
V lichém roce se město již tradičně připojuje 
k mezinárodní kampani „Evropský týden mobi-
lity“.  Letos  akce  této  kampaně  probíhaly  od 
16. do 21. září a byly určeny různým skupinám 
obyvatel – od dětí z mateřských škol po senio-
ry. V pondělí jsme měli na Masarykově náměs-
tí „Den s BESIPem“ pro děti i dospělé, v úterý 
dopoledne si žáci II. stupně základní školy zopa-
kovali zásady bezpečnosti na akci Den pro život, 
odpoledne  byla  akce  zopakována  pro  dospělé 
a rozšířena o názorné ukázky poskytování první 
pomoci. Středa byla věnována filmům s doprav-
ní  tematikou. Ve  čtvrtek  patřily  „Bezbariérové 
Přeštice“  a  Dům  historie  Přešticka  seniorům. 
V  pátek  probíhala  hlavní  akce  –  Den  bez  aut 
v uzavřené části ulice Na Chmelnicích a ve stej-
nojmenném parku. Dopoledne  také  již  tradičně 
patřilo dopravním soutěžím žáčků z obou přeš-
tických mateřských škol. Odpoledne bylo určeno 
pro družinu při základní škole, bohužel vytrvalý 
déšť donutil pořadatele soutěž přeložit na náhrad-
ní termín. I sobotní vyjížďku na kolech po míst-

ních částech města poznamenalo špatné počasí, 
pro závěrečné pohoštění do Žerovic a ceny pro 
cyklisty si tak dojelo jen málo účastníků.
Přesto, že letošnímu Evropskému týdnu mobi-

lity  počasí  skutečně nepřálo,  ohlasy účastníků 
i přihlížejících občanů byly vesměs kladné. Pro 
příští  akci  v  roce  2015  tedy musíme  objednat 
navíc ještě i sluníčko.

Eva Česáková
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc listopad
Myslíte si, že město Přeštice věnuje dosta-

tečnou pozornost problémům svých měst-
ských částí?
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-

kuzním  fóru,  které  naleznete  na  webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 
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Ohlédnutí za Evropským týdnem
mobility v Přešticích

Návštěva Nittenau

U příležitosti oslav 20. výročí partnerství měst Přeštice a Nittenau navštívili Přeštičtí o víkendu 
19. a 20. října Nittenau. Na fotografii před novou víceúčelovou regentalskou halou v první řadě 
čtvrtý zleva sedí současný starosta Karl Bley, pátý zleva bývalý starosta Julius Schmatz, který spo-
lu se starostou Přeštic Vladimírem Bendou 17. dubna 1993 podepsali partnerskou smlouvu. Více 
informací ze slavnostního setkání přineseme v prosincových PN.                         Foto Ing. Jiří Běl

Vážení spoluobčané,
slunečný teplý říjen nám zpříjemnil aktivity, 

kterými v něm naše město žilo. 
Nejinak tomu bylo během voleb do Poslanec-

ké  sněmovny  Parlamentu  ČR,  které  se  kona-
ly  na  konci  měsíce.  Jejich  výsledky  odrážejí 
nespokojenost občanů s vládnutím, které dlou-
hodobě  upřednostňuje  mocensko  hospodářské 
zájmy  stran  před  zájmy  občanů.  Značná  část 
voličů odklonila  svou podporu od zavedených 
stran k novým hnutím, která postavila své pro-
gramy jednoduše na hospodárnosti s veřejným 
majetkem,  na  odpolitizování  a  adresné  odpo-
vědnosti státní správy, na kontrole politiků pří-
mou demokracií. V podstatě na  tom,  co dosa-
vadní  strany  a  jejich  vlády  již  hlásaly,  ale  ve 
skutečnosti nebyly ochotny ani schopny důsled-
ně plnit. Aby se probraly ze své bohorovnosti, 
vystavili  voliči  dosavadním  stranám  varovné 
vysvědčení a poslali jim hořkou pomoc v podo-
bě  nových  a  tedy  neověřených  subjektů. Není 
důležité,  že  lidé  v  nich  většinou  nemají  letité 
praktické  zkušenosti  s  dosavadní  parlamentní 
politikou, odstup od ní a bližší znalost reálného 
života  naopak může  být  pro  sněmovnu  příno-
sem. Důležité je, zda spolu s dosavadními stra-
nami přimějí českou politiku fungovat moudřeji 
prioritně  ve  prospěch  všeho  lidu,  zda  budou 
chránit  základní morální  hodnoty  naší  společ-
nosti vůči fetiši demoralizující absolutní vlády 
peněz.  Parlament  je  dynamickým  zrcadlovým 
obrazem naší společnosti tvořené každým z nás. 
Prospěch celku je založen na vstřícné kompro-
misní spolupráci jeho součástí, ne na jejich vzá-
jemném vymezování a rivalitě. Chci věřit, že se 
všechny parlamentní strany – vybídnuty výsled-
kem voleb – budou snažit o užší spolupráci ve 
prospěch  celku,  že  v  nepodstatných  věcech 
potlačí jejich egoistické užší zájmy a z většiny 
opustí dosavadní praktiky politikaření.     
Trochu aktualit z domova. O třetím říjnovém 

víkendu se uskutečnila dvě mezinárodní setkání 
– při prvním z nich naše základní umělecká ško-
la přivítala žáky a pedagogy partnerské hudeb-
ní školy z Krška. O přátelské atmosféře během 
celého pobytu slovinských muzikantů a hlavně 
o  jejich  vydařeném  koncertu  v  sokolovně  si 
však  někteří  z  nás mohli  nechat  jen  vyprávět. 
V tu dobu přeštičtí Sokolové, chovatelé a hasiči 
v  doprovodu  rady města  a  pamětníků počátků 
dvacetiletého  partnerství  měst  byli  slavnostně 
a  pohostinně  přijati  německými  přáteli  v  Nit-
tenau.  Více  informací  přineseme  v  prosin-
cových  PN.  28.  říjen  zakončil  slavnostní  akt 
konaný  na  přeštickém  náměstí  u  příležitosti  
95. výročí vzniku Československé republiky. 
K  stavebním  akcím,  které  momentálně  nej-

více  poutají  pozornost  přeštických  občanů: 
Výstavba  přechodu  pro  chodce  u  hřbitova  je 
součástí  kompletního  dopravního  řešení  kři-
žovatky  i  jejího  nejbližšího  okolí.  Současně 
v místě ZD Kbel zatepluje své 2 bytové domy. 
V  souvislosti  s  omezeným  průjezdem  hlavní 
silnice  je nedaleko prováděna  také oprava cca  
75  m  kanalizace.  Termín  ukončení  stavby  je 
do  15.  12.  Stavba  je  součástí  širšího  záměru 
postupné celkové úpravy  lokality mezi hřbito-
vem a kostelem, včetně odkoupení  a následné 
rekonstrukce areálu ZD Kbel.   
V  listopadu  budou  dokončeny  další  stavby  – 

úprava břehu KČT, zateplení MŠ Dukelská, v pro-
sinci  pak  výstavba  technické  infrastruktury  pro  
28 rodinných domků v lokalitě Dolnolukavická.

Příjemný měsíc padajícího listí.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Přeštický kanec

Foto Ing. Jiří Běl



• na území města bylo nalezeno: 2x jízdní kolo 
v  ul.  V  Brance  a  Palackého,  batoh  v  Měst-
ském  parku,  RZ  od  vozu  v  ul.  Husova  –  vše 
předáno na MěÚ, na Masarykově nám. kabelka 
s doklady, průkazkami a fin. hotovostí, 1x OP, 
a dále v Městském parku klíče od vozu  zasu-
nuté  v  zámku  –  předáno majitelům,  2x  injek-
ční stříkačka v Městském parku a v ul. Rybova 
– ekolog. zlikvidovány, zjištěno: 2x vyvrácená 
dopravní značka na Vícově a poškozený obrub-
ník v ul. Smetanova – předáno na hospodářský 
odbor  
• v rámci Evropského týdne mobility zajištěna 
MP: beseda v ZŠ Josefa Hlávky – Dopoledne 
s MP, přednáška v KKC – Den s MP a ZZS, 
zajištěna  spolupráce  na  Masarykově  náměstí 
s BESIPem a v parku Na Chmelnicích – Den 
bez  aut,  dále  zajištěn  veřejný  pořádek  při 
Haydnových slavnostech na Vícově a v Přeš-
ticích a při závodě kol Giant Liga na Masary-
kově náměstí

• výjezd na stížnosti  rušení nočního klidu, na-
rušení veřejného pořádku a občanského soužití: 
2x na školní mládež chovající se nevhodně na 
autobusové zastávce Na Jordáně – vyřešeno na 
místě,  1x na podnapilého občana  ležícího nad 
MŠ v Gagarinově ul. –  řešeno blokově, 1x na 
mladíky  znečišťující  veřejné  prostranství  na 
schodech knihovny v Husově ul. – řešeno blo-
kově,  3x  na  fyzické  a  slovní  napadání  rodin-
ných příslušníků v ul. Nepomucká – oznámeno 
správnímu orgánu, 1x poskytnuta pomoc ležící-
mu muži v podnapilém stavu v Žerovicích, Piv-
ní slavnosti – řešeno: 1x slovní napadání v ul. 
Nepomucká, 1x nevhodné chování mladíka při 
jízdě v autobusu, 1x rušení nočního klidu v ul. 
Krátká, 3x poskytnuta pomoc ležícím podnapi-
lým  osobám na  území města,  1x  znečišťování 
veřejného prostranství v ul. Husova
• městským kamerovým systémem byli zachy-
ceni:  dne  8.  9.  muž  z  Přeštic,  který  v  dopo-
ledních  hodinách  vyvezl  větší  množství  pytlů 

odpadu ke kontejnerům v ul. Veleslavínova, dne 
21. 9.  v nočních hodinách pachatel krádeže jízd-
ního kola v ul. Na Růžku a muž se ženou, kteří 
si  bez  dovolení  vypůjčili  ve  Spolkovém domě 
žebřík  a  již  jej  zapomněli  vrátit,  po  vypátrání 
žebříku  byl  tento  vrácen majiteli  a muž  vyře-
šen v blokovém řízení, dne 23. 9. v 7.30 h řidič 
nákladního vozidla, který vytvořil překážku na 
Tř. 1. máje, když na vozovku z vozidla vypadlo 
větší množství  kaolinu,  nejenže  řidič  –  podni-
katel  z  Radkovic  –  nezastavil,  ale  ještě  projel 
semafory na červenou a znečistil i ul. Nepomuc-
kou; dne 27. 9. po půlnoci mladík z Horšic, kte-
rý v ul. Veleslavínova poškodil  u herny vstupní 
dveře a v ul. Rybova poškodil strom i s podpěra-
mi – vše předáno k vyřešení správnímu orgánu, 
policii nebo vyřešeno v blokovém řízení
• dne 22. 9. prováděla hlídka měření  rychlosti 
v Přešticích Zastávce, v 15.56 h měřeným úse-
kem  projíždělo  vozidlo  citroën,  kterému  byla 
naměřena  rychlost  58  km/h.  Při  jeho  kontrole 
bylo zjištěno, že vozidlo nemá platnou technic-
kou kontrolu a osmadvacetiletý  řidič z Přeštic 
má  řidičský průkaz  zadržený. Dále dne 28.  9. 

v  16.50  h  projížděl  ul.  Husova  řidič  vozidla 
opel,  který  jakmile  spatřil  zde  hlídkujícího 
strážníka,  prudce  zabočil  doprava  a  ujížděl  
ul.  K  Viaduktu,  kde  byl  však  u  zahrádek 
dostižen.  Kontrolou  bylo  zjištěno,  že  šesta-
dvacetiletý  řidič  z  Chlumčan  není  vlastníkem 
žádného řidičského oprávnění a řízení mu bylo 
zakázáno soudem, před jízdou požil alkoholic-
ké nápoje a na vozidle byly připevněny jiné RZ. 
Oba řidiči jsou podezřelí ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a byli 
předáni k dalšímu opatření policii. 
•  Problém v Přešticích:  podzimní  počasí 
přináší  zhoršující  se  podmínky  viditelnosti, 
večer  se  dříve  stmívá  a  ráno  déle  rozední-
vá,  avšak  jízda  na  neosvětleném kole  za  této 
snížené  viditelnosti  je  cyklisty  našeho města 
často podceňována. Strážníky a řidiči byl tento 
nešvar již zaznamenán. Povinnost cyklisty jez-
dit za snížené viditelnosti řádně osvětlen upra-
vuje zákon o provozu na pozemních komuni-
kacích, který v § 58 mimo jiné říká: „Cyklista 
je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy 
rozsvícen  světlomet  s bílým světlem svítícím 
dopředu  a  zadní  svítilnu  se  světlem  červené 
barvy  nebo  přerušovaným  světlem  červené 
barvy…“ Jízda na kole beze  světla ve večer-
ních či ranních hodinách za snížené viditelnos-
ti  se může cyklistům nevyplatit. Vystavují  se 
nebezpečí, že je srazí projíždějící auto nebo se 
mohou  stát  příčinou  dopravní  nehody.  Jejich 
nezodpovědnost  totiž ohrožuje řidiče, kteří  je 
často vidí až na poslední chvíli. Městská poli-
cie již začala provádět preventivní akce zamě-
řené na neosvětlené cyklisty a  tyto přestupky 
bude  řešit  sankcemi dle  zákona. Každý cyk-
lista by měl vidět a být viděn!!!

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Königs-
mark, MUDr. Karel Naxera, p. Karel Švarc.

