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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc prosinec
„Mělo by město výrazně rozšiřovat či 

vylepšovat vánoční výzdobu i za cenu 
výrazného zvýšení výdajů? “

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

Rozsvícení vánočního stromu

V rámci oslav státního svátku uspořádalo 
město Přeštice a Kulturní a komunitní centrum 
Přeštice lampionový průvod. Součástí akce, 
která začala položením věnce k pomníku T. G. 
Masaryka, byla ledová show a soutěž o nejhezčí 
lampion. Ledovou show připravila Západočes-
ká pobočka České astronomické společnosti.

                                    Foto Josef Kubát

Sbor Carmina zaujal v Praze i Plzni
V uplynulých několika měsících se pěvec-

kému sboru Carmina podařilo dosáhnout hned 
dvou významných výsledků v rámci své hudeb-
ní činnosti. Během letošního roku se totiž sbor 
kromě tradičních přeštických koncertů předsta-
vil i v Praze a v Plzni, kde sklidil uznání nejen 
publika, ale i řady odborníků.

První velký úspěch přišel začátkem října, kdy se 
část sboru zúčastnila koncertu skupiny Rangers-
Plavci. Koncert ke  46. výročí této kapely měl 
velmi přátelskou a profesionální atmosféru, ke 
které mimo jiné přispěla i Carmina. Na vystoupe-
ní přeštického sboru upozornil pak ve VIP zprá-
vách i člen skupiny Rangers-Plavci Mirek Řiho-
šek, což potěšilo určitě nejen samotné sboristky, 
ale i všechny jejich přeštické příznivce.  

Druhý velký úspěch sboru pak přišel o něko-
lik týdnů později, když se Carmina zúčastnila 
festivalu sborového zpěvu Plzeňské notování. 
V rámci tohoto festivalu se přeštické reprezen-
tantky prosadily mezi sbory z celé republiky 
a jejich vystoupení bylo odbornou porotou 
ohodnoceno jako příjemně se poslouchající 
ženský sbor, který má rytmus v těle. 

Každý významný úspěch Carminy je pro 
její příznivce vždycky příjemným potěšením. 
Doufejme tedy, že i nadále o našem přeštic-
kém sboru uslyšíme jen samé pozitivní zprávy 
a podaří se mu uspět i na dalších plánovaných 
akcích. 

Gabriela Hájková
Pěvecký sbor Carmina

Přeštický pěvecký sbor Carmina se zúčastnil 
festivalu sborového zpěvu Plzeňské notová-
ní, kde sklidil uznání nejen publika, ale i řady 
odborníků.  

Město Přeštice
přeje všem 

svým občanům 
příjemné prožití 

vánočních dnů
a pevné zdraví

 v roce 2012.

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Přestože kalendářní rok ještě nekončí, v měsí-

ci listopadu uplynulo roční funkční období 
nového vedení města, a proto bych chtěl této 
příležitosti využít k seznámení veřejnosti s pra-
cí města především v oblasti zajištění investič-
ních akcí, provádění oprav a údržby veřejných 
prostranství a nemovitého majetku města. 

Celá tato oblast by se dala rozdělit do čtyř čás-
tí, se kterými vás nyní podrobněji seznámím. 

1. Realizace dlouhodobě připravovaných akcí
V této oblasti je nutné zmínit především tzv. 

akci Čistá Berounka – etapa II, projekt B, jejíž 
příprava probíhá již od roku 2004 (rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod, výstavba tlakové 
kanalizace v lokalitě „U Hřbitova“ a rekon-
strukce kanalizace v ulicích Hlávkova, Mlýn-
ská a na Havlíčkově náměstí) a která bude 
realizována v roce 2012, stejně jako investiční 
akce Přeštice – nová úpravna vody, jejíž pří-
prava probíhala 2 roky. Zároveň je zapotřebí 
uvést, že město sice na obě tyto akce obdrží 
finanční prostředky z dotačních titulů ve výši 
cca 50 % hodnoty díla, ale i přesto na něm 
zůstává vysoké finanční plnění ve výši přibliž-
ně 25 mil. Kč. 

Pokácením druhé řady stromů v aleji na 
náměstí a jejich nahrazení výsadbou nových 
stromů byla dokončena akce Revitalizace čás-
ti náměstí s barokní kašnou v Přešticích (bylo 
předáno již k 28. 9. 2010 během slavnosti na 
počest sv. Václava), současně bylo ukonče-
no kácení stromů v centru města a výsadba 
nových stromů (Masarykovo náměstí, Rybo-
va ulice). Došlo k dovršení realizace parku 
Chmelnice v Přešticích – severní předměstí 
(vegetační úpravy).

Do této oblasti lze také zařadit přípravu nové-
ho územního plánu sídelního útvaru Přeštice 
včetně obcí Skočice, Žerovice a Zastávka, který 
by měl být schválen do konce roku 2012. Kva-
litní zpracování a příprava územního plánu mají 
významný vliv na budoucí rozvoj města. 

2. Realizace nových investičních akcí 
Do druhé oblasti bych zařadil vybudování 

hřiště u ZŠ Rebcova, vybudování chodníků na 
Havlíčkově náměstí (dokončení v roce 2012) 
a IV. etapy chodníků ve Skočicích. 

(pokračování článku na straně 2)

Milé děti, vážení dospělí, 
už mým oslovením chci naznačit, že sloupek 

vánočního měsíce chci ladit vesele a pozitivně. 
Rok utekl jako voda a to samo o sobě je dob-

rá zpráva, protože čas, který se vleče nebo se 
dokonce nenaplní, naší pohodě nesvědčí. 

Když spolu mluvíme, slyším, vidím i cítím 
přirozené přání každého z nás být veselý a šťast-
ný. Náš životní optimismus by mohly v pohodě 
zlikvidovat každodenní titulky ranních novin 
a večerních televizních zpráv, většinově nega-
tivních snad i v předpovědi počasí. Děti a ti 
z dospěláků, kteří mediální zprávy nesledují, 
jsou- byť z neinformovanosti, veselejší. Vese-
lé je z toho pohledu porovnání se vzpomínkou 
na doby pro mě nedávno minulé, kdy všechny 
z několika mála novin včetně televizních vesele 
hlásaly pravidelné plnění úkolů nejlépe na 150 
% a zítřky světlé tak, že světlejší být nemohly. 
Navíc s jistotou, že to bude, především zásluhou 
velkého bratra, vesele na věčné časy a nikdy 
jinak. V té době jsem byl úplně mlád a přede-
vším z toho důvodu to byly časy krásné, které 
bych neměnil. Neposoudí nikdo z nás, zda byly 
nejlepší, už proto, že je všichni žijeme jenom 
jednou a nemáme tedy možnost srovnání natož 
pozdějšího výběru.  Jsem veselý a šťasten, že 
naše děti mají větší šanci slyšet a mluvit pravdu 
a poznávat a zastávat skutečné hodnoty. Pokud 
jim je my dospělí budeme schopni svým příkla-
dem předávat, nebudeme jim je zpochybňovat 
nebo dokonce překrucovat, potud je nebudou 
muset získávat odjinud.  Jsem veselý optimista 
navzdory tomu, co po dvaadvaceti letech snahy 
o vzkříšení demokracie - „bez špinavých peněz, 
upřímnější než upřímné a čistější než čisté “- 
v naší zemi vidím a slyším. Jsem veselý optimis-
ta, který je dlouhodobě účasten toho, že se také 
v našem městě na jeho radnici a úřadě snažíme 
za demokracií jít, když jsem vystřízlivěl z iluze, 
že se k ní dá běžet. Dovolte mi, abych zde podě-
koval za dosud vykonanou práci na této cestě 
Vašim zástupcům- zastupitelům města a všem 
zaměstnancům městského úřadu.  

 Poslední listopadový víkend jsme na radni-
ci přivítali „dvanáct občánků“ do městského 
života. V jejich přítomnosti pomíjí pomíjivé 
a vystupuje posvátnost vztahu dítěte, matky 
a otce, vazby budoucnosti na současnost. Na 
kvalitě tohoto vztahu- nikoliv na jeho formě- 
závisí kvalita člověka i společnosti, jejich úro-
veň a spokojenost- ze špatných cihel dobrou zeď 
nepostavíš. 

Proto nám všem přeji vztah láskyplný, odpo-
vědný a tolerantní. Proto nám přeji více společ-
ných chvil a více osobních rozhovorů z očí do 
očí na úkor SMS a facebooku.     

Přeji Vám veselý a šťastný poslední měsíc 
letošního roku ve zdraví, pod stromeček kopu 
smíchu.              Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Pozvánka na
„Den otevřených dveří“

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

23 a vedení Města Přeštice si Vás dovolují - 
společně s Vašimi dětmi - pozvat ve dnech 13. 
a 14. prosince od 15.00-18.00 hod. na „Dny 
otevřených dveří“ v kmenové budově gymnázia 
v Plzni (viz informační leták).

 Zde získáte od vedení gymnázia a členů 
náborového týmu veškeré informace a materi-
ály týkající se možného studia Vašich dětí na 
odloučené gymnaziální pobočce v budově ZŠ 
Přeštice, Na Jordáně 1146.

 Za náborový tým Mgr. Jan Königsmark 

Slavnostní akt 
a lampionový průvod

Vánoční strom na Masarykově náměstí již svítí. V neděli 27. listopadu se rozzářil před zaplně-
ným náměstím. V programu vystoupil divadelní soubor Úhlavan s představením „Do Betléma“ 
a děti z obou mateřských škol, které zazpívaly vánoční koledy. Foto Josef Kubát
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc říjen 2011
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 125 událostí.
Celkem bylo zjištěno 58 přestupků, 45 řešeno 
blokově, 10 oznámeno správnímu orgánu.
• 5x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu, kterým byla omezena osob-
ní svoboda, aby bylo zamezeno jejímu útěku 
a k zajištění důkazů – 3 pachatelé krádeže vlou-
páním, 1 pachatel ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky a 1 pachatel násilí proti úřední osobě, 
všichni předáni dle věcné příslušnosti k vyříze-
ní Policii ČR
• 2x výjezd na potulující se psy – 4 odchyceni
• 6x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu 
a veřejného pořádku, 1x poděkování od ozna-
movatele za rychlý a profesionální zásah
• na území města nalezeno: klíče od vozidla 
Opel, jehož řidič tyto zapomněl v zámku před-
ních dveří, řidiči zanechán vzkaz a poté mu 
byly klíče vráceny 
• na žádost Celního ředitelství Praha byli stráž-
níci v Přešticích přítomni jako nezúčastněné 
osoby při konání domovní prohlídky  
• koncem měsíce října byl zvýšen dohled v pro-
storu hřbitova v souvislosti s „Památkou zesnu-
lých“ a byly provedeny 3 ranní akce na neosvět-
lené cyklisty – řešeno v blokovém řízení
• zajištění veřejného pořádku na Masarykově 
nám. při akci města „Přeštický kanec“ 
Z další činnosti uvádím:
• Dne 7. 10. v 15.25 h byl zjištěn v Hlávkově 
ulici muž, který otvíral drátem vozidlo Škoda. 
Jelikož hlídka pojala podezření, že se dopouští 
krádeže, byla zjištěna jeho totožnost a provede-
na lustrace osoby i vozidla Policií ČR. Poté bylo 

