbové, Americká národní jedno-
ta sokolská, župa Fügner – Tyršova, Dělnický 
americký Sokol, Slovácký Sokol, Rusíni, Ang-
ličané a Francouzi.

Impozantním zjevem byla prostná cvičení 
mužů i žen. Již vstup na sletiště vzbudil pravý 
úžas, a když 12 420 cvičenců započalo prostná, 
nedostižitelná hra barev – brzy bílá sokolských 
triček, brzy růžová paží dlící, tu zas temná modř 

spodků – jevila se zrakům diváků. Úchvatným 
dojmem působila i prostná žen v počtu 5600 
sester.

Sletové slavnosti byly zakončeny antickou 
scénou „Marathon“ s nevídaným úspěchem.

Velkolepé divadlo, jež poskytovalo sokolské 
cvičiště na Letenské pláni, nadchlo jistě ony 
tisíce účastníků k nadšenému šíření sokolské 
myšlenky nejen v českých zemích, ale i u ostat-
ních národů slovanských. Získá-li každý národ 
slovanský svůj dorost pro myšlenku sokolskou, 
postaví tisíce junáků ukázněných, tělesně zdra-
vých, pevných charakterů, pak mohutný kmen 
Slovanů bude v celé Evropě nejmocnější. Přeš-
tická jednota účastnila se těchto svátků sokol-
ských 30 členy v kroji, 25 v občanském obleku, 
16 členkami. Koncem roku 1912 byly však do 
naší jednoty zaneseny osobní a politické nesvá-
ry, jež přiměly starostu bratra doktora Koffra 
k rezignaci.     

 Podle kroniky vypsal Jiří Siegel  
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ZAHRADNICKÉ CENTRUM
ŠIROKÝ VÝBĚR PRODUKTŮ PRO VAŠE ROSTLINY

Průmyslová 1276, Přeštice 
Tel: +420 377 918 103, 602 203 453
E-mail: prestice@raselina.cz

Otevírací doba: 
Po- pá 8 – 17 hodin
So 8 – 12 hodin

Těšíme se na vašinávštěvuTěšíme se na vašinávštěvu

Poradna se zam uje na problematiku:

• p ísp vku na pé i
• mimo ádné výhody pro zdravotn  postižené 

Poradna Vám poradí a pom že:

• formulovat podání i p ípadná odvolání proti rozhodnutí o PNP nebo ZTP 
• pom že p ipravit se na jednání s poskytovatelem služeb 
• p i uzavírání smluv mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb 
• upozorní jej na p ípadná úskalí vyplývající z uzavírané smlouvy 
• doporu í vhodný postup p i sledování pln ní podmínek smlouvy 
• zodpoví další otázky týkající se sociálních služeb 

Pro koho je poradna ur ena:

• ob ané se zdravotním postižením, senio i, rodinní p íslušníci a ostatní 
osoby pe ující o osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Poradnu zajiš uje pracovišt  Centra pro zdravotn
postižené Plze ského kraje 

Kdy: 26. 9., 17. 10. 21. 11., 5. 12. 2012 vždy od 9.00 do 
12.00 hodin. Je možné se p edem objednat v Informa ním
centru.

Kde: v konferen ním sálku Kulturního a komunitního 
centra P eštice, Masarykovo nám stí 311 (vchod 
z Jungmannovy ulice), P eštice

Poradíme vám kdykoliv.

FICHTL CUP PŘEŠTICE 2012
Kdy: 15. 9. 2012
Kde: PRIOR, Přeštice
Startovalo celkem 81 jezdců ve 40 soutěžních 
týmech, každý tým jel na motocyklu JAWA 50.
Týmy byly rozděleny do tří kategorií:
STODOLÁK:  16 jezdců v 9 týmech
SPORT:           44 jezdců ve 20 týmech
SPECIÁL:       21 jezdců v 11 týmech
Stupně vítězů:
Kategorie STODOLÁK
1. PL DOBŘANY                      75 kol
Celkový čas: 4:00:45
Václav Rybář
Petr Krátký
2. ORANŽOVÍ STŘELCI         74 kol
Celkový čas: 4:02:01
František Vodička
Josef Vozka
3. MX TEAM PŘÍCHOVICE    73 kol            
Celkový čas: 4:01:48
Radek Přibyla
Pavel Lebeda
Kategorie SPORT
1. BLÁHA TÝM                        91 kol 
Celkový čas: 4:00:41