B/schvaluje
1.  Program  19.  zasedání  Zastupitelstva  města 
Přeštice.  
2. OZV č. 8/2013 – dodatek č. 1 k OZV 1/2008 
Požární řád města Přeštice.
3.  OZV  č.  9/2013  o  plošném  zákazu  sázko-
vých her na území města Přeštice s účinností od  
1.  1.  2014;  současně  se  ruší  OZV  č.  1/2013 
včetně všech dodatků.
4.  Poskytnutí  bezúročné  půjčky  Občanské-
mu  sdružení  KČT  Úhlava,  Osoblaho  989, 
334 41 Dobřany  ve  výši  284  tis. Kč  na  před-
financování  projektu  nové  naučné  stezky  „Po 
stopách sv. Vojtěcha“ v r. 2014 se splatností do 
30. 11. 2015.
5.  Poskytnutí  bezúročné  půjčky  TJ  Přeštice 
ve výši 200 tis. Kč na opravu střechy v areálu 
fotbalového hřiště v roce 2013 se splatností ve  
4  ročních  splátkách po 50  tis. Kč,  tj.  splacení 
celé částky nejpozději do 30. 11. 2017.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
ze dne 9. 7. 2013 mezi městem Přeštice a občan-
ským sdružením Aktivios, Nezdice 46.
7. Dražbu bytu č. 7, Smetanova 931, Přeštice, 
za vyvolávací cenu 850 000 Kč.
8.  Koupi  dvoutřetinového  spoluvlastnického 
podílu na pozemku dle PK p. č. 490 o výměře 
14 782 m2 v k. ú. Přeštice  od pana Jiřího Matý-
se, bytem č. p. 119, 334 01 Soběkury za kupní 
cenu 28,50 Kč/m2, tj. celkem 421 287 Kč.
9.  Prodej  28  parcel  určených  pro  výstav-
bu  rodinných  domků  v  k.  ú.  a  obci  Přeštice 
–  lokalitě  Dolnolukavická:  pozemky  dle  KN  
p. č. 208/170 a p. č. 208/171 a pozemky dle GP 
zpracovatele J. Blažka č. 2008-137/2012 ozna-
čené v číselných řadách p. č. 208/199-208/216  
a  p. č. 208/218-208/225 za cenu 1250 Kč/m2 se 
zřízením předkupního práva věcného pro město 
Přeštice.
10. Prodej pozemku parc. č. 238/7 v k. ú. Přeš-
tice společnosti C Kapital Inwest a. s. se sídlem 
Lužná 2, 160 00 Praha 6 za cenu 1050 Kč/m2 

za podmínky zřízení předkupního práva ve pro-
spěch města.
11. Přípravu vypořádání majetkoprávních vzta-
hů s vlastníky potřebných pozemků a následně 
dlouhodobý pronájem (minimálně 10 let) těchto 
pozemků ve vlastnictví města Přeštice pro pro-
jekt TJ Přeštice „Výstavba a provoz fotbalové-
ho hřiště s umělým povrchem“ v areálu fotbalo-
vého stadionu v Přešticích. 
12. Uzavření budoucích kupních nebo budou-
cích směnných smluv na koupi nebo směnu 
pozemků  pod  fotbalovými  hřišti  TJ  Přešti-
ce  za  cenu  200 Kč/m2  na  dobu do  uzavření 
všech  dotčených  smluv.  Město  se  může  ze 
smluv  vyvázat,  pokud  nedojde  k  uzavření 
budoucích  kupních  nebo  směnných  smluv 
na všechny potřebné pozemky nejpozději do  
31. 3. 2014.
13. Koupi areálu ZD Kbel za 13 300 000 Kč 
za  podmínek  uvedených  v  přiložené  kupní 
smlouvě.
14. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině PO KKC 
Přeštice.

C/bere na vědomí
1. Podání trestního oznámení k Okresnímu stát-
nímu  zastupitelství  Plzeň-jih  a  Policii  České 
republiky v návaznosti na usnesení ZM č. F/1 
ze dne 20. 6. 2013.
2. Zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
3.  Rezignaci  Mgr.  Michaely  Hrubé  na  pozici 
koordinátorky  projektu  Zdravé město  Přeštice 
ke dni 31. 7. 2013.
4.  Závěrečný  účet  za  rok  2012  dobrovolného 
svazku obcí Povodí Berounky.
5. Zprávu o činnosti Finančního výboru ZM za 
období 1. 1. 2013 až 31. 7. 2013.

D/ zamítá
1.  Návrh  na  vydání  OZV  o  přezkoumá-
ní  řidičů  taxislužby  v  Přešticích  dle  zákona 
č.  111/1994  Sb.,  o  silniční  dopravě  ve  znění 
pozdějších předpisů.
2. Prodej části pozemku p. č. 332/1 v k. ú. Přeš-
tice o výměře cca 153 m2 pí Jindře Mlynaříko-
vé, bytem Gagarinova 854, Přeštice.

E/ souhlasí 
1. S dotačním projektem TJ Přeštice na výstavbu 

fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu 
fotbalového stadionu v Přešticích.  
2. S ponecháním Pravidel pro grantový program 
města Přeštice v oblasti kultury, sportu, volného 
času a vzdělávání pro rok 2014 beze změn.

F/ pověřuje
Do doby  jmenování nového koordinátora pro-
jektu  Zdravé  město  Přeštice  funkcí  koordiná-
tora  tohoto  projektu  tajemnici MěÚ  paní  Evu 
Česákovou.

G/ukládá
1. Starostovi města svolat do 15. 10. 2013 pra-
covní poradu zastupitelstva města k vysvětlení 
postupu provedení vánočního osvětlení včetně 
předložení  důkazů.  Do  té  doby  zastupitelstvo 
města  pozastavuje  platnost  usnesení  č.  F/3  ze 
dne 20. 6. 2013.
2.  Radě  města  přehodnotit  usnesení  RM  
č.  478/2013  ze  dne  5.  8.  2013  o  výši  nájmu 
v městských bytech. 
3. Radě města zajistit vypracování plánu obno-
vy a investic do městského majetku do 31. 12. 
2013.

H/ pozastavuje
Usnesení  rady  města  č.  478/2013  ze  dne  
5. 8. 2013.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc září 2013

Kříženec  labradorského retrievra, černé bar-
vy,  stáří  2  roky,  odchycen  v  Přešticích,  bez 
známky týrání, umístěn v městské záchytné sta-
nici v Přešticích v ul. V Háječku.

Oznámení 
o nalezeném pejskovi

Městský  úřad  Přeštice,  odbor  správní  a  do-
pravní, Vás touto cestou informuje, že v důsled-
ku  změn  na  základě  zákona  č.  119/2012  Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silnič-
ní 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 uvedených 

řidičských  průkazů  bez  stresových  situací 
či  jiných  problémů  neodkládejte  výměnu  na  
poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidič-
ských  průkazů,  kde  Vám  pracovnice  rády  do 
jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně ři-
dičského průkazu je nutné doložit stávající řidič-
ský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, 
l  ks  fotografie  předepsaného  formátu  a  v  pří-
padě  změny  údajů  (nesouhlasí-li  bydliště  či 
příjmení  s aktuálními údaji) 50 Kč na správní 
poplatek. Občané, kteří dovršili 65 let věku 
(změna zák. k 1. 7. 2013), musí mít platnou 
lékařskou prohlídku.        Bc. Daniel Novotný

vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Výměna řidičských 
průkazů

U S N E S E N Í  
z 19. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26. 9. 2013 

 v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
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VÝROČÍ (říjen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (září)

Marie KRIEGEROVÁ         
Pavel HAVÍŘ      
Marie ŠMÍDOVÁ  
Jindřiška SEDLÁČKOVÁ 
Josef ŘEZÁČ        

(1940)
(1973)
(1952)
(1945)
(1949)

86 let 
František MALAFA
Jan MRKVIČKA

83 let 
Vladimír VOZKA
Jaroslava KRÁTKÁ
Václav NĚMEČEK

87 let 
Emilie BRADOVÁ
Miloslava FIALOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

Zlatá svatba

84 let 
Jiřina SKÁCELOVÁ (Žerovice)

Helena BEŠKOVÁ

Společenská kronika

Omluva

88 let 
Anna LOUDOVÁ
Jan TICHOTA

81 let 
Marie LAŠTOVIČKOVÁ

Anna HICKLOVÁ
Ludmila KACEROVSKÁ

Antonie ŠÚŠOVÁ

Poděkování

Blahopřání k 90. narozeninám

Blahopřání k 91. narozeninám

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

Ve  druhé  polovině  měsíce  září  a  v  první 
polovině  měsíce  října  oslavily  své  80.  naro-
zeniny  tyto  naše  přeštické  spoluobčanky:  dne  
25.  září  paní  Anna Karásková  a  dne  6.  říj-
na  paní  Zdeňka Kolářová.  Obě  oslavenky-
ně  osobně  navštívil  s  květinou  a  s  dárkem  
Mgr.  Jan  Königsmark,  místostarosta  města, 
a za jeho vedení jim popřál do dalších let hlavně 
hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti. 

Oslavenkyně Zdeňka Kolářová.

85. narozeniny paní Boženy Linhartové

Své půlkulaté 85. narozeniny oslavila dne 15. září paní 
Božena Linhartová 

z Přeštic. Za vedení města Přeštice ji s květinou a dárkem navštívil místostarosta Mgr. Jan Königs- 
mark a do dalších let jí popřál především pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a spokojenosti. Osla-
venkyně se s ním podělila o vzpomínky z jejího celoživotního učitelského působení.
 Paní Boženu Linhartovou znají přeštičtí občané především střední a starší generace jako výbor-

nou pedagožku, která od školního roku 1951/52 až do školního roku 1960/61 učila na ZŠ Přeštice 
– nejprve na 1. stupni a poté na 2. stupni. Od roku 1961 začala pracovat jako učitelka v Plzni, nejpr-
ve na Pedagogickém institutu, pak od roku 1965 jako asistentka na Pedagogické fakultě – zpočátku 
na Katedře M-F a později, po rozdělení matematiky a  fyziky v samostatné katedry, na Katedře 
matematiky jako odborná asistentka, a to až do jejího odchodu do důchodu v roce 1985.
 Přiložené fotografie přibližují paní Linhartovou v době, kdy působila na ZŠ Přeštice.

Dne 1. listopadu 2013 tomu budou 2 roky, co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička a prababička, paní 

Marie Kubátová
z Přeštic, Na Chmelnicích. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcera Jiřina, synové Miroslav a Josef, ostatní příbuzní a známí.

85. narozeniny paní Věry Svobodové

Rovněž své půlkulaté 85. narozeniny oslavila dne 5. října paní 
Věra Svobodová,

manželka bývalého dlouholetého ředitele 1. ZŠ Přeštice, který již bohužel není mezi námi a jehož 
nedožité 85. narozeniny si v letošním roce také připomínáme.
 Nejbližší rodině byl pro paní Svobodovou předán dárkový balíček s přáním především pevného 

zdraví, klidu, radosti a pohody.

Úctyhodné životní jubileum, své 90. naroze-
niny, oslavil dne 17. října pan 

Václav Vohradský 
ze Skočic. Osobně mu přijel poblahopřát sta-

rosta města Přeštice Mgr. Antonín Kmoch. Do 
dalších let popřál panu Vohradskému především 
pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost.

Své  úctyhodné  91.  narozeniny  oslavila  dne 
28. září paní 

Emilie Fraňková
z  Přeštic.  Za  vedení  města  paní  Fraňkové 

osobně  popřál  hlavně  hodně  zdraví,  radosti, 
klidu  a  spokojenosti  místostarosta  Mgr.  Jan 
Königsmark.

Na společnou cestu životem se vydali před 50 lety manželé 

Josef a Marta Bouřilovi 

z Přeštic. Své „ANO“ si tenkrát v tom samém dni řekli hned dvakrát – nejdříve při občanském  
(civilním) obřadu, jejich oddávajícím byl pan Karel Šašek, v té době předseda Městského národní-
ho výboru v Přešticích, a podruhé v přeštickém kostele, kde je oddával tehdejší dlouholetý admi-
nistrátor přeštického děkanství děkan P. Josef Novák. Tento pro ně tak krásný a výjimečný den si 
připomenuli 5. října tohoto roku.
Při této příležitosti je navštívil Mgr. Jan Königsmark, místostarosta města. Váženým manželům 

Bouřilovým předal květinu a dárkový balíček. Za vedení města Přeštice jim do dalších společných 
let popřál především hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné lásky. Nad krásnými svatebními 
fotografiemi, z nichž dvě se svolením manželů Bouřilových otiskujeme, se s ním podělili o mnohé 
hezké vzpomínky z jejich „velkého“ dne.

Zlatá svatba

Rovněž  zlatou  svatbu  –  50  let  společného 
života – oslavili dne 12. října manželé 

Vladimír a Marie Današovi 
z Přeštic. Vedení města Přeštice přeje váže-

ným  oslavencům  do  dalších  let  hlavně  pevné 
zdraví, hodně lásky, štěstí a spokojenosti v kru-
hu  své milující  rodiny. Manželům  byl  předán 
dárek od vedení města.

V říjnových Přeštických novinách ve „Vzpo-
mínce na paní Annu Leitlovou u příležitosti 
jejích nedožitých 100. narozenin“ bylo chyb-
ně uvedeno, že zemřela 24. dubna 2012 „tedy 
přesně v den, ve kterém jí bylo 88 a půl roku“ 
– správně mělo být „tedy přesně v den, ve kte-
rém jí bylo 98 a půl roku“.
Za  toto  nedopatření  se  velice  omlouváme 

všem čtenářům PN, především však rodině paní 
Leitlové.

 Za vedení města Přeštice 
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 

S velikým zájmem a  zaujetím  jsem  si  v  říj-
nových  Přeštických  novinách  přečetl  příspě-
vek  pana  Miroslava  Čepického  „Vzpomínky 
s fotografií“.
Rád  bych  mu  touto  cestou  poděkoval  za 

vzpomínku na mého otce, pana Josefa Königs-
marka,  kterému  ve  svém  příspěvku  věno-
val u příležitosti  20. výročí  jeho úmrtí velkou 
pozornost.

 Za celou rodinu Josef Königsmark, syn

Na svého významného 
rodáka nezapomínáme
Za  vedení  města  Přeštice  i  za  přeštické 

občany  byla  v  den  248.  výročí  narození 
našeho  významného  přeštického  rodáka 
Jakuba Jana Ryby, který se zde narodil dne 
26. října 1765, u jeho pomníčku s pamětní 
deskou pod barokním kostelem Nanebevze-
tí Panny Marie, položena květina a zapále-
na svíce.