zjištěno, že si muž zabouchl klíče ve vozidle.
• Dne 9. 10. ve 3.52 h v obci Žerovice spatři-
la hlídka MP v cihlové zdi u rodinného domu 
havarované vozidlo Škoda, které nemělo SPZ 
a ve vozidle ani v jeho blízkosti se nikdo nena-
cházel. Věc byla oznámena Policii ČR, která 
provedenou lustrací zjistila provozovatele vozi-
dla, ve kterém byl zjištěn i řidič, který nezvládl 
řízení a způsobil dopravní nehodu. Jednalo se 
o mladíka z Přeštic, který řídil vozidlo po poži-
tí alkoholických nápojů. Tento je podezřelý ze 
spáchání trestného činu – ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Z děsivě vyhlížející dopravní 
nehody (viz foto) vyvázl řidič bez zranění.
• Dne 16. 10. v 00.56 h byla hlídka přivolána 
do Krátké ulice, kde mělo docházet ze strany 
tří mladíků k přemisťování kontejneru na tří-
děný odpad, který poté zanechali ve vozovce 
v Nepomucké ulici. Provedeným šetřením na 
místě byla zjištěna totožnost podezřelých osm-
náctiletých mladíků z Chlumčan a Dolní Luka-
vice. Věc byla oznámena k vyřízení na městský 
úřad.
• Dne 20. 10. v 16.50 h bylo v Městském par-
ku zjištěno zaparkované vozidlo Renault, které 
mělo otevřené boční dveře. Lustrací byla zjiště-
na provozovatelka, která provedla zabezpečení 
vozidla. 
• Dne 24. 10. v 13.10 h byl v Palackého ulici 
kontrolován řidič traktoru s přívěsem, na kte-
rých nebyly namontovány registrační značky 
a přívěs nebyl provozovatelem registrován. Ani 
řidič u sebe neměl doklady potřebné k řízení, 
proto bylo vše oznámeno k vyřízení na městský 
úřad.

• Dne 26. 10. ve 21.51 h vyslal operační důstoj-
ník Policie ČR strážníky do ul. K Cihelně, kde 
skupina tří osob na železničním přejezdu ulo-
mila dřevěnou závoru přejezdového zabezpe-
čovacího zařízení a odešla směrem do zahrad 
za betonárkou. Na železničním přejezdu byla 
hlídkou nalezena ulomená závora a v prostoru 
zahrad mezi betonárkou a budovami nádraží ČD 
byli za pomoci Policie ČR zadrženi tři mladíci 
z Přeštic, kterým nebylo ještě 18 let. Věc si na 
místě převzala Policie ČR pro podezření ze spá-
chání trestného činu, neboť nejen že poškodili 
závoru přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
ale vloupali se do několika chat a poškozovali 
zde cizí majetek.
• Dne 29. 10. ve 23.43 h prováděla MP hlídko-
vou činnost v Nepomucké ulici u klubu Přeštic-
ká stodola, ze kterého vyšel vrávoravým kro-
kem podnapilý muž, který přešel vozovku a na 
jejím okraji začal na tuto močit. Muž byl stráž-
níky upozorněn, že znečišťuje veřejné prostran-
ství. Jelikož muž na výzvy strážníků reagoval 
jen jejich slovním napadáním a svoji totožnost 
odmítl sdělit, byl předveden na Policii ČR 
k jejímu zjištění. Při vystupování z vozidla MP 
muž napadl jednoho ze strážníků, začal jej škrtit 
a nevybíravými slovy jej častovat, proto byly 
ze strany strážníků použity donucovací pro-
středky. Na Policii ČR byla zjištěna jeho totož-
nost, jednalo se o osmadvacetiletého mladíka 
z Přeštic, který se podrobil dechové zkoušce na 
alkohol a tato byla pozitivní. Jelikož zde mladík 
neustále slovně napadal hlídku MP i Policie ČR  
a policistu poté i fyzicky napadl, byl eskorto-
ván na protialkoholní záchytnou stanici (PAZS) 

Plzeň. Mladík nejenže zaplatí převoz a pobyt na 
PAZS, ale je podezřelý ze spáchání trestného 
činu násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí 
odnětí svobody až na čtyři léta.

Problém v Přešticích: Kdyby se výše uve-
dený mladík vymočil na toaletách uvedeného 
klubu, nemuselo vůbec k žádnému takovému 
incidentu dojít. Místo, aby někteří návštěvníci 
restaurací, klubů a heren použili jejich toalety, 
chodí vykonávat potřebu ven na veřejná pro-
stranství nebo na blízké zdi domů, která tímto 
znečišťují a poškozují. Za znečišťování veřejné-
ho prostranství jsou ze strany městské policie 
ukládány blokové pokuty do výše 1000 Kč nebo 
je věc oznamována správnímu orgánu MěÚ.

Chtěl bych cestou PN poděkovat všem vší-
mavým občanům, že nenechávají bez povšim-
nutí vandalství a výtržnictví a díky jejich ozná-
mením jsou  vandalové dopadeni. Věřím, že 
vzájemná  spolupráce bude pokračovat i v roce 
2012. Městská policie Přeštice vám děkuje.

Pavel Hošťálek,
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Nehoda v Žerovicích.

Přeštice mají staronového 
provozovatele vodovodů 
a kanalizací

Koncesní řízení v Přešticích potvrdilo současné-
ho provozovatele, společnost ČEVAK a. s., která 
bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat 
v dalších devíti letech (1. 1. 2012-31. 12. 2020). 

Důvodem koncesního řízení v bylo čerpání 
dotací z Operačního programu Životního prostředí 
(OPŽP) a potřeba řídit se pravidly poskytovatele 
dotace, tedy Státního fondu životního prostředí. 
Město čerpá dotace v rámci projektu Čistá Beroun-
ka II. Konkrétně v Přešticích se jedná o rekon-
strukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod 
a obnovu jednotné kanalizační sítě v délce 3487 
metrů, dotace představují 25,2 milionu korun.

Podstatnou změnou, vyplývající z nové pro-
vozovatelské smlouvy, budou ceny vodného 
a stočného. U vodného místní zaplatí 42,33 
korun za krychlový metr pitné vody a stočné 
bude stát 36,54 Kč za každý krychlový metr 
vody odpadní (ceny jsou uvedeny bez DPH). 
Významnou složkou ceny vodného a stočné-
ho je nájemné odváděné městu za pronajatý 
vodohospodářský majetek, které pro rok 2012 
činí 11,3 milionu korun. Tato částka dle pra-
videl OPŽP vyjadřuje prostředky, které budou 
sloužit na obnovu vodohospodářské infrastruk-
tury města.                                                (TZ)

(dokončení článku z titulní strany)
Dále sem patří oprava kamenného zdiva 

v ulici Poděbradova (sokolovna), oprava úče-
lové komunikace v lukách mezi Příchovice-
mi a Přešticemi s možností jejího využití pro 
modelářský oddíl TJ Přeštice, realizace vedení 
páteřní sítě optického kabelu, který v našem 
městě propojí některé veřejné objekty a umožní 
instalaci první části kamerového systému, kte-
rý přispěje ke zlepšení bezpečnosti a pořádku 
ve městě. Při návštěvě kulturních akcí mohou 
občané zhodnotit novou úpravu vstupu do vel-
kého sálu v zařízení KKC. 

Záměrně zde neuvádím opravu povrchu prů-
tahu města silnice I/27 od křižovatky u Spolá-
ku po křižovatku ulic Mlýnská a Komenského. 
Jedná se o silnici I. třídy a její rekonstrukce je 
plně v režii Ředitelství silnic a dálnic. 

3. Příprava nových projektů
Oblast přípravy nových projektů považuji 

osobně za velmi důležitou. Zavedený systém 
vyhlašování různých dotačních titulů k určité-
mu termínu mnohdy neposkytuje dostatek času 
pro zpracování dokumentace jednotlivých pro-
jektů a jejich následnou administraci. Je tedy 
nutné přípravu projektů zajistit s předstihem 
a být připraveni na vyhlášení a možnost získání 
vhodného dotačního titulu.

Zavedený systém získávání různých dotač-
ních titulů nedává mnohdy dostatek času na 
zpracování dokumentace jednotlivých projek-
tů a jejich následnou administraci až do doby 
předložení žádosti o poskytnutí dotace. Je tedy 
nutné přípravu projektů zajistit s předstihem 
a být připraveni na vyhlášení a možnost získání 
vhodného dotačního titulu.

V rámci této oblasti bych tedy uvedl akce, 
které město zamýšlí v budoucnu realizovat 
a v průběhu tohoto roku již začalo s jejich pří-
pravou. Tato příprava spočívá především ve 
zpracování projektové dokumentace a výkupu 
či směně pozemků, které budou pro jednotlivé 
projekty využity. 

Konkrétně lze jmenovat zpracování studie 
proveditelnosti protipovodňových opatření 
v Přešticích, studie a zadání zpracování pro-
jektové dokumentace vybudování kanalizace 
a ČOV na Zastávce. Dále je projekčně při-
pravena a smluvně zajištěna stavba vybudo-
vání infrastruktury a komunikace v obytné 
zóně „Lukavická“, která má být dle smlouvy 

dokončena max. do 30. 6. 2012. Návaznost 
rozvoje individuální bytové výstavby zajis-
tí zpracování projektové dokumentace další 
části obytné zóny „Lukavická“, která umož-
ní výstavbu dalších cca 30 rodinných domů. 
V jednání je zahájení realizace stavby obyt-
né zóny „Svatoplukova“ (prostor ohraniče-
ný parkem Na Chmelnicích, silnicí na Dolní 
Lukavici a ulicí Svatopluka Čecha). S rozvo-
jem možnosti další bytové výstavby souvisí 
průběžné zpracování územních studií a regu-
lačních plánů vybraných území, které těmto 
projektům předchází. 

Pracovní skupina dopravní komise dokončila 
studii řešení parkování ve městě, zpracovává 
se studie stávajícího stavu veřejného osvětlení 
a návrh opatření vedoucí ke zlepšení jeho hos-
podárnosti.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem a Správou 
a údržbou silnic Starý Plzenec se připravuje 
oprava komunikace ulice Nepomucká (návaz-
nost na realizaci opravy celého úseku komuni-
kace Přeštice – Nepomuk). Součástí této stav-
by je ze strany města vybudování chodníku po 
pravé straně komunikace až na křižovatku „Na 
Zámostech“ spolu s přechodem do parku Pod 
Kaštánky. V rámci této akce je v plánu vybudo-
vání kruhového objezdu na zmíněné křižovatce. 
Vyjma vybudování chodníku je celá tato akce 
stavbou, jejíž realizace je v kompetenci Plzeň-
ského kraje, vlastníka komunikace.