Tomáš Bláha
Radek Šťovíček
2. STOJANOVIČOVI               89 kol
Celkový čas: 4:01:26
Jiří Stojanovič ml.
Jiří Stojanovič st.
3. JAKU TEAM                         88 kol             
Celkový čas:   4:01:13
Jara
Milouš
Kategorie SPECIÁL
1. RAKETA TEAM                   88 kol
Celkový čas: 4:00:14
Leoš Pražák
Luděk Pražák
2. ROCHOVÁCI                       88 kol 
Celkový čas: 4:00:21
Pípa
Jarek
3. DOTOM TEAM                    87 kol       
Celkový čas:   4:02:03
Zdeněk Toman
Stanislav Dobiáš

Pořadatelé děkují za podporu 
městu Přeštice a SDH Přeštice

Fichtl Cup Žerovice
Moto Hospoda Team Žerovice Karla Löffle-

ra uspořádal IV. ročník vytrvalostního závodu 
,,fichtlů“ za přispění MěÚ Přeštice a sponzorů 
Elimont, Květoň zemědělská technika, Pneu-
Vodička, Zámečnictví Koman, ADV AUTO-
DÍLY a dalších. Dvanáctihodinový maraton 
absolvovalo 21 týmů a ve čtyřhodinovém 20 
týmů. Slunečné počasí umožnilo dojet skoro 
všem soutěžícím do cíle. V těžkém terénu ujeli 
první závodníci 150 kol, v přepočtu neuvěřitel-
ných 300 kilometrů.

Počasí zradilo
Sobota 29. září, devět hodin. Chladno, 5 stupňů 

Celsia, mlha. To nejsou meteorologické předpo-
vědi z našich hor. To byly podmínky, za kterých 
nastoupili všichni přihlášení hráči k závěreč-
nému klubovému turnaji tenisového oddílu TJ 
Sokol Přeštice. A šlo o hodně. V sázce byl titul 
Tenista roku 2012 a právo na roční držení klubo-
vého poháru. Sešli se opravdu ti největší milovní-
ci tohoto sportu, jak neregistrovaní, tak soutěžní 
hráči „A“ týmu.

Samotný turnaj začal ihned po rozlosování. 
Vše mělo spád a samotná hra slušnou úroveň. 
Mlha i teplota se postupně zvedaly a stejný směr 
nabraly i naše výkony. Už v základních skupi-
nách se odehrály krásné bitvy. Vynikající úroveň 
se přenesla do následujících kol, kde hodně zau-
jal zápas Vládi s Františkem (4:6).  Semifinálové 
bitvy Jardy se Zdeňkem (6:7) a Martina s Fran-
tiškem (7:6), kde čtyři mečboly byly Františkovi 
málo, se staly ozdobou končící sezony. Následné 
finále přineslo vítězství a titul Tenista roku 2012 
skvěle hrajícímu a stále se lepšícímu Martinovi. 
Jeho jméno bude zvěčněno na klubovém poháru. 
Gratulujeme.

Letní sezona je u konce. Byla krásná, ale krát-
ká. Přinesla spoustu soutěžních zápasů v regio-
nálním tzv. Davis Cupu a ve skupině ODO III 
A soutěže Českého tenisového svazu. V Davis 
Cupu se naše ,,béčko“ předvedlo ve slušné for-
mě. Vždyť do závěrečných bojů o postup chybělo 
tak málo. Nakonec obsadilo krásné třetí místo. 
,,Áčko“ mělo podstatně těžší podmínky. S chybě-
jícím čtvrtým hráčem po celou sezonu to opravdu 
nešlo. I proto nám patří konečné šesté místo. Do 
příští sezony určitě nějaké řešení najdeme. Ale 
i tak moc díky všem, kteří šířili slávu přeštického 
tenisu a neméně těm, kteří nám jakkoli pomáhají. 
Snad se příští rok posuneme zase o kousek dál.

Tenisový výbor TJ Sokol Přeštice

Tenista roku 2012 Martin Bezděk (vlevo).