Mgr. Jan Königsmark
místostarosta města Přeštice  



2. 11. SO: NAUČNÁ STEZKA KE STU-
DÁNCE LÁSKY
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně,  z Plzně 8.35 
do Pňovan, z Pňovan 9.07 do Konstantinových  
Lázní.  Zpět  z  Konstantinových  Lázní  16.16 
do Pňovan,  z Pňovan 16.59 do Plzně  (17.26), 
z Plzně 18.10 do Přeštic.
TRASA:  Konstantinovy  Lázně  –  Břetislav 
– Studánka lásky Konstantinovy Lázně – Hra-
dišťský vrch
(13 km vede V. Borovcová)
9. 11. SO: JINDŘÍNEM A ČERNÝM 
LESEM   
Odchod od ČD Přeštice v 8.45. Zpět z Přeštic 
do Plzně (15.14, 16.28, 17.14)
TRASA: ČD Přeštice – Příchovice – Radkovice 
– Jindřín – Dolce – Horšice – Henigarov – Čer-
ný les – Radkovice – Příchovice – Přeštice
(17 km vede J. Hanzlíčková)
16. 11. SO: POCHOD K LOMEČKU
Vlakem z Přeštic 8.43 (R) do Klatov, z Klatov 
10.22 do Starce (11.02). Zpět z Kouta na Šuma-

vě 15.36 do Klatov (16.20), z Klatov 16.46 do 
Přeštic.
TRASA: Starec – Bělohrad – Lomeček – Starý 
Klíčov – Kout na Šumavě ČD
(11,5 km vede V. Řežábek) 
23. 11. SO: PŘES TANABERK
Vlakem z Přeštic 8.43 (R) do Klatov, z Klatov 
10.22 do Chodské Lhoty. Zpět ze Kdyně 15.43 
do Klatov, z Klatov 16.46 do Přeštic
TRASA: Chodská Lhota – Na Vítovky – Nová 
Ves – sv. Anna – Tanaberk – Prapořiště – Kdyně
(10 km vede F. Vokáč)
30. 11. SO: NÝRSKO – DEŠENICE
Vlakem z Přeštic 8.43 do Nýrska. Zpět z Deše-
nic 16.11 do Přeštic.
TRASA: Nýrsko – Bystřice – Hodousice – Bla-
ta – Želivský vrch –  Žiznětice – Dešenice
(15 km vede V. Čermák)
SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 21. listopadu 
2013 v 17.00 hod.
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Program na měsíc listopad 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

listopad 2013 
l 1. 11. 2013 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios

l 1. 11. 2013 Taneční 2013 – II. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

l 4. 11. 2013 Osobnosti Přešticka na slovíčko
Čas konání: 17.30 hodin
Do křesla hostů usedne přeštický vikář Mons. 
Karel Plavec, Th.D. a Judr. Karel Pexidr.
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: dobrovolný

l 6. 11. 2013 Písmo – náš obraz
Čas konání: 17.30 hodin
Přednáška s možností navázat na kurz grafote-
rapie.
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 60 Kč

l 12. 11. 2013 Koncert Dechového orchestru 
ZUŠ Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

l 15. 11. 2013 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios

l 16. 11. 2013 Zítra to roztočíme drahoušku 
– DS Úhlavan 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 17. 11. 2013 Lampiónový průvod, taneč-
ní show – Zumba Kids,  orientální  tance,  tanec 
s ohněm, sólo H. Hodanové
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

l 28. 11. 2013 Dostaveníčko s dechovkou 
Čas konání: 18.00 hodin
K poslechu i k tanci zahraje jihočeská dechovka 
Netolička s kapelníkem M. Veselým.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

Oznámení pro občany města Přeštice
Úřad práce České  republiky, Kontaktní pra-

coviště Krajské pobočky v Plzni pro Plzeň-jih 
oznamuje, že ode dne 1. 10. 2013 je přestěho-
ván  referát  hmotné  nouze,  příspěvku  na  péči 
a dávek pro osoby zdravotně postižené na adre-
su Husova 760, 334 01 Přeštice. 
Stěhování  proběhlo  z  důvodu  zajištění  bez-

bariérového  přístupu,  a  tím  i  zvýšení  kvality 
poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením.  

Úřední hodiny zůstaly nezměněny:
Pondělí:  8.00-12.00, 13.00-17.00
Úterý:     8.00-11.00
Středa:    8.00-12.00, 13.00-17.00
Čtvrtek:   8.00-11.00
Pátek:     8.00-11.00 (pouze pro nové uchazeče

 o zaměstnání a pozvané klienty)
Agenda  státní  sociální  podpory  a  zaměst-

nanosti  zůstává  na  adrese  Palackého  460,  
334 01 Přeštice.

Podzimní program spolku Úhlavan
Milí přátelé a příznivci „prken, co znamenají 

svět“ –  tedy divadla – ochotníci Úhlavanu při 
KKC v Přešticích se znovu hlásí se svou nabíd-
kou zábavy. Od uvedení naší úsměvné komedie 
uplynul už nějaký ten čas. Prožili jsme všichni 
horké  léto,  užili  si  dovolených.  Teď  tu máme 
nevlídný podzim, sluníčka je jako šafránu. Pro-
to  jsme  se  rozhodli  osvěžit  tento  čas  reprízou 
hry  „Zítra  to  roztočíme,  drahoušku“.  Jednak 
proto,  že  byla  přijata  vámi,  diváky,  příznivě 
a  pak  bychom  rádi  znovu  zažili  tu  příjemnou 
atmosféru, která  tady byla mezi herci a publi-
kem. Jisté  je, že se rozhodnou k opětovné ná-
vštěvě. Všechny velice rádi uvítáme a už dnes 
se těšíme. Představení se koná 16. listopadu t. r. 
„Tož přijďte pobejt“ praví se v jednom nářečí, 
tak ho využijte k naší radosti.

Zároveň chceme upozornit na další kulturní akci. 
Ta se koná těsně před Vánoci a proběhne v přeš-
tickém Domě historie. V „Příběhu Štědrého dne“, 
jak  se  dílko  jmenuje,  prožijete  s  jednou  rodinou 
úsměvné chvíle tohoto dne se vším svátečním sho-
nem až po krásné, štědré a doslova kouzelné vyvr-
cholení Štědrého večera. Určitě vás pobaví. Přesný 
termín  akce  bude  uveden  v  prosincových  novi-
nách.  Všechny  zájemce  už  dnes  srdečně  zveme. 
A do třetice naší nabídky máme v záloze pohádku 
„O  líném  Honzovi“.  Termín  bude  uveden  včas, 
abyste ji mohli navštívit, ať jste malí nebo velcí.
Milí přátelé, to jsou naše nabídky a je na vás, 

zda nám svojí návštěvou uděláte radost. Moc se 
na vás těšíme!

Za všechny členy spolku Úhlavan 
zdraví A. Sýkorová

Výlet do Jindřichova Hradce
Každoročně,  a  to  již  několik  let,  pořádá  

OÚ  Řenče  jednodenní  výlety  po  krajích  čes-
kých pro občany Řeneč a okolních obcí. Letos 
jsme byli v krásném jihočeském městě Jindři-
chově Hradci. Díky odbornému výkladu  jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavého o historii měs-

ta,  prošli  jsme  se  po městě,  v muzeu  jsme  se 
podívali na Krýzovy jesličky a navštívili  jsme 
zámek.
Příští  rok  navštívíme  asi  Český  Krumlov, 

toto město  je  zařazeno  do  světového  dědictví  
UNESCO.                                       Ing. Jiří Běl 

Vzpomínka na hostinec
Na Kosině
V dnešní době není časté, aby se opětně ote-

vřela  restaurace,  která  byla  uzavřena  v  roce 
1998. K této restauraci mám osobní vztah, pro-
tože jsem tam chodil tátovi pro pivo. V pondě-
lí  9.  září  t.  r.  se  tato  restaurace  u  přeštického 
nádraží opět otevřela. O historii této restaurace 
je  skoro  všechno  napsáno  v  práci  Staré  hos-
pody na Přešticku, kterou vydalo v  roce 2003 
Kulturní zařízení Přeštice. Největší slávu zažila 
tato restaurace v období mezi válkami. Do roku 
1989,  když  Škodovka  v  Plzni  zaměstnávala 
několik desítek  tisíc  lidí,  se každý všední den 
sjíždělo mnoho autobusů z okolí Přeštic k přeš-
tickému  nádraží.  Restaurace  Na  Kosině  byla 
takovou mezizastávkou mezi prací a domovem 
pro mnoho mužů, a to jak ráno, tak odpoledne. 
Byla to doba, kdy vlaky byly plné cestujících, 
Dobřanští si již nesedli. Dnes se ve vlaku skoro 
musíte bát a v Přešticích nastupuje a vystupuje 
tak do deseti lidí. Přejme současným provozo-
vatelům  restaurace,  aby  se  jim  dařilo  a  hosté 
byli spokojeni.                                Ing. Jiří Běl

„Stříbrný“ orchestr
Již tradičně patřil poslední víkend v září mezi-

národnímu  festivalu  dechových  hudeb  Vejvo-
dova Zbraslav  (Praha). Dechový  orchestr  ZUŠ 
Přeštice se jej zúčastňuje po řadu let. Letos to byl 
v  pořadí  již  osmnáctý  ročník.  Součástí  festiva-
lu byla opět soutěž orchestrů, v níž je povinnost 
zařadit  do  soutěžního  repertoáru  předem  urče-
nou  skladbu.  Pro  letošní  rok  zvolili  pořadatelé 
skladbu  Jaromíra  Vejvody  Až  půjdu  od  tebe 
ráno. Výkony soutěžících hodnotila porota, v níž 
zasedli  tito  pánové:    Václav  Blahunek  –  ředi-
tel  a  šéfdirigent Hudby Hradní  stráže  a Policie 
České republiky, Jaroslav Šíp – velitel Ústřední 
hudby Armády České republiky a Tomáš Stavěl 
–  hudební  režisér  Českého  rozhlasu  Praha. Na 
letošní ročník přijelo celkem osm kapel, z nichž 
sedm soutěžilo. Náš přeštický orchestr byl jedi-
ným  zástupcem  západních  Čech  a  jako  jediný 
“školní“  orchestr.  Během  dvou  dnů  jsme  ode-
hráli  šest  veřejných  vystoupení  včetně  soutěže 
v  Černém  divadle  Jiřího  Srnce  a  slavnostního 
průvodu. V soutěžním klání skončily dvě kapely 
ve  zlatém,  dvě  kapely  ve  stříbrném a  tři  kape-
ly v bronzovém pásmu. Dechový orchestr ZUŠ 
Přeštice vybojoval stříbrné pásmo a k tomu získal 
Jan Šimůnek cenu poroty za sólový zpěv. Všem 
členům velice děkuji za spolupráci a reprezenta-
ci naší školy.                                     Dušan Rada

ZUŠ Přeštice

Kulturní pozvánka – pojďte se zasmát do Snopoušov
V sobotu 9. listopadu v sálu kulturního domu 

ve Snopoušovech v 18 hodin vystoupí kbelský 
ochotnický spolek a sehraje veselohru od neko-
runovaného  krále  zábavného  divadla  Georga 
Feydeau  s  názvem  „Proutník  pod  pantoflem“. 
Jedná  se  o  novou  hru,  neboť  byla  Kbelskými 
představena  letos  v  květnu  poprvé.  Kulturní 
zážitek  jistě  zpříjemní  občerstvení  v  hospodě 

pana  Hronka  (sál  se  nachází  ve  stejné  budo-
vě  jako hostinec),  stejně  jako doprava  z Přeš-
tic  i  zpět  zdarma.  Autobus  bude  na  přeštické 
náměstí přistaven v 17.30 hodin. Cena vstupen-
ky je 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč. Rezervace 
možná na e-mailu: eva.klepsova@seznam.cz

Za kulturní komisi obce Dolní Lukavice
Mgr. Eva Klepsová

l 29. 11. 2013 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios

l 29. 11. 2013 Taneční 2013 – závěrečná
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Přeštice



Ještě  jednou  děkujeme  všem  sponzorům 
a  partnerům  za  podporu  naší  školy  při  osla-
vách výročí v sobotu 5. října. Hned od 10 hodin 
se  škola  zaplnila  návštěvníky.  Přivítali  jsme 
vzácné  hosty:  JUDr.  J.  Havlíčkovou,  vedoucí 
odboru  školství  KÚ  PK; Mgr.  Danu  Hanušo-
vou, vedoucí odboru školství, mládeže, kultury 
a  památkové  péče MěÚ Přeštice; Mgr. Marti-
nu  Míškovou,  ředitelku  KKC  Přeštice;  paní  
R. Süssovou a pí V. Kokoškovou z DHP (záro- 
veň jim děkujeme za zapůjčení vybavení staré 
třídy); p. Ing. Běla; zástupce okolních obcí. Při-
šli také p. V. Hřebec; Ing. Pavel Hřebec a pí M. 
Vondrová; děti p. řídícího Hřebce; Ing. J. Kasl 
z Ostrova,  který  píše  o  historii Dolnolukavic-
ka; učitelé ze ZUŠ Přeštice: p. L. Chadt; pí E. 
Parlásková; pí M. Čermáková; pí J. Hofmanová; 
zastupitelé Dolní Lukavice v čele s p. starostou 
V. Opálkem a p. místostarostou J. Šilhánkem.
Z pozvaných bývalých pedagogů naší ZŠ nám 

svojí přítomností udělaly radost pí M. Ausber-
gerová (ta se u nás ve škole narodila); pí Z. Bab-
ková, pí L. Čermáková, pí M. Platlová, pí M. 
Polívková, pí J. Šolová a paní učitelky z přeš-
tické  ZŠ  Josefa  Hlávky  Mgr.  B.  Hanzlíková,  
Mgr. A. Motejzíková a Mgr. A. Němečková. 
V přízemí školy si všichni s vel-

kým  zájmem  prohlíželi  kroniky, 
v  tělocvičně  výstavu,  kterou  tvo-
řily dobové dokumenty a fotogra-
fie.  Děkujeme  všem,  kteří  nám 
je  zapůjčili.  V  jedné  ze  tříd  bylo 
možné vyslechnout trochu historie 
od Mgr. E. Klepsové, v  jiné zase 
prezentaci  fotografií  ze  školních 
akcí.  Před  14.  hodinou  se  zájem-
ci z řad hostů a návštěvníků školy 
přesunuli  do  restaurace  „U  Bílé 
růže“, kde měl vystoupení hudební 
soubor  Lukaváček  pod vedením  