Z významnějších připravovaných akcí bych 
ještě zmínil zadání zpracování projektové doku-
mentace k zateplení MŠ Dukelská, zpracování 
projektové dokumentace k úpravám prosto-
ru křižovatky Nepomucké ulice a Havlíčkova 
náměstí (před restaurací Šenk U Boudů), úpra-
vu prostoru pod objektem ZD Kbel na Pohořku 
(zahájeno likvidací černé skládky), ve spolu-
práci s TJ Přeštic realizaci přístavby sportovní 
haly v ulici Poděbradova, přípravu na vybu-
dování cykloareálu v prostoru bývalé skládky 
(místní název Prior), zalesnění pozemků Sko-
čice – dosadba, rekonstrukci ulice Na Pajzovně 
– Skočice (vybrán dodavatel) a realizaci další 
etapy kanalizačního systému v obci Žerovice 
– stoka D, na kterou se podařilo získat dotaci 
z programu MAS Aktivios.

4. Opravy a údržby
Z oblasti oprav a údržby veřejných prostran-

ství a nemovitého majetku města bych uvedl 

vynucenou opravu v domě č. p. 104 na Masa-
rykově náměstí, kterou zapříčinila nedbalostní 
chyba jednoho z nájemníků, výměnu oken MŠ 
Dukelská, nákup konvektomatu pro ZŠ, opra-
vu podlah v pěti třídách ZŠ Rebcova, úpravu 
dětského hřiště „U Trati“ včetně pravidelného 
doplňování mobiliáře dětských hřišť, opravu 
chodníků v MŠ Dukelská, opravu vodovo-
du v Tylově ulici, záměr opravy části ulice 5. 
května mezi bývalou samoobsluhou a rodin-
ným domem pí Horové, která bude pokračovat 
i v r. 2012  opravou povrchu komunikace kolem 
bytového domu č.p. 1076–7 v ulici 5. května. 

V současné době probíhá oprava vodovodní 
shybky (v souvislosti s touto akcí bude odstra-
něn naplavený materiál v řece Úhlavě – brod 
u ZŠ), rekonstrukce vodovodních vrtů, výmě-
na oken v Mlýnské 1095 (Vishay) a dostavba 
kolumbZe zamýšlených akcí, k jejichž realizaci 
nakonec nedošlo, bych zmínil záměr vybudo-
vat parkoviště Na Chmelnicích a mimo oblast 
investic pak nábor žáků do gymnázia, kde se 
již dva roky nedaří naplnit plný stav žáků ve 
třídách. 

Nechci se zde zmiňovat o stavbě zimního sta-
dionu. Průběh a konečný výsledek této stavby 
byl podrobně popsán starostou města Mgr. A. 
Kmochem v minulém čísle Přeštických novin.

Mimo popsané oblasti bych chtěl upozornit 
na spuštění nových webových stránek města, 
zahájení pravidelného pořádání Farmářských 
trhů, jednání se společností Západočeské 
komunální služby Plzeň a následné provedení 
konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení úkli-
du ve městě, přípravu bezplatného zkušebního 
provozu sběrného dvora v průběhu celého roku 
a uzavření dodatku mandátní smlouvy s firmou 
TRIUMFA, která spravuje městský bytový 
fond. Cílem tohoto dodatku je zajištění zlepše-
ní poskytovaných služeb se správou bytového 
fondu souvisejících.

Na závěr snad pouze to, že výše uvedeným 
oblastem, jejichž příprava a zajištění má pří-
mý vliv na zlepšení života občanů města a při-
družených obcí, bude vedení města i nadále 
věnovat velkou pozornost. 

Vzhledem k tomu, že další číslo Přeštických 
novin vyjde až v novém roce, bych Vám rád 
popřál krásné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší do roku 2012.

Jiří Hlavín, místostarosta

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Město Přeštice
zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo města Přeštice,
které se koná 

dne 15. 12. 2011
od 18.00 hodin ve velkém sále KKC 

Přeštice, Masarykovo náměstí.
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Sledujte 
www.kzprestice.cz

VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Marie BRADOVÁ  
Václav RŮŽIČKA  
Milena PETELÍKOVÁ

(1926) 
(1942)
(1927) 

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Karel HRUBÝ
Václav KUBÍK 

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Barbora TOUŠOVÁ

Miloslava MAŠKOVÁ
 Helena SCHEJBALOVÁ,

Vlasta HRÁDKOVÁ
Václav DUCHEK 

83 let 
Miroslav MÜNSTER

Vlasta HORSKÁ 

84 let 
Václav BERKA (Žerovice)

Vlasta MICHALOVÁ
Marie ZOUBKOVÁ 

86 let 
Jiřina KLASNOVÁ (Zastávka)

Václav PEŠŤÁK
 Alžběta ŠMÍDOVÁ 

Vzpomínka na tátu...

Blahopřání k úctyhodnému 
výročí

Poděkování

Blahopřání k 90. narozeninám

87 let 
Juliana KUBÁLKOVÁ

Jaroslav SOUKUP
Václav LIŠKA (Zastávka)

88 let 
Anna ČIVIŠOVÁ

Marie VELKOBORSKÁ
Božena VÍTKOVÁ

89 let 
Karolína HOMONICKÁ

Dne 28. listopadu 1926 se narodil v rodině Vojtěcha  a Marie Alt-
manových v Petrovicích u Měčína jako čtvrté nejmladší dítě a dali mu 
jméno Josef. 

Vyučil se jako kovář u svého otce, který byl jeden z nejzkušenějších 
a nejznámějších kovářů a podkovářů na Klatovsku.

V padesátých letech se stal jedním z těch, kteří stáli při zakládání pod-
niku STS Přeštice. Zde pracoval celá léta jako vedoucí opravny. Všich-
ni jeho spolupracovníci mu ale jinak než ,,pane mistr“ neřekli. I když 
jako důchodce pracoval na vrátnici STS Přeštice, stále ho tak oslovovali. 
A ,,pan“ to on opravdu byl! Známý svojí dobrou a veselou povahou. 
Když chtěl vyprávět anekdoty, vždy někoho pobídl, aby řekl číslo a pak 

už je sypal tzv. jako z rukávu. A jaký to byl vypravěč! Ale hlavně to byl dobrý táta, děda i praděda, 
který miloval svoji rodinu.

Škoda jen, že se nenaplnila slova jednoho z jeho spolupracovníků, když odcházel z oslavy tátovy 
,,osmdesátky“: ,,Mistře, za deset let jsme tu znovu.“

Od 13. října 2007 už neuslyšíme slova jeho oblíbené písničky: ,,Já už jdu, jdu, jdu už mám všech-
no hotový“, ale s jeho odchodem se tato slova naplnila.

A proto s úctou, láskou a velkým díkem za vše, jsme vzpomněli dne 28. listopadu jeho nedožité 
85. narozeniny.

Byl to táta s velkým T.                                                           Dcery s rodinami a manželka Květa

Chtěla bych tímto poděkovat za dlouhodobou 
vzornou péči, kterou věnují terénní pracovnice 
Pečovatelské služby Přeštice nejen mně, ale 
i všem ostatním postiženým a starým spoluob-
čanům.

Marie Živná, Tř. 1. máje 1051, Přeštice

„Jen život, který žijeme pro ostatní, 
stojí za to.“    

Chtěly bychom touto cestou krátce vzpomenout na naši paní učitelku 

Mgr. Marii Brabcovou.
Je až k neuvěření, že nás navždy opustila. Každému, komu se vryla do pamě-

ti, ať už jako kantorka, kolegyně nebo kamarádka, ale i manželka, matka a šťast-
ná babička, věnujte ji prosím, společně s námi, tichou vzpomínku.

My jsme měly to štěstí trávit s ní páteční večer 21. října letošního roku, kdy 
jako jedna z mála třídních učitelek nevynechala žádné setkání svých bývalých 
žáků. I tentokrát hýřila dobrou náladou, vlídným slovem a životním optimis-

mem. Nikomu z přítomných by nepřišlo na mysl, že ji vidíme naposledy. Její náhlý odchod nás 
velice zaskočil a zarmoutil zároveň.

PANÍ UČITELKO, DĚKUJEME. Za všechny bývalé žáky ročník 1967-1976 
Vladěna Říhová, Hana Matějovská a Helena Macháčková 

Oznamuji všem 
našim zákaznicím, 

že naše prodejna bude 
od 1. 12. 2011 
přestěhována 

z Komenského ulice
(naproti fotoateliéru

„Morávek“) 
do ulice Jungmannova

(pod poštou).

Naďa Wagenpfeil

Poděkování

Děkujeme za projevy soustrasti k úmrtí  
Mgr. Josefa Mastného.      Zarmoucená rodina.

Blahopřání k 80. narozeninám

Dne 2. 11. oslavila své 80. narozeniny paní 
Jaruška Šárová z Přeštic a 10. 11. paní Marta 
Spáčilová rovněž z Přeštic. Obě oslavenky-
ně osobně navštívil a poblahopřál do dalších 
let hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu  
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Paní Martě Spáčilové též osobně poblahopřá-
ly paní Bc. Dr. Valentová a R. Süssová z Domu 
historie Přešticka a též za přeštickou farní cha-
ritu paní Sedláčková a paní Brožová.

Blahopřání k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila dne 1. 11. paní Libuše 
Soukupová z Přeštic a dne 6. 11. paní Květosla-
va Altmanová rovněž z Přeštic. Jménem města 
Přeštice oběma oslavenkyním osobně poblaho-
přál 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Oslavenkyně paní Jaruška Šárová.

Oslavenkyně paní Libuše Soukupová.

Své úctyhodné 90. narozeniny oslavila dne 4. 11. paní Vlasta Retyková z Přeštic, jejímž 
manželem byl velice známý a uznávaný lékař MUDr. Stanislav Retyk. Do dalších let především 
pevné zdraví, štěstí a pohodu paní Retykové osobně popřál 2. místostarosta Mgr. Jan König-
smark.

Své úctyhodné 90. narozeniny dne 20. 11. rovněž oslavila paní Emilie Procházková ze Žerovic. 
Za město Přeštice paní Procházkové popřál 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Paní Procház-
ková velice poutavě vyprávěla nejen mnoho zajímavostí z historie Žerovic, ale též vzpomínala na 
své dětství i na časy pozdější. S velkou úctou hovořila rovněž o svém vrstevníkovi, dětském lékaři 
MUDr. Františku Šolarovi, který by se 21. 11. též dožil 90 let.

Úctyhodných 98 let oslavila dne 24. 10. paní 
Anna Leitlová ze Zastávky. V tento den ji 
navštívili pan starosta Mgr. Antonín Kmoch 
a 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark, aby jí 
k tomuto jejímu nevěřitelnému výročí co nej-
upřímněji poblahopřáli a do dalších let popřáli 
především mnoho zdraví, pohody a spokojenos-
ti v kruhu svých nejbližších. S velkou radostí si 
oslavenkyně opět vyprávěla s panem starostou, 
který ji s železnou pravidelností, již po několik 
let, u příležitosti úctyhodných narozenin nav-
štěvuje.