Mgr.  Nadi  Květoňové,  který  oslavoval  10  let 
svého působení na naší škole. Děti si zazpívaly 
i s bývalými členy souboru. Program byl zpes-
třen o vystoupení žáků ZUŠ Přeštice. Děti byly 
odměněny  velkým  potleskem,  hrnečkem  na 
památku a malým občerstvením. Školou prošlo 
na 300 lidí a většina odcházela s úsměvem. To 
byla odměna pro nás všechny,  kteří  jsme  tuto 
akci  připravovali.  Pozitivní  ohlasy  zapsané 
v Knize návštěv nás potěšily. Setkání s bývalý-
mi pedagogy a hosty bylo velice milé. Všichni 
máme ještě dlouho na co vzpomínat. K příjem-
né  atmosféře  sobotního  dne  přispěly  nemalou 
měrou členky Dámského klubu, které u vchodu 
do školy připravily stánek, jenž všechny zave-
dl  do  dob  před  mnoha  lety.  „Svačinky  Káji 
Maříka“  obohatily  nejen  naše  chuťové  buňky, 
ale  i vědomosti  či vzpomínky na poutavé čte-
ní příběhů školáka Káji. Milé dámy, děkujeme 
Vám za koláčky od slečny z fary, buchtičky od 
paní lesní, jablkový závin od paní řídící a mno-
ho dalších skvělých dobrot. Jako vždy jste byly 
perfektní! Velké díky! 
Publikaci k dvoustému výročí  školy a desá-

tému  výročí  Lukaváčku,  kterou  sestavili  
Mgr. Šperlová a p. M. Böhm, si můžete zakou-
pit v ZŠ za 25 Kč. Zároveň bude k prodeji na 
akcích, na které vás tímto srdečně zveme:  
30. 11. – Adventní jarmark v klubovně na 
návsi, rozsvícení vánočního stromu
6. 12. od 17.00 hod. – Předvánoční besídka 
v hostinci U Bílé růže 
19. 12. od 17.00 hod. – Vánoční koncert  Luka-
váčku a hostů v kostele sv. Petra a Pavla v Dol-
ní Lukavici.      Zaměstnanci ZŠ Dolní Lukavice
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Oslava 200 let školy a 10 let Lukaváčku Děda vystavuje fotky
V tom velkém baráku pod kostelem má děda 

hodně fotek. Máma mi povídala, jak to připra-
vovali. Děda měl narozeniny a proto má výsta-
vu. Byla jsem tam s mámou a s tátou, když se 
na dědovo fotky přišlo podívat hodně lidí. Na 
těch fotkách jsem také  já,  třeba  jak skáču do 
vody nebo i brečím. Nebo je tam babi u obě-
da, to jsem se smála, jak okusovala tu kost. Je 
tam i Áďa s Nelou, druhá babi. Pak jsou tam 
další  lidi,  některé  neznám. Děda  taky  hodně 
fotí  kytky.  To  jsou  všechno  barevné  fotky, 
ty se mi líbí. Potom děda taky ukazuje „bez-

barvé“ – černobílé  fotky,  ty se mi ale nelíbí. 
Taky dědovi lidi, co přišli, hodně fotky chvá-
lili, jak pěkně fotí. A táta o dědovi povídal, co 
už všechno nafotil. Ale bylo to na mě už moc 
dlouhé a nudila  jsem se. Ale měli  tam dobré 
preclíky.  Já  už  taky  fotím, mám malý  foťák, 
a když nezlobím, tak mi táta půjčí svůj. Třeba 
jak jsme byli na výletě nebo s tátou jsem byla 
na házené. Táta s mámou mi je vytiskly a já je 
s dědou ukazuji.

Povídání malé Štěpánky při vernisáži 
dědovo výstavy fotografií zapsal (šat).

Výstava fotografií „Od černobílé k barevné“ ing. Karla Šatry se koná u příležitosti
 jeho 75. narozenin, je průřezem jeho celoživotní tvorby 
a v Domě historie Přešticka je otevřena do 17. listopadu.

Hodně společných vzpomínek měli při verni-
sáži autor Karel Šatra (vpravo) a Jan Mrkvička.

Portrét autora ing. Karla Šatry.

Řenečská škola v novém

Škola  v  Řenčích  dostala  během  prázdnin 
doslova nový „kabát“. Byla opravena nejen fasá-
da školy, ale rekonstrukcí prošly i chodby, šatna 
a jídelna. V době prázdnin vznikla také zahrada, 
která  je využívána nejen při výuce přírodověd-
ných a jiných předmětů, ale také jako prostor pro 
činnost mateřské školy, školní družiny a pro akce 
s rodiči. Zahrada nabízí dětem prostor pro pro-
žitkové  poznávání  zákonitostí  přírody,  ale  také 
pro relaxaci i zdravou úrodu v podobě borůvek, 
rybízu, bylinek a dalších. Záměrem byla přemě-
na původní zahrady v hravé a inspirující prostře-
dí a využití okolí školy v co nejširším předmě-
tovém  spektru,  což  se  povedlo. Základní  škola 
v  Řenčích  oslaví  v  polovině  listopadu  již  210 
let od doby, kdy se v obci začalo poprvé vyučo-
vat. V  současné době poskytuje  škola vzdělání 
v 1. až 5. ročníku podle vzdělávacího programu 
„Tvořivá škola“, který je založen na principech 
činnostního  učení.  Třídy  školy  jsou  vybaveny 
interaktivními  tabulemi  a počítači  s  připojením 

na  internet.  Kromě  důrazu  na  používání  infor-
mačních  a  komunikačních  technologií  a  mož-
ností výuky anglického jazyka od 1. třídy se ško-
la zaměřuje  také na dodržování  tradic a zvyků. 
Součástí školy je školní družina s provozní dobou 
od 6.30 do 7.15 a od 11.15 do 16.00 hodin.

Mgr. Věra Burdová
ředitelka školy

Zvony pro katedrálu
V Plzeňském deníku byla dne 3. října t. r. uvedena následující zpráva: Na provizorní dřevěnou 

zvonovou stolici budou zavěšeny dva dodané zvony a odhaleny právě dnes. Budou čekat na další 
dva, které budou vyrobeny do začátku roku 2015 a pak budou najednou všechny instalovány do 
věže katedrály, odkud pak zazní po více než sedmdesáti letech.
Dne 3. 10. 2013 proběhlo odhalení zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje, které odlil p. Manoušek. 

Současně tam představil svoji zvonkohru a hrál profesor hry z Holandska. 

COLOR
centrum



První dochovaná písemná zmínka o přeštic-
kém pivu je z roku 1586. Tohoto roku majitel 
města  Václav  Švihovský  z  Rýzmberka  udělil 
místním měšťanům právo várečné. O umístění 
prvního  pivovaru  není  nic  známo.  Předpoklá-
dá  se,  že byl někde v prostorách  tehdejší  rad-
nice. Podrobnější  informace  jsou z 18.  století. 
Měšťanský pivovar zanikl v roce 1807 v souvis-
losti se vznikem pivovaru církevního a následně 
panského v prostorách Nového dvora. Posled-
ní  várka  piva  byla  v  Přešticích  uvařena  roku 
1906 a  tři  roky poté byl přestavěn na  lihovar. 
Nejen o přeštickém pivovaru vypovídá součas-
ná výstava v Domě historie Přešticka „Dej Bůh 
štěstí  aneb O  umu  sládků  na  Přešticku“. Celé 
přízemí Domu historie tvoří pomyslný pivovar 
od vstupní brány až po expedici – expozici piv-
ních lahví.
„Snažíme  se  návštěvníkům  přiblížit  historii 

pivovarů  v  blízkém  okolí,“  popisuje  vedou-
cí Drahomíra Valentová.  „Pivo,  to  nebyla  jen 
Plzeň  či  Stod.  Mnohá  další  města  či  vesnice 
měly svůj pivovar. Kdo zná historii dolnoluka-
vického či  štěnovického pivovaru? Kdo ví,  že 
pivovar byl v Blovicích, Merklíně či na Zelené 
Hoře? Podrobnější  informace na výstavě patří 
samozřejmě  Přešticím.  Třeba,  že  v  přeštické 
sladovně se ročně sladovalo 60 vagonů ječme-
ne  a  v  době  největšího  rozmachu  část  výroby 
putovala i do Evropy.“ 
Prostě  svoji  historii  mají  nejen  lidé.  Mezi 

velké  pivovary  patřil  ten  ve  Starém  Plzenci, 
Šťáhlavech, Chotěšově a některé další. Většina 
z nich zanikla bez náhrady, jinde se výroba po 
desítkách  let obnovila ve formě minipivovarů. 
A jinde vznikly naopak zcela nové. Ty se snaží 
zmapovat závěrečná část výstavy. 
„Výstava je ale hlavně o historii piva a jeho 

vaření. Víme, kdo  je  sládek,  sklepník,  šenkýř. 
Ale  že  k  pivovaru  patřil  i  šrotýř,  sladovník, 
pivovarník,  bednář,  bečvář,  forman,“  jmenuje 
jednotlivá řemesla pí Valentová, „to už ví málo-
kdo.“                                                           (šat)
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Akce Kulový blesk 20.–22. 9. 2013
Na podzim obvykle jezdí celé přeštické skaut-

ské  středisko  na  společnou  třídenní  výpravu, 
letos  ale  vyrazili  kluci  zvlášť  a  holky  o  týden 
později také zvlášť. Bylo to proto, že naše dvě 
členky  Flíček  a  Hastroš  právě  absolvují  vůd-
covský kurz a jedním z náročných úkolů, které 
musí  splnit,  je  uspořádat  víkendovou  výpravu 
pro cizí oddíl se vším všudy od zajištění uby-
tování a stravování přes rozpočet a vyúčtování 
akce až k samotnému programu.
A  tak  třeba  přeštické  světlušky  a  skautky 

mohly v Plzni u Seneckého rybníka poznat sym-
patickou Majdu od Českého Brodu, zatímco ve 
stejnou dobu její vlastní oddíl měla v Kolíně na 
starosti  Hastroš.  Trochu  to  možná  připomíná 
právě  akci  Kulový  blesk,  zmiňovanou  v  nad-
pise,  organizátory  to  stálo  jistě mnoho  nervů, 
ale nakonec se všem zúčastněným líbilo. Děti si 
mohly vyzkoušet zase jiné věci – hry a doved-
nosti (třeba byly úplně nadšené z lanových akti-
vit)  a my,  kteří  jsme  jeli  s  našimi  dětmi  jako 
doprovod, jsme také okoukli pár nápadů.

A co to dalo našim nadějným budoucím vůd-
kyním?
Hastroš: „Především plno práce s přípravou 

a poté se zpracováváním celého projektu Výmě-
ny vůdců, ale samozřejmě také plno zkušenos-
tí, nových zážitků a poznání skautů z jiné části 
republiky.“  

Týmový přechod lanové dráhy.

Přebíjená s rostlinami.                                                                                      Text a foto: Hanka

Vycházka s myslivci do lesa Střížov
Ve čtvrtek 26. září si vyšly 3. ročníky 1. stupně 

základní  školy v Přešticích na vycházku do  lesa. 
Členové místního sdružení myslivců pro ně připra-
vili  zajímavý  program  na  celé  dopoledne.  Tímto 
bychom chtěli poděkovat zúčastněným myslivcům 
v čele s  Bc. Ing. Josefem Karhanem za společně 
strávený čas s dětmi a přípravu celého dopoledne.
O úspěchu akce svědčí příspěvky samotných 

dětí, kterým se „vyučování“ v lese moc líbilo.
„Výlet  byl  super.  Šli  jsme  okolo  prasečího 

jezírka  a  to  bylo  hrozně  zajímavé.  Všechny 
stromy okolo byly od bahna, říká se tomu malo-
vánky.“ (Lucie Radová, 3. C)
„Povídali jsme si o tom, jak se máme chovat 

v lese. Sbírali jsme houby a potom šli dát zvířát-
kům krmení.“ (Daniela Lehrová, 3. D)
„Hledali  jsme  strom  modřín  a  odpovídali 

na  různé  otázky.  Dali  jsme  zvířátkům  sůl  do 
zvláštního pařezu, který byl naříznutý z každé 
strany, aby ho mohla zvířátka olizovat. Těším 
se na další procházky.“ (Marek Valach, 3. D)
  „Myslivci  nám  vyprávěli  o  tom,  že  nové 

stromky musí být za ohradou, aby je nezničila 
lesní zvěř.“ (Radek Šteffl, 3. C)
„Procházka se mi moc líbila. Byli jsme venku 

v přírodě a bylo  tam krásně. Myslivci pro nás 
měli připravené povídání o  lesních zvířatech.“ 
(Lukáš Janka, 3. A)

„Na  procházce  se  mi  nejvíc  líbilo,  že  jsme 
si mohli vést pejsky a úplně nejvíc, že jsme se 
něco nového naučili.“ (Irena Lánská, 3. A)
„Nakonec  pro  nás  myslivci  rozdělali  oheň, 

kde  jsme si mohli opéci buřty a  také nám při-
pravili voňavý lesní čaj.“ (Adéla Krsová, 3. D)
 „Povídali jsme si o krmení zvířátek, o hou-

bách a plnili jsme úkoly. Nakonec jsme si opek-
li buřty a pili čaj. Posilnili jsme se a vyšli jsme 
zpět ke škole.“ (žáci 3. C)
V  neposlední  řadě  patří  poděkování  také 

ČSAD Přeštice za zajištění dopravy k lesu.

Mgr. Naďa Květoňová, za vyučující 3. ročníků
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Co uměli sládci na Přešticku
Fotografií  Radky  Süssové  vás  zveme  do 

Domu  historie  Přešticka  na  výstavu  Dej  Bůh 
štěstí aneb O umu sládků na Přešticku. Expozi-
ce seznamuje s historií vaření piva v Přešticích, 
Příchovicích, Merklíně, Dolní Lukavici, Dobřa-
nech, Štěnovicích a dalších pivovarech na jižním 
Plzeňsku. Vystaveny  jsou  unikátní  dochované 
předměty,  související  s  činností  těchto  pivo-
varů. K nejzajímavějším zcela  jistě patří pivní 
lahve a známka na půl litru piva z přeštického 
pivovaru z konce 19. století, kopie plánů a foto-
grafií  pivovaru  v  Dolní  Lukavici  či  pracovní 
řád pivovaru v Merklíně. Součástí expozice  je 
historické sladovnické náčiní a desítky dalších 
exponátů, zapůjčených převážně ze sbírek sou-
kromých  sběratelů.  Závěr  výstavy  je  věnován 
současným regionálním minipivovarům. Výsta-
va končí v neděli 17. listopadu 2013. 

Poslední  komentovaná  prohlídka  výstavy 
s historikem Janem Jirákem a ochutnávkou piva 
z Hostinského pivovaru U Bizona v Čižicích se 
uskuteční v  sobotu 16.  listopadu od 14 hodin. 
Jste srdečně zváni!

Kde se pivo vaří

V pivovaru byl bednář dříve hodně vážené 
řemeslo, vždyť sudy byly pouze dřevěné.

V rozhovoru při zahájení výstavy bývalý kro-
nikář a znalec historie města Jaroslav Brunát 
a spoluautor výstavy Jan Jirák.

Ukázka pivních korbelů na výstavě.

Vedoucí Domu historie Drahomíra Valentová 
ukazuje datum, kdy „pomyslný“ pivovar zahá-
jil svůj provoz aneb kdy byla zahájena výstava 
o historii pivovarnictví na Přešticku.



Sobota  19.  října  2013  přines-
la  příjemné  slunečné  odpoledne 
pro děti i jejich rodiče. Se svými 
papírovými draky si přišlo zalítat 
na 160 dětí z Přeštic i okolí, ale 

i děti z partnerského města Krško ve Slovinsku. 
Pro mladé letce byla připravena startovní čísla, 
občerstvení si pro děti připravila pizzerie Avan-
ti formou dárkových poukázek na pizzu. Pořá-
dající TJ Sokol Přeštice měla připravený teplý 
čaj,  limonádu,  přijel  opět  stánek  s  cukrovou 

vatou. Rodiče s dětmi se mohli projet na lodích 
po řece Úhlavě za doprovodu členů vodáckého 
oddílu TOM Úhlava. Na své  si přišli  i milov-
níci leteckých modelů, které předvedli přeštičtí 
modeláři. Povětrnostní podmínky byly příznivé 
a nad  loukou se vznášelo velké množství dra-
ků, proto bylo velmi  těžké vybrat  toho NEJ… 
DRAKA. Pro jeho majitele byl připraven drak 
– dort, který věnovala cukrárna U Baxů. Hlav-
ní cenu si odnesla Barča Schejbalová, která po 
celou dobu „lítala“ se šesti dráčky zapojenými 
za sebou. Byli odměněni i nejvýše létající dra-
ci,  nejvytrvalejší  draci  a  další  odměny  patřily 
devíti vlastnoručně vyrobeným drakům. Každý 
účastník  si  odnesl  věcnou  a  sladkou  odměnu 
a doufáme, že hlavně hodně zážitků z příjemně 
stráveného podzimního odpoledne. Poděkování 
patří všem sponzorům a zúčastněným. 

sestra Naďa Květoňová, TJ Sokol Přeštice

Než  jsme  se  nadáli,  blíží  se  nám  k  svému 
závěru  první  čtvrtletí  letošního  školního  roku. 
Úspěšné  nastartování  začátku  školního  roku 
však pokazila  nesolidnost  dodavatelské  firmy, 
u které byly v červenci objednány nové učeb-
nice. Vysoutěžená firma nesplnila své závazky 
a dodávky nových učebnic a záznamníčků pro 
1. stupeň nebyly realizovány vůbec či s velkým 
zpožděním. Následně  s  vedením  školy  přesta-
la  firma  i komunikovat, proto byla spolupráce 
ukončena  a  chybějící  učebnice  doobjednány 
u jiného dodavatele. Vedení školy se omlouvá 
za  tento problém, který byl  bohužel  způsoben 
nesolidním jednáním dodavatele.
Změnou Rámcového vzdělávacího plánu došlo 

k výpadku hodinových dotací pro povinně volitel-
né předměty a nepovinné předměty  jejich přesu-
nem  do  jazykového  vzdělávání  (výuka  druhého 
cizího  jazyka).  Škola  nabídla  všem  zájemcům 
množství kroužků, které tento výpadek nahrazují. 
Jedná se o náplň sportovní, uměleckou, ale i oblast 
matematiky  a  konverzací  jazyků.  Celý  přehled 
včetně mnoha dalších zajímavostí, připravovaných 
akcí či fotogalerií z již proběhlých akcí si můžete 
prohlédnout na nově upravených stránkách školy 
www.zsprestice.cz. Dovolil bych si připomenout 
jednu z oblíbených akcí, a tou je dozajista Vánoč-
ní jarmark, který se bude konat 17. prosince od 
17.00 hod. v budově ZŠ Na Jordáně.
V  následujícím  období  budou  rodiče  žáků  či 

budoucích  žáků  postupně  seznamováni  se  změ-
nami a nabídkami rozšiřujícími možnosti výběru 
vzdělání  na  základní  škole.  Veškeré  informace 
budou také zveřejňovány na webu školy.
Na webu školy jsou v sekci výchovní poradci 

průběžně  zveřejňovány  informace o průběhu 

přijímacích řízení na střední školy a odborná 
učiliště.  Rodiče  mají  možnost  čerpat  informa-
ce k rozhodnutí, které jistě není jednoduché, jak 
pro ně, tak především pro jejich děti. Ve čtvrtek  
21. listopadu od 16.30 hod. v aule základní ško-
ly představí zástupci středních škol a učilišť mož-
nosti následného studia pro vycházející žáky.
S mnohými rodiči se uvidíme v úterý 19. listo-

padu, kdy od 16.30 hod. se konají třídní aktivy na 
1. stupni, nebo 21. listopadu od 17.00 hod., kdy 
jsou třídní aktivy na 2. stupni. 

Mgr. Petr Fornouz
ředitel ZŠ J. Hlávky Přeštice
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Otevření nového chráněného 
bydlení v Přešticích provází číslo sedm
V červenci letošního roku přibylo městu Přeštice 

sedm obyvatel. V nově  zrekonstruovaném domě 
nalezlo  domov  sedm  klientů  služby  chráněného 
bydlení Můj 1+0. Po náležitém zabydlení a vyba-
lení  posledních  krabic  připravili  noví  nájemníci 
spolu  se  zaměstnanci  zmíněné  služby  zahradní 
slavnost. Mezi pozvanými hosty nechyběl starosta 
města Přeštice Antonín Kmoch, kterého na oslavu 
doprovodili místostarosta Jan Königsmark a vedou-
cí  odboru  OSVZ  Tamara  Seidlová.  „Rád bych 
Vám popřál, ať se Vám v Přešticích líbí a jste zde 
spokojení. Mohu Vám slíbit, že se budeme i nadále 
snažit o to, abyste se v našem městě cítili dobře  
a vždy u nás našli pomoc,“ uvedl ve svém úvod-
ním slově pan starosta Kmoch. „Do tohoto domu 
se naši klienti přistěhovali z nevyhovujícího 
objektu v Klatovech. Celé stěhování jsme stihli za 
myslím rekordních sedm dní. Město Přeštice tak 
získalo ke svým stávajícím zhruba sedmi tisícům 
dalších sedm obyvatel navíc,“ uvedl další z hostů, 
kterým byl ředitel Diakonie Západ Petr Neumann. 
„Nové bydlení jsme dokázali připravit i díky letoš-
nímu výtěžku benefiční sbírky Akce cihla v Plzni, 
který jsme použili na pokrytí části rekonstrukce 
jedné z koupelen a veškeré dveřní a okenní kování 
nám darovala firma Twin s.r.o.,“ doplnil koordi-
nátor PR a fundraisingu v Diakonii Západ Tomáš 
Benda. 
Na  závěr  úvodní  části  slavnosti  požeh-

nal  novému  bydlení  i  všem  jeho  obyvatelům 

farář  sboru  Českobratrské  církve  evangelické  
Jan Satke. Po úvodních  slovech a přáních přišlo 
pozvání k prohlídce jednotlivých pokojů a zrekon-
struovaných  prostor  domu. Následně  zbylo  ještě 
dost  času  i  na  příjemnou  zábavu  a  ochutnávku 
dobrot  z  grilu.  Premiérová  zahradní  slavnost  se 
vydařila a doufáme, že minimálně stejně pěknou 
připravíme  i  napřesrok.  Služba  MŮJ  1+0  chrá-
něné bydlení je určena lidem od 18 do 40 let (při 
vstupu)  s  lehkým  až  středně  těžkým mentálním 
postižením, se zájmem o život v běžném prostře-
dí, s možností zvolit si svůj životní styl a aktivně 
se zapojit do běžných každodenních aktivit.  Jejím 
hlavním cílem  je přiblížit  život  lidí  s mentálním 
postižením běžnému způsobu života s ohledem na 
jejich individuální potřeby a přání.

                                          Tomáš Benda
koordinátor PR a fundraisingu Diakonie Západ

Drakiáda zaplnila louku za Káčete!

Foto Michal Jánský

První část školního roku je za námi

Dne 28. října se před pomníkem TGM uskutečnil slavnostní akt k 95. výročí vzniku samostatného 
Československého státu. Při tónech české hymny v přednesu Dechového orchestru ZUŠ Přeštice 
uctili odkaz státního svátku spolu s několika desítkami občanů zástupci Svazu protifašistických 
bojovníků, Armády ČR, Města Přeštice, TJ Sokola a Českobratrské církve evangelické.

17. 11. 2013
17.00 hodin

Junáci odhalili pamětní kámen
Osmadvacátého  října, v den výročí  založení 

republiky,  uspořádali  členové  junáckého  stře-
diska dr. Bečváře v Přešticích malou slavnost. 
K symbolu státu,  lípě zasazené v  roce šedesát 
osm, a k druhé zasazené loni k stoletému výročí 
založení  Junáka  v  republice,  slavnostně  odha-
lili  historický  pamětní  kámen  také  na  počest  
95. výročí založení republiky. 
V  úvodu  této  spíše  komorní  slavnosti  Jarka 

Čížová  krátce  připomněla  historii  junáckého 
hnutí  v  českých  zemích  od  založení  po  sou-
časnost  zároveň  s  přáním,  že  již  k  žádnému 

násilnému  ukončení  činnosti  této  organizace 
nikdy nedojde. Po odhalení pamětního kamene 
slavnostní  akt  ukončil  starosta  Mgr.  Antonín 
Kmoch, který popřál přeštickým junákům hod-
ně  zajímavých  zážitků  a  také  ještě minimálně 
další stovku let této organizace.                  (šat)

Slavnostního odhalení kamene k výročí 
založení Junáka a 95. výročí založení republiky 
se ujal Petr Pfeifer.
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ELEKTROINSTALACE
Strejc&Pátý

domy, byty, d evostavby, pr myslové instalace
slaboproudé rozvody (TV, SAT, PC, EZS, dom. telefony)

výroba rozvad , hromosvody, revize,
elektrické p ípojky, fotovoltaické elektrárny

vladimirstrejc@seznam.cz      jiripaty@atlas.cz

Tel. 606 405 230    Tel. 607 560 384

Nabídka kurzů
KKC Přeštice 2013/2014
jazykové kurzy: 
l anglický jazyk l německý jazyk 
l francouzský jazyk
l Anglická kouzelná školka pro děti 
3-15 let l doučování pro děti

praktické kurzy:
l Taneční 2013 l jóga
l počítače

Jak se bydlí v Modrém domě (MD)
Nedávno se mi dostalo do  rukou „Oznámení 

o zvýšení nájmu v roce 2014“. Podivil jsem se, 
protože naopak jsem čekal, že v MD bude nájem 
snížen, ne-li zcela odpuštěn. Čtenář se asi diví, 
co že jsem si to vymyslel za pitomost. Ne, nevy-
myslel, jen Vás seznámím se skutečností.
Bydlím  v MD  asi  10  let.  Dříve měla  byto-

vé  hospodářství  na  starosti  radnice,  poté  paní 
Bokrošová  se  svou  firmou a nyní TRIUMFA, 
ale ta také končí ke konci roku. Končí proto, že 
s jejími službami není město spokojeno. Zajíma-
vé je, že asi v únoru město zaplatilo TRIUMFĚ 
1 milion Kč, protože se prý TRIUMFA spletla 
ve vyúčtování a město jí tento omyl zaplatilo.
Mám byt o rozměrech 35,60 m2, 1+1 s příslu-

šenstvím. Kuchyně o rozměrech 15,70 a pokoj 
o  rozměrech  11,60.  Tam  je  ovšem  problém, 
protože 1 m od oken  je v místnosti  čtvercový 
sloup  o  rozměrech  45x45  cm  a  za  ním  stou-
pačky,  takže  prostor  se  nedá  vůbec  využívat. 
Zajímavé však je, že i z tohoto prostoru platím 
nájem,  jelikož  je  započítán  do  celkových  roz-
měrů pokoje.
Čtenář asi neví, z jakého materiálu se obložení 

budovy  skládá.  Tedy  na  povrchu  je  modrá 
hmota připomínající sklo, pod ním heraklitové 
desky obsahující azbest a výplň je skelná vata. 
Tedy všechno „zdravé“ materiály. Celkové izo-
lační vlastnosti skoro žádné, takže v zimě nevy-
topíte na více než 20 °C, ale v létě se zahřejeme, 
jelikož u oken bývá kolem 40 °C. Normálně je 
tepelná propustnost oken 1,6, ale v MD je 2,9. 
Okna  netěsnící,  ale  nechal  jsem  si  je  za  2000 
korun na své náklady utěsnit. Jinak by se byt asi 
nevytopil. Zajímavá byla na posledním zasedá-
ní informace, že ve Slovenské ulici se v domech 
starých 15 let už vyměňovala okna. MD je sta-
rý asi 40  let, okna  jsou dřevěná, netěsnící, ale 
o výměně těžko někdo uvažuje. Stropy vysoké, 
odporující normám a stěny tak „silné“, že večer 
mohu  vypnout  u  televize  zvuk  a  poslouchat 
sousedovu televizi. V noci je slyšet, když o dvě 
patra výše někdo spláchne WC, nehledě ještě na 
jiné zvuky, když někdo začne „dovádět“.