Oslavenkyně paní Marta Spáčilová.

Oslavenkyně paní Květoslava Altmanová.

Divadelní soubor Úhlavan vás zve 
na Příběh o Rybově České vánoční mši

18. 12. od 18.00 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie

Adventní zpívání 
na evangelické faře 

v Přešticích.
Srdečně zveme 
ke společnému 
zpívání koled 

a klidnému spočinutí 
v uspěchaném čase adventu. 

Kdy? 
v neděli 4. 12. v 17.00 hodin 

Kde? 
Rebcova 557

Firma Pouliční osvětlení Michal Jánský 
a Elektroinstalace Tomáš Havlíček 

děkuje všem zákazníkům 
a klientům za spolupráci.

Příjemné prožití 
vánočních dnů a mnoho 

úspěchů  a světla 
v novém roce 2012.

M. Jánský 
a T. Havlíček

U nás v MŠ Oplot
Naše školka každoročně pořádá nějakou téma-

tickou akci, kdy si rodiče mohou užít svých 
ratolestí. Víme, jak jsou lidé, zejména rodiče, 
v dnešní době vytížení a zbývá jim jen málo vol-
ného času na to, aby si mohli hrát s dětmi, i proto 
jsme rádi, že se našich akcí s takovým nadšením 
a v hojné míře účastní.

Letošní akce dostala název „Kaštánek, Duběn-
ka a jejich kamarádi“. V podstatě šlo o týmovou 
práci celé rodiny. Každá skupinka se pokoušela 
o kreativní ztvárnění postaviček, které by podle 
nich mohly běhat třeba v podzimním lese. K dis-
pozici byly pouze předměty, které barevná říjno-
vá krajina poskytla. A tak se naše školka naplnila 
nádhernými dílky. Rázem se z ní stala magická 
školka. Připlula loď se žaludovým kapitánem, 
chobotnice z kukuřice, různí skřítci a strašidýlka 
a mnoho dalších originálních postaviček.

Děkujeme všem rodičům i dětem.
Kolektiv MŠ Oplot
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Program na měsíc prosinec 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

3. 12. SO: Z VALCHY  DO  DOBŘAN
Vlakem z Přeštic v 9.14 h na Valchu (9.37). 
Zpět z Dobřan v 15.17 h do Přeštic.
TRASA: Valcha – chaty – Sulkov – Nová Ves 
– Dobřany                           
Vede M. Pojarová (12 km).
10. 12. SO: VÁNOČNÍ TRHY V ÚTERÝ
Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 
8.38 do Pňovan, z Pňovan 9.11 do Bezdružic. 
Zpět z Bezdružic v 16.11 do Pňovan, z Pňovan 
16.59 do Plzně, z Plzně v 18.10 h do Přeštic
TRASA: Bezdružice – Olešovice – Úterý – 
vánoční trhy – Úterský potok – Bezdružice
Vede V. Borovcová (16 km).
17. 12. SO: KOLEM KLATOV
Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Klatov (9.11). Bus 
9.15 do Lub (u drůbežárny) 9.35 h. Zpět z Kla-
tov v 16.06 h.

TRASA: Luby – Sobětice – Lažánky – Slavo-
šovice – Pihovice – Klatovy
Vede F. Vokáč (12 km).
22. 12. ČT SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV-
NĚ HOTELU SPORT V 17.00 HODIN 
23. 12. PÁ: UKONČENÍ TURISTICKÉHO 
ROKU – SKOČICE
Odchod od  kašny Přeštice náměstí v 9.00 hod.
TRASA: Příchovice – betlém – Lužany – Sko-
čice – Přeštice
30. 12. PÁ: KOLEM PŘEŠTIC
Odchod od nádraží ČD Přeštice v 9.30 hod. 
Zpět z Přeštic v 13.14 h do Plzně.
TRASA: Přeštice – okolo řeky – bažantnice – 
zámek Dolní Lukavice – Osada Šeříků – Vícov 
– Přeštice
Vede J. Hanzlíčková (10 km).

Podzimní a předvánoční čas
v Domě dětí a mládeže Přeštice

Jako každý rok se 
během října v DDM 
Přeštice rozběhly všech-
ny kroužky kromě Klu-
bu dětí, který běží již od 
začátku září. Velký zájem 
byl letos o kroužek Cho-
vatel. Děti si zde poví 
spoustu zajímavostí ze 
světa zvířátek a také se 
naučí jak se o ně postarat 
v naší malé zoo. V říjnu se 
se svými zvířátky účast-
nily chovatelské výsta-
vy v Přešticích a získaly 
čestné uznání. Letos u nás 
běží také několik nových 
kroužků. Zumba pro děti 
se shledala s velkým 
zájmem u malých tanečnic, Vědátory zajímá 
vše související s vědou a Zahradníček je popu-
lární u těch, co rádi pečují o zahrádku. V našem 
domečku nezapomínáme na děti předškolního 
věku. Mohou docházet na kroužek Malý kutí-
lek, Cvrčky nebo na Hrátky s batolátky. V ča-

Kultura a umění

prosinec 2011 
l 2. 12. Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios

l 3. 12. Víkendové cvičení s Maruškou
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: soukromý subjekt

l 5. 12. Vánoční kamion Coca-Cola
15.00 h vesnička s obchůdky
16.00 h čertovská show
16.30 h příjezd kamionu
Místo konání: Masarykovo nám.
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice

l 8. 12. Vánoční kabaret
Školní představení.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 9. 12. S Jakubem nejen o rybách
Přijďte zažít jedinečné povídání s Jakubem 
Vágnerem o cestovatelských dobrodružstvích 
z celého světa. Navštívíte nitro Amazonie, srd-

ce Afriky, Mongolsko, Texas a spoustu jiných 
destinací.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 160 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 14. 12. Vánoční zpívání a trhy
10.00 h  otevření tržiště
10.00-15.00 h vystoupení flašinetáře
16.00-18.00 h Skaláček, Skalka, Hlásek,
                             Carmina
18.03 h  společné zpívání sborů 
s ČESKÝM ROZHLASEM (Nesem Vám novi-
ny a Narodil se Kristus Pán)
18.10 h               dechový kvintet ZUŠ Přeštice
Místo konání: Masarykovo nám.
Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice

l 14. 12. Den s Aktiviosem
Časy konání: od 10.00 do 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
l 18. 12. Divadelní spolek Úhlavan – „Příběh 
o Rybově České mši vánoční“
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: schody ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie Přeštice
l 19. 12. Carmina – J. J. Ryba „Česká mše 
vánoční“
Čas konání: 18.30 hodin
Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Přeštice

Co dělá Občanské sdružení 
zdravotně postižených Přešticko

Občanské sdružení zajišťuje nejen pro své 
členy, ale pro celou řadu našich občanů akce 
nejen zdravotní, ale i kulturní a společenské. 
V letošním roce pořádal již 7 zájezdů do kryté-
ho bazénu ve Waldmünchenu. Tyto akce usku-
tečňuje nejen pro dospělé, ale i v době prázd-
nin pro děti. Rehabilitačního plavání využívají 
účastníci hlavně ze zdravotních důvodů a pro 
zlepšení psychické pohody. V bazénu mohou 
využít celou řadu vodních procedur a společně 
zapomenout v dobrém kolektivu na svoje zdra-
votní potíže.

V letošním roce byly opět uskutečněny 
v květnu a září pobyty v termálních lázních 
v maďarských Harkánech. O tyto pobyty je vel-
ký zájem, protože blahodárný  účinek pomáhá 
ke zlepšování zdravotního stavu, ale i pohody. 
Další činností je zajišťování celé řady kultur-

ních a společenských akcí. Návštěvy divadel, 
koncertů a zájezdů nejen za poznáním paměti-
hodných míst, ale i do přírody. Při své činnosti 
nezapomíná ani na své členy a k jejich život-
ním výročím je navštěvují a jsou jim předávány 
drobné dárky.

Z důvodu velkého počtu členů a finanč-
ní náročnosti pořádá jednou v roce společ-
nou výroční schůzi členů. Protože Občanské 
sdružení má svoje členy nejen v Přešticích, ale 
i v okolních obcích, schází se až 250 členů, kteří 
si mají co říci a rádi si zavzpomínají. Co všech-
no během roku i v předchozích létech viděli 
a společně zažili.

Za obětavou práci patří naše poděkování 
všem, kteří obětavě tyto akce zajišťují, hlavně 
manželům Šobrovým.

Skupina účastníků zájezdů

Skupina spokojených účastníků pobytového zájezdu v maďarských termálních lázních.

Veřejná Tříkrálová sbírka 2012
Blíží se čas konání již dvanácté Tříkrálové 

sbírky. Vznikla z potřeb pozitivně ovlivňovat 
veřejnost k sociálnímu myšlení a cítění.

Farní charita Přeštice uskuteční TS v Přeš-
ticích a okolních obcích v době mezi 1.-10. 
lednem 2012. Výnos bude použit pro Domov 
pokojného stáří Naší Paní v Klatovech (podob-
né zařízení v Přešticích zatím není), na podporu 
charitního díla v Přešticích – péče o seniory, 
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, na 
sociální a humanitární projekty Diecézní cha-
rity Plzeň  a Charity Česká republika. Dobro-
volníci se mohou přihlásit jako koledníci nebo 
vedoucí skupinek již nyní i během sbírky na tel. 
731 433 146.

Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme také 
možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřeb-

ným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Soli-
darita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože 
nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své 
potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami 
něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, 
že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než 
jsme schopni si představit. Zakusíme opravdo-
vou radost a uspokojení, že se můžeme podílet 
na pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebu-
jí. Proto upřímně děkujeme vám všem, kteří jste 
se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle svého 
uvážení a svých možností, podpořit charitní dílo 
a přejeme vám k tomu hodně božího požehnání, 
pokoje a radosti.

Za Farní charitu Přeštice
Marie Sedláčková

koordinátorka TS na Přešticku 

se předvánočním je pro děti připraveno mnoho 
zajímavého, aby dětem čas do Ježíška rych-
le utekl. Jsou to například Sladké Vánoce či 
Vánoční pečení pro děti ze ZŠ Přeštice. Všem 
„našim“ dětem i jejich rodičům  přejeme krásné 
Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

DDM Přeštice



Milí čtenáři,
na této straně vám naposledy v roce 2011 při-

nášíme zajímavé informace z činnosti našeho 
sdružení OS Aktivios. 

Místní akční skupina OS Aktivios se v letoš-
ním roce opět zapojila do celorepublikového 
projektu „Modlitba za domov“. Letos bylo zvo-
leno téma „Svoboda je volba!? – 20 let svo-
body na venkově“. Tradiční akci konané již 
několik let v Krabčicích pod památnou horou 
Říp předcházel v letošním roce seminář uspořá-
daný v předvečer státního svátku v Arcibiskup-
ském paláci v Praze na Hradčanech. Na seminá-
ři vystoupily známé osobnosti se svými referáty 
či příspěvky týkajících se tématu. 