Teď proč vlastně píši o nájmu. Ten je v MD 
malý, já platím 1160 Kč měsíčně. Na posledním 
zasedání pan radní obhajoval zvýšení nájemné-
ho v obecních domech. Řekl, že nájemné neby-
lo  zvýšené  5  let.  Není  to  pravda,  v MD  bylo 
naposled zvýšeno v dubnu 2010, a to hned o 65 
%. Pan radní také při obhajobě zvýšení nájmů 
o 100 % četl, jaké nájmy se platí v Klatovech, 
Dobřanech apod. Zapomněl jaksi říci, o jak sta-
ré domy se jedná. Pominu-li poplatky za vodu, 
které máme všichni ve městě stejné, musím se 
pozastavit  nad  placením  tepla.  To  jak  známo 
dodává firma TECHEM.
Za  loňský  rok  jsem  platil  za  topení  celkem  

22 354 Kč. Tedy za 1 m2 627 Kč. Jak jsem zjistil, 
v Husovce se platí tak 9000 Kč za topení ve 2+1 
a 3+1 platí tak 15 000 Kč ročně. V MD se však 
platí za 1+1 22 354 Kč!!! Musím podotknout, že 
topíme v zimě jen na jeden radiátor, mít zapnu-
té  celou  zimu  oba,  tak  ani  nedovedu  spočítat, 
na  kolik  by mě  topení  vyšlo.  Tedy  jako  jinde 
za  celý  rodinný  domek.  Topení  nás  tam  stojí  
o 250 % více než  jinde. To  je prosím výpočet 
za topení od firmy TECHEM. Takže obyvatelé 
bývalých sociálních bytů II. kategorie platí takto 
nehoráznou sumu. Ovšem musím poznamenat, 
že před 4  lety někdo od  stolu  tyto byty  rázem 
změnil na I. kategorii,  já kdybych mohl,  tak je 
změním  od  stolu  na  extratřídu,  protože  tolik 
snad za topení neplatí ani na Václaváku v Praze. 
Spočítáme-li  však  topení  a  nájem  dohromady, 
platíme ročně nejvíce v Přešticích!!!
Proto jsem myslel, že nám nájem bude úplně 

zrušen, když doplácíme na neschopnost majite-
le cokoliv se zateplením v  MD udělat. Pardon, 
majitel něco udělal, odpojil nás v roce 2010 od 
kanceláří,  protože  do  té  doby  jsme měli  spo-
lečné měřidlo na vstupu do domu s vedlejšími 
kancelářemi.
Prosím  proto  obyvatele  Přeštic,  když  pů-

jdou okolo MD, aby se uklonili těm, kteří tam 
bydlí a neposmívali se nám, že jsme sociální 
případové.

Slavomír Vácha

Přešticko ve fotografii
V  dubnu  letošního  roku  vyhlásil  Mikrore-

gion Přešticko již 4. ročník soutěže amatérských 
fotografů „Přešticko ve fotografii“. Dne 27. září 
byla fotosoutěž ukončena a 7. října se sešla hod-
notící komise ve složení: Josef Kubát, Ing. Jiří 
Běl, Mgr. Dana Hanušová, Leoš Kastner a Jan 
Kubovec. Úkol to byl nelehký, protože se sešlo 
80 snímků od 30 fotografů. Každý porotce hod-
notil samostatně s možností udílení bodů v roz-
mezí 1 až 5, hodnota pět byla nejvyšší. Výsledky 
byly slavnostně vyhlášeny na vernisáži výstavy 
dne 14. října 2013 v KKC Přeštice. V kategorii 
do 15 let ze šestnácti soutěžících zvítězila Anna 
Marie Mikulecká z Lužan se snímkem „Panora-
ma Lužanského rybníka, 2. místo obsadila Eva 
Vacíková z Přeštic se snímkem „Žlutá souhra“ 
a  3.  místo  patří  Adrianě  Brzicové  z  Vodokrt 
se  snímkem „Zamilované  labutě“. V kategorii 
nad 15 let zvítězil Ivan Markovič se snímkem 
„Kapka  rosy“,  2. místo  obsadil  Jaroslav Kaň-
ka z Nezdic se snímkem „Síla vody“ a 3. místo 
patří  Jean-Marcu  Dobezovi  z  Hájů  se  sním-
kem  „Čekám  na  tebe“. 
Všichni  ocenění  dostali 
poukázky na odběr zboží 
v hodnotě od 500 Kč do 
3000  Kč,  keramickou 
sošku z dílny ZUŠ Přeš-
tice Jany Boškové, květi-
nu, knihu a pamětní  list. 
Pamětní  list  s  kresbou 
paní  Jiřiny  Andrlíkové 
dostali  všichni  účastníci 
soutěže.  V  kategorii  do 
15  let  obdrželi  soutěží-
cí  poukázku  na  odběr 
zboží v hodnotě 150 Kč. 

Z vítězných snímků budou opět vydány kapesní 
kalendáříky.
K příjemné atmosféře vernisáže přispěli stu-

dent  Jakub  Maulis,  který  celým  podvečerem 
prováděl,  vystoupení Tomáše  a  Jana Hrubých 
pod vedením paní Hofmanové ze ZUŠ Přeštice, 
ale také občerstvení od našeho milého sponzora 
Cukrárny v Háječku.
Vážíme  si  podpory  všech  sponzorů  a  velice 

jim děkujeme. Našimi sponzory jsou: IAC Group 
s.r.o., Přeštice – finanční dar 10 000 Kč, Fotostu-
dio Kubát – grafické práce, Květinářství Vesna 
– květiny pro oceněné, KKC Přeštice – prostor 
konferenčního salonku, obec Soběkury – výstav-
ní sítě, OS Aktivios – knihy s CD pro oceněné.
Jsem velice  ráda,  že  se v  letošním  roce při-

hlásil  rekordní počet  soutěžících,  z 30 zúčast-
něných  bylo  20  úplných  nováčků.  Těšíme  se 
i na vaše snímky v 5. ročníku, který vyhlásíme  
1. dubna 2014.

Miloslava Loudová, 
předsedkyně Mikroregionu Přešticko

Přeštice v čase – LII.

Připravili Jaroslav Brunát, Jaroslav Louda a Jiří Běl

.



Dne  18.  října  jsme  se  naposledy  rozloučili  ve  smuteční  síni  v  Přešticích 

s váženou paní 

MUDr. Erikou Křížkovou, 
která zemřela po dlouhé těžké nemoci ve čtvrtek dne 10. října, právě v den 

jejích 68. narozenin.

Paní doktorka Křížková se narodila na Slovensku v obci Jamník. Po ukonče-

ní základní školy absolvovala gymnázium a poté vysokoškolské studium na Karlově univerzitě 

v Plzni, kde úspěšně získala diplom všeobecného lékařství. Jako lékařka působila nejdříve ve 

Františkových Lázních, později se přestěhovala do Přeštic, kde jako obvodní (praktická ošet-

řující) lékařka působila až do roku 2012. Lékařské povolání je vlastně posláním, každý dobrý 

lékař se musí neustále vzdělávat, doplňovat si nové poznatky z medicíny, seznamovat se s no-

vými nemocemi a zároveň s jejich nejnovější léčbou. Tímto se i ona řídila. Paní doktorka byla 

velice oblíbená. Po několik desetiletí léčila v Přešticích své pacienty, kteří za ní vždy přicházeli 

s důvěrou a respektem. Znala celé rodiny, mnohdy i tři generace, a proto velice dobře věděla, co 

koho v rodině trápí, s čím se léčí atd. Dokázala pochopit problémy svých pacientů, byla vlídná, 

vstřícná, laskavá, usměvavá. S nemocným si dokázala popovídat, povzbudit ho. Každý pacient 

věděl, že za ní může kdykoliv přijít. Nic nepodceňovala, pokud věděla, že  je nutné odborné 

vyšetření, ihned na něj pacienta odeslala, jen aby nic nezanedbala. Podle potřeby docházela za 

svými nemocnými také domů.

 Paní doktorka měla z prvního manželství 2 syny – Jana a Petra. Když se oženili, radovala se 

z vnoučátek, byla jim obětavou a milující babičkou. Své rodině se snažila být vždy oporou. Po 

rozvodu se provdala za svého druhého manžela, pana Jaroslava Křížka z Chlumčan, kam se také 

z Přeštic odstěhovala. Tam žila až do konce svého života.

 Byla  velice  pracovitá,  těšila  ji  práce  na  její  zahrádce,  ale  také  ráda  a  dobře  vařila. Měla 

hudební a pěvecké nadání, ráda chodila do společnosti s hudbou a tancem. Zajímala se o příro-

du, cestování, turistiku. Milovala moře, ke kterému jezdila velmi ráda na dovolenou.

 Vážená paní doktorko, děkuji Vám za všechny Vaše pacienty, tedy i za sebe, za vše, co jste 

pro  nás  udělala.  Jsem  si  naprosto  jistý,  že  je mnoho  těch,  kteří  na Vás  nikdy nezapomenou 

a budou na Vás vždy s láskou a úctou vzpomínat.

Vyjadřuji hlubokou a upřímnou soustrast celé Vaší rodině! 

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta města Přeštice

Pozn.: Za zapůjčení fotografií děkuji manželovi vážené paní doktorky, panu Jaroslavu Kříž-

kovi. Za informace k textu děkuji panu Miroslavu Čepickému, který při loučení s váženou paní 

doktorkou  přednesl  smuteční  řeč,  kde  se  s  ní  také  rozloučil  jménem  všech  jejích  vděčných 

pacientů  a  přidal  rovněž  poděkování  za  kolegiální  a  lékařskou  spolupráci  od  kolegů  lékařů 

a zdravotnického personálu.

Krajina na  jih od Plzně  je malebně  zvlně-
nou  venkovskou  přírodou  sevřenou  zalesně-
nými hvozdy Šumavy a Brd. Je tak krásnou, 
že potřeba některých lidí je neustále řešit to, 
jak jí ublížit. Nepřirozenou těžbou, rozoráním 
přirozených  mezí,  výstavbou  velkých  ploch 
se solárními panely či nově vznikem větrného 
parku u Střížovic  –  elektrárny,  jen  necelých 
800 metrů  od barokní  perly,  zámku v Nebí-
lovech. 
Do  tohoto  větrného  parku  chce  investovat 

firma Ostwind, která má na kontě stovky větr-
níků  –  například  po  celém  Německu.  Výška 
rotoru  plánovaných  vrtulí má  být  150 metrů, 
list každé vrtule je 50 metrů dlouhý, takže cel-
kově dosahují 200 metrů. To je jako dvě plzeň-
ské věže na  sobě! Viditelnost  těchto monster 
má být až z dvaceti kilometrů.
Kauzu se solárními panely máme ještě v čer-

stvé paměti. Naštěstí jsou lidé, kterým na naší 

krajině  záleží.  Patříte  mezi  ně  i  Vy?  Pokud 
ano, podepište a odešlete prosím petici na její  
záchranu.                                    Pavel Motejzík
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Občanské rozhledy
Vážení spoluobčané, 
česká  společnost  rozhodla,  z  důvodů,  které 

již  odmítla  nadále  přehlížet,  provést  inventuru 
a doufejme i funkční (čas ukáže) restart politic-
kých a potažmo i hospodářských poměrů v zemi. 
Máme  za  to,  že  by,  z    logiky  věci,  obdobným 
„přezkumem“ měly  následně  procházet  i  řídící 
a rozhodovací procesy nejen na centrální úrovni. 
Občané by se měli průběžně zamýšlet, ve vlast-
ním  zájmu,  je-li  jejich  „obecní  vláda  a  parla-
ment“ tvůrčím, anebo jen udržovacím mechanis-
mem. Zda  je schopna,  jako celek, pracovat pro 
obec, zda má vizi, umí ji sdělit, anebo se vyčer-
pává vnitřními spory, které pohlcují její energii, 
příp. vykazuje tendence k odsouvání občanů do 
role statistů. Jak a nakolik naslouchá a respektuje 
ty,  jimž je zavázána mandáty. Jak funguje jako 
celek. Jak jedná každý jeden člen vedení města. 
Pokud mají občané pochybnosti, měli by se ptát. 
Občan je suverén – právně (ústava) i z demokra-
tického principu. Strany  a  státní  orgány  slouží. 
Ne naopak!
Zákopová  válka,  jak  je  na  veřejných  zase-

dáních  zastupitelstva  města  Přeštice  nezřídka 
předváděna, ostře polarizovaná atmosféra, jakož 
i  „specifické“  metody  a  prostředky  používané 
často některými k prosazení vlastních zájmů, roz-
hodně nepřispívají k pozitivnímu obrazu vedení 

města před veřejností. Mnozí občané mohou pak 
nabývat (a nabývají) dojmu, že ti, kteří mají pra-
covat  v  jejich  prospěch,  činí  tak  přinejmenším 
nedostatečně. Ať už proto, že jim to tak vyhovuje, 
neumí jinak, anebo jim zbytnělé ego zablokovalo 
schopnost přiměřeně spolupracovat. 
Rozhodli jsme se, jako občané města Přeštice, 

předložit vám, spoluobčanům, k posouzení naše 
názory  vztahující  se  k  výše  uvedeným  skuteč-
nostem ve formě obsáhlejšího článku. 
Rada  města  však  na  svém  74.  jednání  dne  

5.  8.  2013  odsouhlasila  nová  „Pravidla  RM  
č.  3/2013  pro  vydávání  Přeštických  novin“ 
s účinností od 1. 9. 2013. Zde byl zkrácen rozsah 
jednoho příspěvku na 1/2 formátu A4 (zastupi-
telé dostali přesto k dispozici formát A4 celý – 
důvod?!). Do takového prostoru se samozřejmě 
žádná obsáhlejší  výpověď umístit  nedá.  (Žádné 
videozáznamy, žádné články. Žádná paměť, žád-
ná kritika.)  
Rozhodli jsme se proto umístit článek na regis-

trovanou diskuzi na webu města v druhé polovi-
ně října 2013 (tedy ještě před tímto příspěvkem, 
na co čekat, že?). Chceme věřit, že ti, kteří si jej 
dosud nepřečetli, tak laskavě učiní. Připomínky 
a kritika vítány. Děkujeme za pozornost.

Karel Kmoch, občan
Ing. Petr Walta, občan

Elektrárna nad zámkem Nebílovy?

Poslední rozloučení s váženou paní doktorkou 
Erikou Křížkovou
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Sokolové na Křížovém vrchu
V  sobotu  28.  září  uspořádali 

přeštičtí  Sokolové  ve  spolupráci 
s župou šumavskou akci ,,Se Soko-
lem na rozhledny“. Prezence byla  
v  Chotěšově, kde si mohli účast-

níci  prohlédnout  zpřístupněnou  část  kláštera, 
tj. klášterní kostel, kapitulní síň, sály vyzdobené 
freskami a gotické sklepy.
Po  prohlídce  se  vydali  po  značené  turistické 

trase na rozhlednu Křížový vrch, která  leží 487 
metrů nad mořem. Někteří účastníci vyrazili na 
rozhlednu pěšky nebo na kolech po naučné stezce 
z obce Černotín. Jako odměna za výstup byl pro 
každého účastníka přichystán buřtík, který si kaž-
dý opekl na připraveném ohni. Počasí nám opět 
přálo. Po ranní mlze se vyjasnilo a odměnou byl 
krásný výhled z rozhledny do širokého okolí.    
Výstupu se zúčastnilo téměř 90 Sokolů a mys-

lím, že budou vzpomínat na hezký podzimní svá-
teční výlet. 

sestra Jitka
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

Mladší přípravka „A“

Horní řada zleva: Roman Pilný, Jan Štolle, Patrik Tolar, Jan Šára, Václav Reitspies, Jakub Bene-
dikt. Spodní řada zleva: Pavel Žofák, Pavel Peťák, Vojtěch Bartoň, Daniel Štauber, Vít Němec.

Člen skupiny KBC 800 300 300 | www.csob.cz

Bez
poplatků

za zpracování
a správu

Sjednejte si ČSOB Flexibilní půjčku 
a využívejte balíček služeb zdarma
Váš život se neustále mění. Proto vám ČSOB nabízí půjčky s řadou flexibilních služeb pro každou 
životní situaci. Neplatíte poplatek za zpracování a správu. Zdarma si můžete upravit výši splátky, 
přerušit splácení, provést mimořádné splátky nebo půjčku do 30 dnů vrátit.

Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčky na cokoliv: Při výši úvěru 100 000 Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 14,9 % p. a., RPSN 
17,4 %, výše měsíční splátky 2 779 Kč a celková částka splatná klientem je 136 320 Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek za platbu inkasa 
6 Kč a cena konta 55 Kč za měsíc. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího.

Více informací získáte v pobočce ČSOB Přeštice, Hlávkova 11,
tel.: 377 233 811, e-mail: info.prestice@csob.cz

Snížení nebo přerušení splátek

Moje půjčka se přizpůsobí, 
ať život hraje rokenrol, nebo blues

Další setkání v rámci cyklu
„Osobnosti Přešticka na slovíčko“
Dne 24.  září  se uskutečnilo, po  letní odmlce, 

v  malém  sále  KKC  Přeštice  opět  další  setkání 
v  rámci  cyklu  besed  „Představujeme  osobnosti 
Přešticka“.
 Stejně jako při předchozích besedách i tento-

krát scénář programu společně s hostem připra-
vila a  též pořad moderovala paní Mgr. Martina 
Míšková, ředitelka KKC Přeštice.
 Všem přítomným divákům byl tentokrát před-

staven  doc.  akad.  malíř  Josef  Mištera,  ředitel 
Fakulty umění a designu v Plzni.
 Pan docent Mištera se všem přítomným před-

stavil jako člověk, který měl od mládí mnoho snů 
a přání. A tak se rozpovídal o svém životě, o tom, 
jak rád jezdíval jako kluk do Přeštic ke svým pra-
rodičům a jak zde prožil mnoho hezkých chvil... 
a čas běžel... a on nakonec právě v tomto jejich 
domku  od  roku  1995  bydlí  se  svojí  početnou 
rodinou.
 Pan docent Mištera se narodil v Mostě. Po vyso-

koškolském studiu v roce 1983 získal titul akade-
mický malíř. Ve spolupráci s pražskými nakladatel-
stvími se věnoval ilustraci, mimo to volné grafice, 
kresbě, malbě a grafickému designu. Vytvořil devět 
animovaných  filmů.  Vydával  knihy,  které  také 
ilustroval.    Účastnil  se  celé  řady  individuálních 
a kolektivních výstav v tuzemsku i v zahraničí. Od 
roku 1990 působil jako odborný asistent na pražské 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde byl v roce 
1994 habilitován docentem.
  V  roce  2002  zakládá  v  Plzni  Ústav  umě-

ní a designu a  je  jmenován  jeho ředitelem. Pan 
docent však má stále mnoho snů a přání. Snaží 
se o postavení nové budovy pro tento ústav, a tak 
v  roce  2005  prosazuje  přípravu  stavby  samo-
statné budovy. Stojí ho  to mnoho práce a úsilí, 
ale nevzdává to. Konečně v roce 2010 je k této 
nové budově položen základní kámen. Ale není 
to vůbec jednoduché – až do roku 2012 probíhá 
zápas  o  přislíbené  finance.  Vše  nakonec  dobře 
dopadne. Provizorní dislokace školy v roce 2012 
končí, deset let po jejím založení. Na přestěhová-
ní do nové budovy navazuje transformace ústavu 
na  fakultu.  Panu  docentovi  Mišterovi  se  splnil 
jeho veliký sen a přání.
 Kromě toho pan doc. Mištera v r. 2005 založil 

také letní školu „ArtCamp“. Mimořádnou osob-
ností  a  vzorem  byl  pro  pana  docenta  Ladislav 
Sutnar,  významný  česko-americký  umělec 
– výtvarník, grafik a designér. Dalším splněným 
snem je, že pan Sutnar ml. dal souhlas, aby mohla 
být po jeho otci nazvána univerzitní galerie a také  
krásná  nová  budova  –  Ústav  umění  a  designu 
v Plzni.
Při  tomto  svém mimořádném setkání  s  obča-

ny nejen našeho města se pan docent také sešel s 
několika pozvanými hosty, kteří jsou jeho dobří 
a dlouholetí přátelé. Všichni byli během  tohoto 
mimořádného setkání postupně pozváni ke stolku 
k panu Mišterovi a vždy jsme se o každém z nich 
prostřednictvím  jejich  společných  vzpomínek 
dozvěděli mnoho zajímavého.
Prvním  byl  pan  Ing.  Jiří  Papež,  bývalý 

poslanec  Parlamentu  ČR,  který  pomáhal  panu 
docentovi  se  sháněním  tolik  potřebných  finan-
cí,  dále  pan  Ing. Ladislav Zvolánek  a  jako  tře-
tí  to  byl  přeštický  evangelický  farář  pan  Jan  
Satke. K němu do evangelického sboru chodí pan 
docent již po mnoho let společně se svojí manžel-
kou a dětmi. Rovněž jezdí společně na letní tábo-
ry, na výlety atd. 

Pan docent také přiznal jakou velkou oporou je 
mu jeho manželka a jak moc miluje svoje děti.
Toto  velice  zajímavé  a  přátelské  setkání  se 

všem  velmi  líbilo.  Přítomným  se  ani  nechtělo 
odcházet domů.
Stejně jako předchozí hosté těchto setkání, tak 

i tentokrát se pan docent na požádání místostaros-
ty velice rád podepsal do „Pamětní knihy města“ 
a také do své knihy Ústav umění a designu, vyd. 
v r. 2011, kterou již dříve vedení města věnoval. 
S poděkováním mu byl předán dárek.
 Přiložené otištěné fotografie dokreslí nejlépe 

atmosféru tohoto milého setkání.
 Během celého programu bylo přítomným pro-

mítáno mnoho fotografií ze života pana docenta 
Mištery. Ke každé z nich měl pan docent velice 
zajímavý komentář.
 Na tomto setkání pan docent Mištera všem pří-

tomným také nabídl, že pokud budou mít zájem, 
je  možné  společně  (hromadně)  navštívit  „jeho 
fakultu“ a on sám osobně nám bude dělat průvod-
ce.  Ještě  tento večer  se začal psát  seznam  těch, 
kteří tuto jeho nabídku okamžitě uvítali. Jede se 
5. listopadu a doprava je již zajištěna.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Pozn.: Děkuji paní Věře Kokoškové za použité 
informace  z  publikace  „Osobnosti  Přešticka“, 
panu  doc. Mišterovi za použité informace z jeho 
knihy „Ústav umění a designu“ a též za fotografie 
panu Ing. Jiřímu Bělovi. 
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Výsledky „A“ mužů v mistrovských utkáních
Přeštice – Horní Bříza 0:2 (0:1) 
Sestava:  Růžička  L.  –  Zoubek M.,  Uzlík  V., 
Gruszka  J.  (46‘ Bešta M.), Hrdlička P., Bešta 
P., Vacík M. (80‘ Hodan Š.), Trdlička P., Bouc 
M., Lambor P., Švarc M. 
V dalším domácím utkání  jsme  nepředvedli 

žádný  oslnivý  výkon. Hostům  stačily  ke  třem 
bodům důsledná obrana a tři povedené brejky, 
ze kterých vstřelili dvě branky.
Holýšov – Přeštice 1:1 (1:0)
branka: Fořt, penalty 6:5 
Sestava: Hodan Š. – Zoubek M., Uzlík V., Bešta 
M., Hrdlička P., Bešta P., Vacík M. (88‘ Švarc 
M.), Trdlička P., Bouc M., Lambor P., Fořt M.
Po  zlepšeném  výkonu  ve  druhém  poločase 

jsme mohli získat i více než jeden bod. Opět se 
projevilo jak těžko střílíme branky. Mužstvo je 
nutno pochválit za bojovnost.
Přeštice – Rokycany „B“ 5:2 (2:1)
branky: Vacík PK, Bouc 2, Trdlička, Fořt
Sestava: Růžička  L.  –  Zoubek M.,  Uzlík  V., 
Bešta  M.,  Hrdlička  P.,  Vacík M.,  Duchek  J., 
Bouc M., Lambor P. (67‘ Fořta M.), Trdlička P. 
(85‘ Turek S.), Bešta P. (78‘ Turek S.)
Nejlepší výkon podzimní části  sezony. Naši 

hoši  předvedli  kombinační  fotbal  s  výborným 
zakončením. Pochválit musíme všechny hráče.
Chotíkov – Přeštice 5:0 (4:0)
Sestava: Hodan Š. – Zoubek M., Uzlík V., Beš-
ta M., Hrdlička P., Bešta P., Duchek  J., Bouc 
M., Lambor P., Trdlička P.
V  utkání  jsme  propadli  v  prvním  poločase, 

kdy v  rozmezí  20.-28. minuty  jsme dostali  tři 
branky a bylo po zápase. Domácí nás předčili 
v důrazu před bránou.     
Přeštice – Bolevec 1:0 (1:0)
branka: Vacík  
Sestava:  Růžička  L.  –  Gruzska  J.,  Turek  S., 
Zoubek M., Bouc M., Hrdlička  J., Duchek  J., 
Zdeněk M., Vacík M. (Lambor P.), Trdlička P. 
(Fořt M.), Bešta P.
Přeštice  ukončili  rozlet  nováčka  z  Bolev-

ce,  vítěznou  branku  vstřelil  Milan  Vacík.  Na 
těžkém  terénu  jsme  vítězství  ubojovali  a  hrá-
čům patří velký dík za bojovnost.
Ostatní výsledky:
B muži:
Losiná – Přeštice B 3:1 (0:1), branka: Haimerle
Přeštice B – Pačejov 1:2 (0:2), branka: Haimerle
Horažďovice „B“ – Přeštice B  4:1 (3:1)
branka: Pap
Přeštice B – Žichovice 3:5 (3:1)
branky: Švarc 3x
St. Plzenec – Přeštice B 2:3 (1:2)
branky: Benedikt, Fořt, Kastner
Dorost
Senco – Přeštice (SD) 5:0 (3:0)
Senco – Přeštice (MD) 4:2 (2:0)
branky: Smetana, Jáchim
Horažďovice – Přeštice (SD) 2:2 (1:0), PK 4:5
branky: Jeslínek M., Vizingr

Přeštice (SD) – Rokycany 3:0 (0:0)
branky: Kastner, Klokan, Přibáň
Přeštice  (MD) – Rokycany 1:4 (0:1)
branka: Smetana

Žáci:
Přeštice (SŽ) – Nýrsko 2:6 (0:5)
branky: Šesták, Jánský
Přeštice (MŽ) – Nýrsko 3:4 (1:1)
branky: Jánský, Křeš, Mertl Š.
Smíchov Plzeň – Přeštice (SŽ) 3:3 (1:3), PK 3:4 
branky: Šesták, Šindelář, Šteffl
Smíchov Plzeň – Přeštice (MŽ) 1:7 (1:3)
branky: Horák 2x, Kubeš 2x, Mertl D., Jánský, 
Křeš
Přeštice (SŽ) – Dynamo Plzeň 5:2 (2:2)
branky: Reitspies 2x, Fabián, Aizner, Naxera
Přeštice (MŽ) – Dynamo Plzeň 8:0 (3:0)
branky  :  Jánský 2x, Kubeš 3x, Klokan, Peťák, 
Horák
Tachov (SŽ) – Přeštice 1:2 (1:1)
branky: Bluďovský, Kubeš
Tachov (MŽ) – Přeštice 2:5 (1:2)
branky: Kubeš 2x, Hejhal, Mertl Š., Mertl T.