Druhý den, 28. října, se konalo tradiční setká-
ní v Krabčicích pod horou Říp. Místní akční 
skupina OS  Aktivios vypravila autobus pro 
zájemce z řad místních obyvatel našeho úze-
mí. Od 10 hodin dopoledne čekala v Krabči-
cích pod Řípem na návštěvníky řada stánků 
s nabídkou řemeslných a regionálních produktů 
od místních akčních skupin z celé republiky, 
výrobků chráněných dílen a knížek s duchovní 
tematikou. Pro občerstvení poutníků posloužila 
čajovna a další stánky s nápoji a bio potravi-
nami.  Bohatý doprovodný program byl připra-
ven pro celé rodiny – pro děti soutěže o ceny, 
pro dospělé hudební vystoupení a duchovní 
program. Děti nadchly především hry na Sta-
ré pověsti české, mletí obilí a pečení placek, 
či divadlo Elf s pohádkou „Kocour v botách“. 
Celá akce pak vyvrcholila přímým přenosem 
České televize z místního evangelického koste-
la v Krabčicích (přenos lze zhlédnout na archi-
vu ČT2 – Modlitba za domov). Doufáme, že se 
všem zúčastněným návštěva v Krabčicích a na 
Řípu líbila.  

V pondělí 24. 10. 2011 od 10.00 hod. se 
konalo setkání místních akčních skupin Plzeň-
ského kraje v Horšově u Horšovského Týna. 
Místem setkání bylo nové hotelové zařízení 
Integrované střední školy v Horšovském Týně, 
které bylo vybudováno na školním statku 
této školy v Horšově. Zajímavostí je, že celý 
výstavbu celého areálu a současný provoz si 
škola zajišťuje sama. Setkání se kromě zástup-
ců místních akčních skupin Plzeňského kraje  
zúčastnili i pozvaní hosté jako např. Bc. Stani-
slav Rampas a Bc. Petra Hessová, kteří  před-
nesli možnosti čerpání dotací v dalším období 
a poděkovali místním akčním skupinám za 
práci,  kterou v plzeňském regionu odvádí. 
Na území Plzeňského kraje působí v současné 
době 9 MASek, které výrazně pomáhají svým 
žadatelům s realizací smysluplných projektů. 
O nelehkém začátku, současném stavu a dal-
ších plánech  nově vzniklé MAS Radbuza 
hovořila její zakladatelka  ing. Andrea Kuber-
nátová.

Mezi dalšími hosty byl ing. Ladislav Walter 
z Krajské agentury pro zemědělství a venkov, 
dále MgA. Kateřina  Melenová, programová 
manažerka pro plzeňský region, která před-
stavila projekt „ Plzeň 2015 – evropské město 
kultury“ a nabídla  spolupráci místním akčním  
skupinám, Bc. Michala Borečková, která sezná-
mila kolegy s možným projektem spolupráce  
„Svatojakubská cesta“. Po obědě účastníci nav-
štívili v rámci plánované exkurze dva projekty 
podpořené MAS Český les. První návštěva ved-
la na rozhlednu na Šibeničním vrchu v Horšov-
ském Týně – místní sdružení obnovilo  bývalé 
poutní místo včetně krásné pěší naučné trasy 
a poté jsme zavítali do Osvračína, kde vznik-
lo komunitní a pobytové centrum Alternativa 
2010 s otevřenou  keramickou dílnou manželů 
Chnápkových s možností přímého nákupu zají-
mavých výrobků. 

Ještě  pozvánky na naše akce v roce 2011:  
2. 12. 2011 od 10.00 hod. se v Kulturním 

a komunitním centru  v Přešticích  uskuteční  
další přednáška pro studenty – seniory Virtuál-
ní Univerzita třetího věku (VU3V).  Kontakt 
a bližší informace podá Mgr. Martina Hanzlí-
ková – projektová manažerka, místní akční sku-
pina OS Aktivios, tel.: 725 883 296.

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

Prosinec, doba adventní … pojďte si spolu 
s námi připomenout cestu Josefa a Marie do 
Judska, města Davidova, jež se Betlém  nazývá 
… Představení Živý Betlém budete moci zhléd-
nout v sobotu 10. 12. 2011 u kostela Cyrila 
a Metoděje v Řenčích nebo ve středu 14. 12. 
od 17 hod. v Blovicích na náměstí nebo přímo 
na Štědrý den od 11 hod. na náměstí Repub-
liky v Plzni a také pak od 14 hod. již tradičně 
ve Starém Plzenci. Tato akce je spolufinanco-
vána v rámci naší místní akční skupinou vyhlá-
šeného 2. ročníku grantového programu pro 
mládež JUMP.

Ve středu 14. 12. 2011 od 10.00 hod. do 17.00 
hod. srdečně zveme do  prostor Komunitního 
a kulturního zařízení v Přešticích na tradiční Den 
s Aktiviosem. Těšíme se na vaši návštěvu v této  
příjemné předvánoční atmosféře a obzvláště na 
vaše podněty, připomínky a návrhy na nové zají-
mavé projekty, které by zase o něco zpříjemnily 
náš domov  a  jeho okolí. 

Vážení a milí, kvapem se blíží čas nejkrásněj-
ších svátků v roce – Vánoce. Přeju vám všem, 
abyste prožili nádherné vánoční svátky mezi 
svými nejbližšími a otevřeli svá srdce i pro ty, 
kteří nikoho nemají.  

V novém roce 2012 pak hlavně pevné 
zdraví.      

Za celou kancelář OS Aktivios 
Hana Bouchnerová, manažer
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
V PŘEŠTICÍCH

Středa 23. 11. 2011 – neděle 8. 1. 2012
 Výstava „Vánoce u kupců“
Dům historie Přešticka 
 Výstava „Keramické Vánoce Jany Holubové“
Dům historie Přešticka 

Neděle 27. 11. 2011
 Předvádění výroby a prodej adventních věnců 
a svícnů Oldřišky Hlaváčové
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 
hodin
 Vánoční koncert Carminy
Zámek Příchovice od 14.30 hodin
 Koncert k zahájení adventu – Hlásek 
a Minihlásek Přeštice
Kostel ve Vícově od 16.00 hodin
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – děti 
z přeštických mateřských škol
Masarykovo náměstí od 18.00 hodin
 „Živý betlém“ – divadelní spolek Úhlavan
Masarykovo náměstí od 18.00 hodin

Úterý 29. 11. 2011
 Koncert pěveckého sboru Skalka
kaple v Příchovicích od 17.00 hodin
Neděle 4. 12. 2011
 Tlačený perník Oldřišky Hlaváčové, háčko-
vání vánočních ozdob s Klubem přeštických 
důchodkyň
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 
hodin

Pondělí 5. 12. 2011
 Soutěž o nejlepší čertí skupinu
Masarykovo náměstí od 15.00 hodin
 Vánoční kamion Coca-Cola
Masarykovo náměstí  od 15.00 hodin

Úterý 6. 12. 2011 
 Vánoční koncert – pěvecký sbor Skalka, ZŠ 
a MŠ Skočice
Kaple ve Skočicích od 17.00 hodin

Čtvrtek 8. 12. 2011
 Vánoční kabaret – školní představení
Velký sál KKC Přeštice od 8.30 a od 10.00 
hodin
 4. Vánoční jarmark ZŠ Přeštice
Budova ZŠ Na Jordáně od 17.00 hodin

Čtvrtek 9. 12. 2011
 S Jakubem nejen o rybách
Velký sál KKC Přeštice od 19.00 hodin

Neděle 11. 12. 2011
 Vánoční ozdoby ze slámy Marie Hochové, 

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

zdobení perníčků na stromeček s Gabrielou 
Štenglovou
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 
hodin

Úterý 13. 12. 2011
 Vánoční koncert – Skaláček a Přeštické flét-
ničky  
Aula ZŠ Přeštice, Na Jordáně od 17.00 hodin

Středa 14. 12. 2011
 Vánoční trhy 
Masarykovo nám. Přeštice od 10.,00 hodin
 Vánoční zpívání s Českým rozhlasem
16.00-16.20 hodin Úhlavan – „Vánoční  
                                           zvyky a tradice“
16.30-16.35 hodin Přeštické flétničky 
16.40-16.50 hodin  Skaláček 
16.55-17.10 hodin  Skalka 
17.15-17.30 hodin  Hlásek a Minihlásek 
17.35-17.55 hodin Carmina
17.55-18.00 hodin  nástup všech soubo-
                                           rů na pódium
18.03 hodin  Společně sbory
                                           s Českým rozhlasem
1. Narodil se Kristus Pán
2. Nesem Vám noviny
Na rozloučenou   Dechový kvintet
                                            ZUŠ Přeštice
Masarykovo náměstí
 Den s AKTIVIOSEM
Konferenční sálek KKC Přeštice od 9.00 do 
17.00 hodin.

Neděle 18. 12. 2011
 Adventní paličkování s Klubem přeštických 
paličkářek, Vánočné korálkování s Olgou Pete-
lovou
Dům historie Přeštická od 14.00 do 17.00  
hodin
 Divadelní spolek Úhlavan – „Příběh o Rybo-
vě České mši vánoční“ 
schody ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie od 
16.00 hodin

Pondělí 19. 12. 2011
 J. J. Ryba „Česká mše vánoční“ (Carmina)
kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18.30 
hodin

Sobota 24. 12. 2011
 Půlnoční mše
kostel Nanebevzetí Panny Marie od 22.00 
hodin

Česká mše vánoční
Pěvecký sbor Carmina Vás všechny srdeč-

ně zve na Rybovu Českou mši vánoční, kterou 
s pomocí dalších významných hudebníků a přá-
tel již tradičně představí přeštickému publiku. 
Sváteční večer se uskuteční 19. 12. v 18.30 hod. 
v přeštickém kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a rádi uvítáme všechny, kdo chtějí prožít mimo-
řádnou atmosféru vánočního času.

Vstupné pro dospělé osoby 80 Kč, děti do 15 
let zdarma.

Těšíme se na Vás. 
Carmina a přátelé

MAS OS Aktivios informuje

Modlitba za domov
V den státního svátku 28.10. 2011 se uskutečnil 

autobusový zájezd MAS Aktivios do obce Krabči-
ce, která leží na úpatí magické hory Říp. Na této akci 
se schází zástupci charitativních, církevních a míst-
ních akčních skupin z České republiky. Závěrem 
se uskutečnil pořad s hudbou a rozhovory v evan-
gelickém kostele v Krabčicích, který byl přímým 
přenosem přenášen na ČT2. Zajímavý byl výstup 
na horu Říp, na jehož vrcholu je od roku 1126 obno-
vena rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Podle kronikáře 
Kosmase je to místo, kde se usadili první Slované 
vedení praotcem Čechem. Byli jste již na Řípu?
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Přeštičtí vodáci zasadili v parku 
lípu sv. Anežky Přemyslovny

Vodácký oddíl TOM Úhlava se dne 5. lis-
topadu připojil k celorepublikové akci Stromy 
Anežky České. Tento projekt připomíná 800 
let od narození svaté Anežky České, která byla 
mimořádnou  postavou našich dějin. Tato velmi 
vzdělaná žena z vládnoucího rodu Přemyslov-
ců se zřekla svého majetku i nabídek k sňatku 
a namísto toho se celý život věnovala dobrovol-
né pomoci potřebným.

Dokažte i Vy, že nejen historie rodí takové 
lidi, staňte se i VY dobrovolníkem. Nemusíte 
obětovat svůj majetek ani se zříci svých snů 
a cílů v osobním nebo profesním životě, stačí 
jen věnovat bez nároku na odměnu trochu svého 
času ve prospěch jiných. Dobrovolnictví nabízí 
celou řadu možností v různých oblastech: ve 
zdravotnictví, sociálních službách, sportu, kul-

tuře, ochraně životního prostředí, práci s dět-
mi a mládeží, náboženství. Dobrovolníci se 
zúčastňují i zahraničních projektů. Dalším 
druhem je firemní dobrovolnictví. Rozhléd-
něte se kolem sebe. Ve městě, kde žijete, je 
možná domov pro seniory, nemocnice, zaříze-
ní starající se o děti s mentálním postižením 
a určitě také mnoho neziskových organizací, 
které jsou zaměřené na práci s mládeží či na 
sport. Stačí tak málo a můžete se stát dobro-
volníkem. Propagujte a podporujte tuto myš-
lenku kolem sebe.

Více o dobrovolnictví: www.dobrovolnik.cz, 
www.hest.cz

Pamětní lípa srdčitá je zasazena v parku na 
náměstí v Přešticích.

Dagmar Švihlová, TOM Úhlava

V rámci celorepublikové akce Stromy Anežky České zasadil vodácký oddíl TOM Úhlava lípu 
i v Přešticích.

Pohádkové dýňové ohlédnutí  
Vánoční svátky s vůní jehličí, jablíček, cuk-

roví a dárků byly ještě daleko před námi, ale 
večery už jsou dlouhé a tajuplné. Jako stvořené 
pootevřít svět pohádek a fantazie pro ty, kteří si 
bez ohledu na věk ještě pořád dokáží hrát a na 
chvíli vymění realitu všedního dne za pohádko-
vé kouzlení.

A tak ve čtvrtek 3. listopadu v podvečer 
zahrada naší mateřské školy ožila blikajícími 
světýlky, která vedla děti a jejich doprovod od 
Vodníka k Bílé paní, k Čaroději, až nakonec do 

pohádkového hradu na zahradě. Ten byl osvět-
lený nespočetným množstvím velkých i malých 
„dýňových strašidel“ a hlídal ho sám „Dýňák 
strašlivý“. A jak to všechno nakonec dopadlo?

No přece jako v pohádce! Nad strachem 
a nadpřirozenými bytostmi zvítězila legrace, 
radost a hlavně jeden krásný společný prožitek 
dětí, rodičů a zaměstnanců naší mateřské školy. 

A tak to přece má být!
Zdeňka Řezanková,

učitelka Mateřské školy Přeštice, Gagarinova

Do nového roku na kole
Pranostika říká: Jak na nový rok, tak po celý rok

 Dne 1. 1. 2012 se koná již 17. ročník novoroční vyjížďky pro všechny příznivce cyklistiky. Sraz 
všech je ve 13.00 h na náměstí v Přešticích u kašny. Po společném fotografování se vyráží na spo-
lečnou jízdu. Trasa se upřesní na místě dle aktuálního počasí.   Všechny zve COPR TJ PŘEŠTICE

Foto z první vyjížďky v roce 1996.

Přijďte pokořit rekord v počtu účastníků!
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Přeštice v čase – XXV.

Jako každý rok patřilo jedno z podzimních odpolední v mateřské školce v Dukelské úklidu 
a zazimování vnějších prostor školky. K tomu samozřejmě patří i úklid spadaného listí. Hrabat 
přišli mnozí rodiče, hrábě do rukou vzaly i učitelky a zapojily se i mnohé děti.

                            Text a foto Petr Šatra

Na konci Mlýnské ulice vlevo v Přešticích stál do února roku 2005 mlýn. Výkres půdorysu 
jednotlivých podlaží z roku 1939 jsou uloženy v archivu města. Historie tohoto mlýna sahá spolu 
s historií mlýna pod obci Vícov do roku 1541, kdy oba mlýny měly povinnost mlít určité množství 
obilí ke sv. Jiří a kde sv. Havlu pro majitele – Plžovi z Ryzmerka a ze Švihova. V roce 1870 
požádal Kašpar Hřích o povolení ke stavbě mlýna na místě shořelého mlýna č. p. 3, 4 a 5. Mlýn 
vyhořel také v roce 1915, v té době ještě nebyl v Přešticích zaveden el. proud. Mlýnská kola, kte-
rých bylo původně pět, byla poháněna vodou z mlýnské stoky, která začínala u jezu na řece Úhla-
vě. Prvním elektropohonem bylo dynamo na výrobu stejnosměrného proudu, které bylo poháněno 
Francoisovou turbínou. Soustrojí mělo výkon 33 kVA při spádu 2,15 m. V současné době na místě 
bývalého mlýna má své provozy společnost Elastoform Bohemia. V lednovém čísle PN uvidíte 
pohled z druhé strany.

Úspěch mladých výtvarníků v Japonsku
Po úspěchu mažoretek naší školy na mistrov-

ství Evropy tentokrát slaví velký úspěch žáci 
výtvarného oboru ZUŠ Přeštice pod vedením 
paní učitelky Jany Boškové. Práce našich žáků 
byly zaslány až do dalekého Japonska na mezi-
národní výtvarnou soutěž na téma „Ochrana 
životního prostředí“. 

Soutěže se zúčastnily se svými kresbami děti 

z celého světa a odbornou porotou bylo vybráno 
několik prací, které byly oceněny a mezi oce-
něnými byly i kresby našich žáků. Veronika 
Kukaňová obdržela bronzové pásmo a Adam 
Francouz dokonce pásmo stříbrné. Oběma mla-
dým malířům srdečně gratuluji a přeji mnoho 
dalších úspěchů.                        Miroslav Vacek

ředitel ZUŠ Přeštice

Adam Francouz získal v soutěži stříbrné pásmo. Veronika Kukaňová získala bronzové pásmo.

„Maruška z Přeštic“
S tímto transparentem odjížděly kolegyně uči-

telky z Mateřské školy Přeštice, Dukelské pod-
pořit svoji kolegyni Marušku Radovou v pátek 
11. listopadu do Městského divadla v Sokolově. 
A co se to dělo? Paní učitelka postoupila mezi 
7 finalistek celostátní ankety o nejlepší učitel-
ku v mateřské škole „ZLATÁ MATEŘINKA 
2011“. 

Ve finále se potkaly paní učitelky z různých 
koutů Čech – z měst Frýdek-Místek, Zlín, Cho-
mutov, 2x Sokolov, Vintířov, a Přeštice. Sou-
těžily v disciplínách, které se týkaly jejich prá-
ce např. oblékání dětí na čas, čtení jazykolamů, 
vymýšlení básničky ze zadaných slov, chůze na 
chodítkách, skládání puzzlí… Porota složená 
z významných osobností (starosta Sokolova, 
hejtman Karlovarského kraje, inspektorka MŠ, 

vítězka Zlatého Ámose 2010, ředitelka MŠ Bře-
zová) měla velmi těžký úkol. Všech 7 finalistek 
bylo vynikajících, hravých, obratných, poho-
tových a vtipných. Nakonec porota vyhlásila 
pouze 1. místo pro paní učitelku z Chomutova, 
všechny ostatní byly také vítězky. 

A naše Maruška? Byla skvělá! Dokonce 
i moderátor z ní byl unešený a chtěl ji angažo-
vat. Navíc si zavzpomínal na to, jak 10 let jezdil 
na Vícov jako vedoucí letního tábora. 

Paní učitelce děkuji za úspěšnou reprezentaci 
našeho města. Děkuji také panu Janochovi za 
vytvoření velmi zdařilé prezentace a paní ředi-
telce Hřebcové za potřebnou organizaci.

Za fanynky: Mgr. Dana Hanušová,
vedoucí odboru školství, 

kultury a památkové péče

Finalistky ankety Zlatá mateřinka 2011 s přeštickou zástupkyní Maruškou Radovou (druhá zleva).

Navštivte nové výstavy v DHP
Dům historie Přešticka Vás zve ke zhlédnutí výstav „Vánoce u kupců“ a „Keramické Vánoce 

Jany Holubové“. Zároveň zveme na nedělní adventní dílny. Jejich program i otevírací dobu Domu 
historie Přešticka najdete na www.dumhistorie.cz

Foto DHP Foto ing. Jiří Běl

P ejeme vám krásné prožití 
váno ních svátk

a š astný nový rok.

Nové a působivější zdobení dvou lip před dro-
gerií Mrskoš na přeštickém náměstí provedli již 
v neděli 6. listopadu p. Michal Jánský a Tomáš 
Havlíček.                       Foto a text ing. Jiří Běl

Žárovka (sufitka), která svítila v místnostech zám-
ku Lužany v dobách, kdy na tomto zámku žil Josef 
Hlávka (zemřel 11. března 1908). Pravděpodobně se 
zámek Lužany osvětlil na konci 19. století díky práci 
přítele Josefa Hlávky ing. Františka Křižíka, který 
provedl osvětlení stejnosměrným proudem z blízké-
ho mlýna na řece Úhlavě. Velikost žárovky je 25 W, 
napětí 120 V.                         Foto a text ing. Jiří Běl
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JVFILM STUDIO

Evangelický sbor v Přešticích oslavil 90 let
své existence zajímavým programem

Slavnostní bohoslužby, výstava, připome-
nutí zbořeného kostela, koncert trubačů z 
bavorského Nittenau – to je jen část toho, co 
čekalo na sedm desítek účastníků oslav výročí 
evangelického sboru. Připravený program měl 
za cíl seznámit přítomné s historií i současnou 
činností evangelické komunity v Přešticích.

Oslavy 90. výročí evangelického sboru při-
padly na neděli 30. října 2011. Program byl 
připraven pro velké i malé a pokrýval  celý 
den, takže možnost připojit se měl každý.

Zahájení proběhlo jako již tradičně boho-
službou ve sborovém domě evangelického 
sboru v Rebcově ulici. Zaplněný sál oslovil 
prostřednictvím kázání host Pavel Kučera, 
evangelický farář z Aše. Připomněl devastační 
dopad dvou totalitních režimů na křesťanská 
společenství v naší zemi a zároveň to, čím se 
má vyznačovat křesťanská komunita bez ohle-
du na přízeň či nepřízeň doby – slovy i činy 
následovat životní příklad Ježíše Krista, který 
působil právě v době nesvobody.

Přítomné oslovil též starosta Přeštic Anto-
nín Kmoch, místostarosta Jan Königsmark a 
poslanec PČR Jiří Papež, který se zúčastnil 
setkání se svou chotí. Pozdrav shromážděným 
zazněl i v němčině z úst evangelického faráře 
spřáteleného sboru v Nittenau.