Přípravky:
Prazdroj – Přeštice (SP B) 4:4 (1:3)
branky: Kuneš, Hrubý, Šindelář, Mertl T.
Košutka A – Přeštice (MP B) 21:4 (11:1)
branky: Čonka 2x, Havíř, Švábik
Přeštice (MP A) – Letná Plzeň 19:6 (9:5)
branky: Němec 12x, Šára 6x, Tolar
Košutka – Přeštice (SP B) 1:7 (0:4)
branky: Šindelář 4x, Brant D. 2x, Kocourek
Přeštice (SP A) – Černice 5:1 (1:0)
branky: Procházka 2x, Kokoška 2x, Křenek F.
Smíchov – Přeštice (SP A) 3:0 (0:0)
Košutka – Přeštice (MP B) 7:5 (2:2)
branky: Čonka 2x, Frančík 2x, Bezděk
Přeštice (SP B) – Černice 6:1 (3:0)
branky: Šindelář 2x, Klír 2x, Falout, Brant D.
Černice – Přeštice (MP A) 4:8 (0:4)
branky: Šára 7x, Tolar
Chotíkov – Přeštice (MP B) 5:4 (2:4)
branky: Bezděk 2x, Frančík, Švábik
SK Plzeň B – Přeštice (MP A) 14:3 (7:2)
branky: Němec 3x
M. Touškov – Přeštice (SP B) 1:10 (1:6)
branky:  Falout  3x,  Šindelář  2x,  Brant  D.  2x, 
Blaha 2x, Klír
Přeštice (SP A) – Prazdroj 5:1 (3:0)
branky: Procházka 3x, Flesar, Křenek
Viktoria Plzeň F – Přeštice (SP A) 6:1 (3:0)
branky: Procházka
M. Touškov – Přeštice (MP A) 5:6 (3:5)
branky: Šára 5x, Tolar
Přeštice (MP B) – Letná  3:8 (2:4)
branky: Frančík 3x
Přeštice (SP B) – Blovice 2:3 (1:2)
branky: Mertl T., Šindelář

Program mužstev TJ Přeštice – listopad
„A muži“

Ne   3. 11. 14.00    Přeštice – Stod
So   9. 11. 14.00     Nepomuk – Přeštice
So 16. 11. 13.30    Přeštice – Klatovy

„B“ muži

So    2. 11. 14.00  Žákava – Přeštice 
Ne 10. 11. 10.15  Přeštice – Štěnovice
So  16. 11. 13.30  Hradešice – Přeštice 

Starší a mladší dorost
So  2. 11. 10.00 + 12.15 SŠ Plzeň – Přeštice
(SD+MD)
So   9. 11. 10.00 Přeštice (SD) – Nepomuk
So 16. 11. 10.00 + 12.15 Klatovy – Přeštice
(SD+MD)
Starší a mladší žáci        
Ne 3. 11. 10.00 + 11.45 Přeštice – Stříbro  
(SŽ+MŽ) 

Liga starých gard Plzeň-jih 2013
Ve 20.  ročníku SG nepoznali na hřišti Přeštice  jedinou porážku. Jediná prohra se Vstiší byla 

kontumace pro malý počet hráčů Přeštic. 
Nejlepší střelci: 28 – Dobrý (PRE), 17 – Šrámek (BLO), 14 – Vavřička (KLA), 13 – Šamberger 

(PRE). Pavel Dobrý vyhrál s přehledem tabulku střelců. Další hráč Přeštic Franta Šamberger se 
umístil na 4. místě.

Horní řada zleva: Martin Knopf, Jaroslav Matík, Karel Rada, Jaroslav Kriegelstein, Václav 
Mrázek, Ivan Blahoudek, Petr Křepelka, Luboš Květoň, Jan Milota, Pavel Bešta, Karel Frančík, 
Pavel Dobrý, Milan Poslední, Ivo Baumruk. 

Dolní řada zleva: Václav Uzlík, František Šamberger, Václav Lecjaks, Jan Šindelář, Jirka Krou-
pa, Roman Kastner, Petr Rajchart, Zdeněk Hraběta.

Sportovní léto ve Vodokrtech 2013
Stejně jako bylo letošní  léto krásné a horké, 

tak takové jsme měli i naše sportovní akce.
Naše sportovní léto jsme odstartovali v sobotu 

29. 6. jako každý rok oblíbeným turnajem v malé 
kopané o  sud  svijanského piva, který nám opět 
věnoval p. Bošek. Letos se přihlásilo osm mužs-
tev. Na náš turnaj pravidelně zajíždí dvě mužstva 
ze stověžaté Prahy a také „Rumuni“ z Chlumčan 
a kluci z Libákovic. Mezi nováčky v našem turna-
ji se zařadili mladí kluci z Dolní Lukavice. Turnaj 
byl poměrně vyrovnaný. Ve finále porazili kluci 
z D. Lukavice Chlumčany a získali hlavní výhru 
třicetilitrový sud svijanského piva a hezký pohár. 
Na domácí zůstalo bohužel jen sedmé místo a za 
námi skončil jen předloňský vítěz z Prahy.
K prázdninám patří také 5. července konané 

pouťové sportovní odpoledne. Už po čtvrté jsme 
uspořádali Vodokrtský pivní pětiboj. Přihlásilo 
se  jedenáct  soutěžících.  První  disciplínou  je 
pití piva na čas. Vítěz této disciplíny R. Míšek 
vypil půllitr piva za 6,2 vteřiny. Jeho forma se 
projevila  i  v  dalších  disciplínách:  hod  pivním 
táckem, hod prázdným sudem, slalom  s plným 

sudem na  kolečku  a  poslední  pátá  střelba  fot-
balovým  míčem  na  zavěšený  sud.  Po  sečtení 
bodů Robert Míšek už potřetí  zvítězil. Stříbro 
získal Matěj Kokoška. Bronzovou příčku obsa-
dil Marcel  Valeš ml.  A  bramborovou medaili 
obdržel Radek Typlt.
Letos poprvé  jsme uspořádali  „noční nohej-

balový  turnaj  trojic“.  Pro  všechny  účastníky 
jsme  rožnili  sele.  Vše  začalo  v  pátek  19.  7. 
Rozlosovali  se  dvě  skupiny  a  turnaj  se  rozjel 
ve 20.00 hodin. Jen to selátko se nám nechtělo 
opékat. Kluci se snažili, co to šlo. Ostatní kolem 
mlsně chodili a čekali, kdy už konečně zakro-
jíme,  a  tak  se  museli  zatím  soustředit  jen  na 
zápasy. A bylo na co koukat. Ve finále podlehli 
naši borci klukům z Hájů. O náročnosti turnaje 
svědčí mnoho zápasů a závěr  turnaje, který se 
protáhl až do čtvrté hodiny ranní.
Takže  jak  vidíte,  léto  2013  bylo  pro  SK 

Vodokrty  náročné  a  velmi  pestré.  Více 
se  můžete  dozvědět  také  na  našem  webu  
http://skvodokrty.webnode.cz

                    Luboš Havlíček, SK Vodokrty

Tel.: 777 930 603. (Přeštice a blízké okolí)

www.kzprestice.czSledujte 



Zpočátku  mlhavý  a  posléze 
příjemný sobotní den 28. září byl 
svědkem  posledního  letošního 
tenisového klání. Závěrečný oddí-
lový  turnaj  Tělocvičné  jednoty 

Sokol  Přeštice  završil  tuto  tenisovou  sezónu. 
Určil  vítěze,  který  se  stal  nejlepším  tenistou 
roku  2013.  Putovní  pohár  pro  vítěze  si  letos 
odnesl Radek Šmucler. Gratulujeme.

                              Organizátoři turnaje
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V cyklistickém kritériu vyhrál Jiří Nesveda
Odvetou  po  seriálu  GIANT  LIGA  2013  

–  GP  města  Přeštice  byla  zakončena  kriterij-
ní  liga.  Cyklistické  kritérium,  které  startovalo 
v centru města Přeštic, se tak rozloučilo s cyklis-
ty a diváky. Závod, který byl vypsán na 50 okru-
hů, pak vyhrál Jiří Nesveda (AC Sparta Praha).
V Přešticích byl opět po roce připraven tech-

nický  a  zároveň  velice  rychlý  závodní  okruh, 
který  si  jako  první  vyzkoušeli  děti  v  rámci 
McDonald’s tour.
V dětských kategoriích se utkalo přes 55 dětí, 

které si v centru města mohly zazávodit a pomě-
řit síly s ostatními účastníky dětských závodů.
V  závodu  kategorie  Elite  byli  od  začátku 

velice  aktivní  Jiří  Nesveda  a  Tomáš  Okrouh-
lický (AC Sparta Praha), kteří se odpoutali od 

hlavního pole po pěti odjetých kolech. V polo-
vině závodu  se do  skupiny vrátil Okrouhlický 
a  Nesveda  tak  pokračoval  v  sólové  jízdě  od 
startu do cíle. Nesveda tentokrát vše vsadil na 
jednu kartu a taktika mu vyšla. Mohl se radovat 
z vítězství, které ho tentokrát stálo hodně sil.
Druhé místo v závěrečném spurtu pro sebe zís-

kal Martin Boubal (VC Ratisbona Regensburg) 
a třetí prosvištěl páskou Tomáš Okrouhlický.
Nejaktivnějším jezdcem byl opět Radek Beč-

ka  (CK  Kolokrám  –  Svijany),  který  nasbíral 
nejvíc prémií vyhlašovaných během závodu.
Jiří Nesveda v cíli: „Šel jsem do závodu hop 

nebo  trop,  věděl  jsem,  že  tady  nesmím  zůstat 
vzadu.  Je  to  rychlý  a  technický  okruh.  Vyšlo 
to…jsem unavenej, ale spokojenej.“

Odveta GP města Přeštice 28. září 2013
1. místo  Jiří Nesveda (AC Sparta Praha)
2. místo Martin Boubal (Veloclub Ratisbona) 
3. místo  Tomáš Okrouhlický (AC Sparta Praha) 
4. místo Tomáš Holub (AC Sparta Praha)
5. místo  Radek Bečka (CK Kolokrám – Svijany) 

Powerade Cup Juniorů
1. místo  Jan Ryba (Author team Stupno) 

Kiss proton prestige (soutěž aktivity)
1. místo  Radek Bečka (CK kolokrám –Svijany)

Sýkora sportswear Cup (ženy)
1. místo  Zuzana Neckářová (Alltraining.cz) 
2. místo   Božena Kučerová (Velosport Domažlice)

NaCesty.cz Cup (jezdci Masters nad 40 let)
1. místo Zdeněk Rubáš (AC Sparta Praha)
2. místo Karel Kopr (CK Slavia Praha)   
3. místo Martin Charvát (AC Sparta Praha) 

Příchozí muži
1. místo Patrik Sedláček (Rokycany)
2. místo Daniel Marek 
3. místo  Jaroslav Šmíd (Dobřany)

Příchozí ženy
1. místo Martina Běhavá (Plzeň)

Odrážedla hoši
1. místo Vítek Vanžura (Město Touškov)
2. místo Daniel Sabo (Klatovy)

Odrážedla holky
1. místo Adéla Burlová (Přeštice)
2. místo  Jolana Kroupová (Přeštice)
3. místo Andrea Brabcová (Město Touškov)

Kluci 6 let a mladší
1. místo Sebastian Kerl (Stupno)
2. místo Šimon Brabec (Město Touškov) 
3. místo Daniel Srp (Klatovy)
Holky 6 let a mladší
1. místo Barbora Milotová (Přeštice)
2. místo Simona Šmídová (Dobřany) 
3. místo  Julie Radová (Přeštice)
Kluci 7-8 let
1. místo  Jaromír Kohout (Plzeň)
2. místo Kryštof Novák (Hoštice) 
3. místo Radek Šubrt (Chlumčany)
Holky 7-8 let
1. místo Nikola Hodlová (Klatovy)
2. místo Tereza Burlová (Přeštice) 
3. místo Zuzana Kroupová (Přeštice)
Kluci 9-10 let
1. místo Max Kerl (Stupno)
2. místo Lukáš Kalivoda (Strážov) 
3. místo Štěpán Krula (Stupno)
Holky 9-10 let
1. místo Nikola Hodlová (Klatovy)
2. místo Zuzana Kroupová (Přeštice) 
Kluci 11-12 let
1. místo Samuel Němec (Plzeň)
2. místo Adam Linhart (Plzeň) 
3. místo  Jakub Marek (Stupno)
Holky 11-12 let
1. místo Krystýna Burlová (Stupno)
Žáci starší 13-14 let
1. místo Antonín Kadič ( ZČE Plzeň)
Žákyně starší 13-14 let
1. místo Markéta Vaicová (Stupno)
2. místo Krystýna Burlová (Stupno)          (red)

Okrouhlický a Bečka. Stupně Elite.

Soutěž o sadu dresů vyhrály mladší žačky
Pojišťovna  Generali  a.  s.  organizuje  projekt 

Malý sportovec pod křídly lva 2013 s možnos-
tí získání sady dresů pro mládežnické družstvo 
provozující  míčové  hry.  V  roce  2013  se  do 
soutěže zařadilo družstvo mladších žaček oddí-
lu  národní  házené  TJ  Přeštice.  Toto  družstvo 
bylo Pojišťovnou Generali a. s. vybráno a určitě 
k tomu vedlo i to, že mladší žačky TJ Přeštice 
pod vedením trenérek m.n.h. Romany Jabbou-
rové a Kristýny Vizingrové se letos staly Mis-
tryněmi České republiky, když pořadatelem byl 
oddíl národní házené TJ Přeštice a to byla nej-
lepší vizitka kvalitní práce s mládeží. Tímto by-
chom rádi poděkovali Pojišťovně Generali a. s. 
za sadu dresů a hlavně pí Jaroslavě Kreuzerové 
z plzeňské pobočky a zastupiteli města Přeštice 
Mgr. Vladimíru Frouzovi.  

Sezóna ukončena

Více informací na
nebo na www.vanocnikamion.cz Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.

Vánoční
kamion přijíždí...

město:

místo:

datum:

váno níváno ní
koncertk
váno níváno nívvvává
koncert

Petry Janù