Vhled do bohaté činnosti sboru i jeho histo-
rie umožnila výstava, kterou mohli účastníci 
oslav zhlédnout v renovovaném podkroví sbo-
rového domu, které nyní slouží práci s dětmi 
a mládeží.

Všichni přítomní pak byli pozváni k obědu, 
který byl pořádán formou rautu. Započaté roz-
hovory tak mohly pokračovat bez přerušení dál.

Odpolední program pak zahájila vzpomín-
ka na zbořený evangelický kostel, který stál 
zhruba v místech dnešní lékárny Magnolie. 
Farář přeštického sboru Jan Satke zde připo-
mněl shromážděným pohnutou historii této 
budovy, která byla původně postavena jako 
synagoga. V roce 1948 byla zakoupena evan-
gelickým sborem a upravena na evangelický 
kostel. Nesloužila tak dlouho, na jaře roku 
1974 byla zbořena, neboť stála v cestě výstav-
bě nových panelových domů. Její absenci, 
stejně jako dalšího sborového domu, který k 
ní patřil, pociťuje evangelický sbor v Přešti-
cích dodnes, neboť současné prostory limitují 
jeho činnost. Vzpomínku zakončil společný 
zpěv písně, kterou doprovodil trubačský sbor 
z Nittenau.

Následně pak přítomné uvítal v obřadním 
sále radnice starosta Antonín Kmoch a mís-
tostarosta Jan Königsmark, kteří zároveň 

přivítali hosty z německého Nittenau. Poté 
se ujal slova farář Jan Šoltész, který v přeš-
tickém evangelickém sboru působil v sedm-
desátých letech. Přiblížil přítomným období 
vzniku sboru během tzv. přestupového hnutí 
ve dvacátých letech minulého století. Na jeho 
přednášku pak navázala diskuze.

Završením dne oslav byl pak koncert decho-
vého tělesa z Nittenau, který zazněl v prosto-
rách Základní umělecké školy v Přešticích. 
V naplněném sále zazněla různá zpracování 
vesměs evangelických písní, které jsou tradič-
ně ke slyšení za doprovodu varhan. Zde však 
získaly podobu např. tanga či gospelu. Závě-
rečný aplaus jen podtrhl skvělý dojem, který 
koncert v přítomných zanechal.

Přítomní pak byli ještě pozváni k závěreč-
nému občerstvení opět do evangelického sbo-
rového domu.

Oslav se účastnili hosté ze spřáteleného 
evangelického sboru z Nittenau, kteří se do 
Přeštic vypravili autobusem – přijelo jich více 
než třicet. Kontakty mezi evangelickými sbo-
ry trvají již šest let, což jsme si mohli během 
oslav několikrát s vděčností připomenout. 
Texty i promluvy byly pro naše hosty překlá-
dány.

Pro dětské účastníky z Čech i Německa byl 
připraven paralelní program po celý den. Děti 
se tak mohly navzájem seznámit a díky tlumo-
čení spolu komunikovat. Jejich rodiče pak měli 
možnost účastnit se programu pro dospělé.

Pokud jste se nemohli oslav účastnit a rádi 
byste se dozvěděli něco o historii či součas-
nosti evangelického sboru, pak je pro vás při-
pravena informační publikace, která vznikla 
právě při příležitosti 90. výročí evangelického 
sboru. Je psána česky a německy a zájemci ji 
mohou obdržet zdarma.

Na závěr pak ještě poděkování: Cukrárně 
a kavárně V Háječku za zajištění výborného 
občerstvení, ZUŠ za poskytnutí sálu i ozvuče-
ní, městu za propůjčení sálu radnice.

Pořádání oslav 90. výročí evangelického 
sboru byly umožněny díky dotaci z Evropské 
unie – projektu, který je spolufinancován z 
programu Dispoziční fond Cíl 3 Česká repub-
lika – Bavorsko.

Investice do vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou unií z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj.

Jan Satke
evangelický farář

Vzpomínku na zbořený evangelický kostel 
doprovodil společný zpěv za přispění trubačů 
z Nittenau.

Výstava o životě sboru zavdala příčinu k mno-
ha rozhovorům. Na fotografii J. Papež s chotí 
v diskuzi s M. Francouzem, kurátorem evange-
lického sboru.

Hanba – hanba – hanba!?
Dovolte, abych se vrátil, nyní již v myšlen-

kách, k 28. říjnu – státnímu svátku – jednomu 
z největších svátků v roce, kdy vzpomíná-
me vznik  samostatného československého 
státu. Byl to den, kdy se náš národ konečně 
zbavil nadvlády Rakousko-Uherska samo-
zřejmě i s velkými ztrátami na životech. Do 
škol i úřadů se vrátila čeština. V té době se 
nesla celým národem obrozenecká nálada 
a ve vědomí lidí se prolínal pocit vlastenec-
tví, což později prokázala celá řada našich 
chlapců v hrdinných bojích ve 2. svět. vál-
ce jak na západní, tak i východní frontě, 
samozřejmě i ve 3. odboji. Není tedy tento 
den, abych se správně vyjádřil volný den, 
který prosadili naši zástupci v parlamentu 
jen proto, abychom využili volna k posled-
ním úpravám na zahrádce, nebo výletům 
po krajích českých, nebo dokonce jak nám 
bylo v minulém režimu prezentováno jako 
den znárodnění (chudáci malí rolníci, ševci, 
truhláři a řada dalších), ale jako vzpomínka 
a dík všem, kteří se o to zasloužili v čele s 1. 
prezidentem T. G. Masarykem, Štefánikem, 
Benešem a mnoha dalšími. Význam toho-
to svátku nebudu dále již rozepisovat, chci 
se spíše zamyslet a vysvětlit, co mě vedlo 
k názvu tohoto článku.

V ten den 28. října 2011 se konal v 10 hod. 
na přeštickém náměstí vzpomínkový akt 
k popsanému výročí, bohužel nazval bych 
spíš ,,pohřeb“ (popíši dál). Náměstí v části 
oslav vylidněno, ani živáčka. Před sochou T. 
G. Masaryka stáli v řadě: 4 zástupci města + 
poslanec ing. Papež a jeden trubač (p. Šmat), 
kterým předčítal krátký projev pan ing. 
Francouz. Celé toto vystoupení na objed-
návku dokumentoval p. Morávek – fotograf. 
Po položení věnce a květin u sochy  T.G.M. 
a památníku padlím tento ceremoniál skon-
čil.

Teď, po vylíčení této ostudy, se dostávám 
k jádru věci a můžu vám říci, že mi tato 
skutečnost nenechává spát a je mi smutno. 
Možná, že moje zamyšlení, nebo spíš kriti-
ka se někomu nebude líbit, ale prosím vás, 
kam jsme se to dostali?! Jistě, jsme v demo-
kracii, nikdo nám nic nemůže v tomto ohle-
du nařizovat, v pořádku, užili jsme si toho 
za těch 40 let dost v dobách, kdy soudruzi 
dělali čárky kdo kde na různých akcích byl. 
Ale snad v nás zůstalo v dnešní konzumní 

společnosti trochu toho duševna a jestli se 
vytrácí, snažme se my starší to těm mlad-
ším vysvětlovat, ale zejména být příkladem. 
Zažili jsme toho dost: 2. svět. válku, 40 let 
komunistického bezpráví – hodně toho víme 
z vyprávění našich rodičů a dědů o tradicích 
národa a z dokumentů čs. televize. 

Samozřejmě, že byla chyba i na straně rad-
nice, což přiznávají – tato akce nebyla uve-
dena v programu Přeštických novin a hlá-
šení přeštického rozhlasu není všude dobře 
slyšet (ve Slovenské ul., kde bydlím, vůbec 
ne), ale asi by to moc nepomohlo. Největší 
chyba dle mého názoru je nejen v rodinách, 
ale zejména ve školách. Kde byli kantoři?? 
Určitě, kdyby o tom ve třídách mluvili: … 
„děti půjdeme zítra tam a tam, já tam také 
budu“ – určitě by s sebou stáhli i řadu žáků 
(a to bez jakéhokoliv nařizování). A co kor-
porace: Sokolové, TJ, Baráčníci a další, 
státní zaměstnanci, zastupitelé města, stra-
ny a sdružení a zejména pak my občané. Co 
nám jde dobře – stále kritizovat, nadávat, 
jak Ti nahoře dělají všechno špatně, ale měli 
bychom se zamyslet také nad sebou, co pro 
to děláme my. Řadě lidí nestojí ani za to jít 
k volbám a dát si tam svého favorita, aby 
to bylo podle jeho představ. To, že lidi při-
tahuje konzum, je v dnešní době přirozené 
a normální. Ani já se tomu nijak nevyhýbám 
i když mám k některým akcím organizova-
ným v Přešticích některé výhrady, ale pro-
sím, každý jsme nějaký.

Jinak si myslím, že život v Přešticích je 
podle mého názoru velmi pěkný, který nám 
leckdo z návštěvníků závidí, podtržené ještě 
naším historickým barokním skvostem chrá-
mem Nanebevzetí Panny Marie, který zde 
vybudovali naši prapradědové. Život zde 
není jen o akcích typu: ,,Pivní slavnosti“, 
,,Zabijačkové hody“, ,,Mažoretky“ apod., 
ale i zajít si na pěkné divadlo, koncert nebo 
jít „fandit“ na nějaké přeštické sportoviště. 
Také snažit se udržovat pořádek ve městě 
a držet palce našim radním, aby město stá-
le vzkvétalo a aby se nám dobře žilo, vždyť 
je to přece naše město, kde jsme se narodili 
a kde žijeme.

Berte mé připomínky jako téma k zamyš-
lení zejména nad sebou a ne jako nějakou 
osobní kritiku.

S úctou občan Přeštic Petr Blažek

Lampionový průvod ve Snopoušovech
Ve čtvrtek 17. listopadu se všichni ze Sno-

poušov a okolí sešli v „altánu“ u kulturního 
domu, kde po opekání buřtů každý dostal lam-
pion a poté se všichni vypravili na kopec nad 
Snopoušovy. Po krátkém úvodním slovu  Mila-
na Kučery se průvod ubíral vsí směrem k lesu, 
k mostu, kde byly vypuštěny tři „čínské lampi-
ony štěstí“.

Průvodu se účastnilo 65 dospělých a dětí.
Mgr. Eva Klepsová

Starosta Přeštic A. Kmoch v rozhovoru s evan-
gelickým farářem R. Eppeleinem z Nittenau.

Zaplněný sál ZUŠ při koncertu trubačského 
tělesa evangelického sboru z Nittenau.
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S velkým zájmem jsem si přečetl dlouho avi-
zovaný článek p. starosty Kmocha o neusku-
tečněné výstavbě víceúčelové sportovní haly 
s ledovou plochou a dalšími objekty. Článek 
je velice obsáhlý a p. starostovi zabral chrono-
logický popis událostí jistě dost času, a jak se 
zmiňuje v závěru článku, nebylo možné infor-
movat obyvatele obšírněji a podrobněji. Zaujala 
mě ve své podstatě pouze jedna věc. Ptáte se 
jaká? Upozornění politickým subjektům, kte-
ré podpoří návrh 
Dodatku č. 5, že 
po nadcházejících 
komunálních vol-
bách nebudou pravděpodobně koaličním partne-
rem nově vznikající volební strany, jejíž členem 
bude p. stávající starosta. Jak bylo deklarováno 
v upozornění, tak se i  po volbách stalo. 

Jen pro upřesnění. Smluvní podmínky, jež 
byly obsaženy v Dodatku č. 5 včetně smluvních 
pokut a sankcí, byly výsledkem projednávání  
pracovní skupiny, ve které byly zástupci všech 
politických skupin zastupitelstva a na předcho-
zím zastupitelstvu v květnu 2010 smluvní text 
podpořili. V červnu 2010 na zastupitelstvu bylo 
alevše jinak. 

K nepochopení je však jiná věc. Nové zastupi-
telstvo jako vyjednávací tým s investorem urči-
lo p. radního Blažka a starostu města (který, jak 
sděluje, byl proti výstavbě s tímto investorem). 
Pracovní skupina jedná s investorem, svolává 
pracovní jednání zastupitelstva, kde informu-
je zastupitele o průběhu jednání a výsledcích. 
Když se má jednat o výsledku téměř 4měsíčního 
vyjednávání, zastupitelstvu je oznámeno pouze 

to, že se město nedohodlo a o bodu se nebu-
de hlasovat. Ano, nebyl dán žádný protinávrh. 
Nebylo k čemu. O výsledku  bylo rozhodnuto 
již dávno, a to v době vzniku koalice, jak nám 
víceméně sdělil p. starosta ve svém článku. 

Před námi jsou Vánoce a blíží se nový rok. Pro 
nikoho z nás nebude jednoduchý. Pro město je 
velice pozitivní, že  budou realizovány význam-
né projekty, které byly připravovány dlouhou 
dobu a podařilo se na ně získat dotace. Výstav-

ba nové úpravny 
vody i rekonstrukce 
kanalizace a ČOV 
v rámci Čisté 

Berounky dává příležitost k dalšímu rozvoji 
města.  Příležitost a skutečnost jsou však rozdíl-
né věci. V novém roce záleží na tom, zda zvítě-
zí zdravý rozum a snaha o spolupráci při dalším 
rozvoji města či se dále rozšíří „fenomén“ dneš-
ní doby, kterou jsou nenávist, pomluvy, prosa-
zování zájmů spřátelených skupin a jednotliv-
ců. Každý promarněný rok v lidském životě je 
nenahraditelný a stejným způsobem to v širším 
pojetí  platí  pro vývoj města. Pozitivní a dyna-
mický rozvoj města. 

Žijeme v době nových technologií. Možná to 
bude vypadat konzervativně, ale pokud mám na 
určitou věc názor, tak nejsem schopen mít jiný 
názor jako občan a jiný jako zastupitel. Uzpů-
sobení mé myšlenkové technologie k tomu ještě 
nedospělo. Proto tento názor je názorem Petra 
Fornouze jako občana, obyvatele města Přešti-
ce a zastupitele městského zastupitelstva zvole-
ného za ODS.                      Mgr. Petr Fornouz

Divadelní soubor Úhlavan sehrál pro seniory z Domu pečovatelské služby dne 6. 11. pohád-
ku O líném Honzovi.                                                                                          Foto ing. Jiří Běl

Lampionový průvod ve fotografiích

 3x foto Josef Kubát

Oprava komunikace 
v ulici 5. května

V letošním roce měla být provedena oprava 
prostranství a komunikace kolem bytového domu 
č.p. 1076-7 a objektu bývalé samoobsluhy č.p. 
1075 v ulici 5. května. Protože však na jaře příští-
ho roku bude společnost ČEZ v tomto prostoru 
provádět pokládku zemního kabelu elektrického 
vedení, rozhodli jsme se i opravu povrchu provést 
až v roce 2012, abychom do něho již po několika 
měsících nemuseli zasahovat. Děkujeme všem 
uživatelům za pochopení a trpělivost.

Ing. Viktor Duchek, vedoucí HO MěÚ

Vzpomínkový akt 28. října
Na státní svátek 28. října, v Den vzniku 

samostatného československého státu, se od 
10.00 hod. představitelé města Přeštice spo-
lečně s místním poslancem Parlamentu ČR  
ing. Jiřím Papežem s chotí a panem Mirijou 
Francouzem a paní Hošťálkovou z farního 
sboru Československé církve evangelic-
ké v Přešticích zúčastnili vzpomínkového 
aktu v městském parku. Po položení věn-
ce a kytic k soše našeho prvního prezidenta 
T.G.Masaryka k přítomným promluvil pan 
Miroslav Francouz. Za hudební doprovod 
patří velké poděkování panu Šmatovi ze ZUŠ 
Přeštice.

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

Vzpomínkového aktu se zúčastnili (zleva) 
Mgr. Antonín Kmoch, Mgr. Jan Königmark, 
ing. Jiří Papež, paní Tatiana Hošťálková, ing. 
Mirija Francouz, ing. Marta Papežová a pan 
Jaroslav Šmat.

Asociace sportu pro všechny uspořáda-
la pro cvičící děti v pondělí 28. listopadu 
Mikulášskou nadílku v hale TJ Přeštice. 
Nejodvážnější se mohli v závěru vyfotit 
s čerty. Z fotografie je zřejmé, že se jich 
našlo hodně.

Foto Stanislav Morávek
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Hodnocení podzimní části 2011 družstev národní házené
Prvoligové družstvo mužů A čeká na jaře 2012 velice těžká úloha, která se týká záchrany 

nejvyšší soutěže pro město Přeštice. Po podzimní části totiž muži Přeštic jsou na samém chvostu 
tabulky se 3 body za tři nerozhodné výsledky a bez jediného vítězství. Kolektiv ale půjde do jar-
ních odvet s odhodláním pokusit se o záchranu 1. ligy. Bude to ale velice těžké. 

Přeštice mají skóre 194:230, což znamená devátý útok v nastřílených brankách a nejhorší zadní 
řady společně se Starou Vsí s 12 celků 1. ligy.

Muži A nastupovali na podzim v této sestavě:
– brankáři: Chmelík Tomáš, Touš Pavel, Kováč Gabriel
– obrana: Zeman Karel, Šik Ondřej, Hajžman Tomáš, Kraus Jan, Mrskoš Tomáš
– útok: Lang Rudolf (69 branek) – 9. nejlepší střelec 1. ligy s průměrem 6,27 branek na utkání, 
Šelep Kamil (58), Ausberger Radek (21), Urban Tomáš (12), Hájek Jaroslav (23), Brada Marek 
(8), Kydlíček Pavel
– trenér Hajšman Václav, vedoucí družstva Chmelík Martin

Družstvu žen B se v Oblastním přeboru celkem dařilo: 9x vyhrály, 2x prohrály, celkové skóre 
218:111.

Vzhledem k malému počtu hráček (zdrav. důvody, pracovní povinnosti) jsme družstvo doplnily 
o hráčky z 1. ligy a zbytek jsme odehrály s dorostenkami, které dobře zapadly do kolektivu a ode-
hrály zbývající zápasy. Je to pro ně dobrá příprava na přechod do žen. Naším cílem je udržet se na 
předních místech v tabulce, odehrát bez zranění a získat ještě nějaké posily.

Sestava žen B:
– brankářka: Čapková Martina
– obrana: Kalčíková Miroslava, Dvořáková Hana, Stehlíková Pavlína, Kubátová Michaela, Schej-
balová Kristýna,Voráčková Lenka, Vizingrová Kristýna
– útok:  Kripnerová Petra (64 branek), m. n. h. Jabbourová Romana (45), Fořtová Monika (24),

Fornouzová Michaela (12), Bradová Adéla (46), Šrámková  Ivana (5), Volfová Hana (5),
Kačírková Lucie (10), Vokáčová Petra (7), Lucáková Veronika 
– trenérka: m. n. h. Kriegerová Zdenka
Základem družstva mužů B, nováčka Oblastního přeboru, je kolektiv z loňské sezony, vhodně 

posílený hráči z rozpadnutého celku Žerovic. Družstvu vypomohli i hráči z A týmu (Urban Tomáš, 
Mrskoš Tomáš, Zeman Karel, Touš Pavel). Kolektiv pod vedením trenéra Petra Moravce se umís-
til po podzimní části na předposledním místě, kdy ztrácí na tři týmy nad sebou pouhý jeden bod. 
Družstvo má rozhodně na lepší umístění, ale vlastními technickými chybami prohrává některé 
zápasy o jednu či dvě branky, což se pokusí napravit v průběhu jarní části. Cílem je především 
udržet se v oblastním přeboru a pokusit se umístit ve středu tabulky.

Sestava mužů TJ Přeštice B:
– brankáři: Kováč Gabriel, Cibulka Ladislav, Jílek Zdeněk
– obrana: Albl Filip, Gruszka Matěj, Rybár Martin, Mrskoš Richard, Brabec Ivo, Tušek Kamil, 

Němeček Lukáš (skončil v polovině podzimní části)
– útok: Tušek Michal (36 branek), Novák Roman (6), Jeslínek Václav (13), Mácka Lukáš (11), 

Pressl Jiří (9), Brada Marek (40), Kydlíček Pavel (65), Urban Tomáš (8)
Dorostenci národních házenkářů TJ Přeštice nastoupili do nového soutěžního ročníku Oblast-

ního přeboru 2011/2012 ve výrazně obměněné sestavě oproti předchozí sezoně. Po odchodu 
čtyř hráčů do mužských kategorií byl kolektiv doplněn pouze dvěma z kategorie starších žáků, 
takže současné družstvo čítá pouhých devět hráčů. I přes tento úzký kolektiv, kdy některé zápasy 
družstvo odehrálo pouze v sedmi lidech (z důvodů nemoci a zranění), předvedli naši hráči, že patří 
k tomu lepšímu, co letošní ročník Oblastního přeboru dorostenců nabízí a po podzimní části jim 
zaslouženě patří 2. místo této soutěže.

Sestava dorostenců:
– brankář:  Bouda Tomáš
– obránci: Albl Filip (kapitán družstva), Mašek Ondřej, Brunát Tomáš, Kolář Jan
– útočníci: Kydlíček Pavel (87 branek), Baloun Tomáš (53), Šlehofer Petr (28), Krajdl Erik
– trenéři Kraus Jan a Lang Rudolf

Tabulka OP dorostenců po podzimní části 
1.  TJ Příchovice   8 7 0 1 183:145      14
2. TJ Přeštice   8 4 1 3 169:148        9
3. TJ Všenice   8 3 1 4 155:155        7
4. TJ Sokol Tymákov  8 3 0 5 179:204        6
5. TJ DIOSS Nýřany  8 1 2 5 177:211        4

Výsledky družstva dorostenek byly v podzimní části pro oddíl velkým zklamáním. Hned první 
přineslo utkání s Tymákovem A, kdy náš celek nedokázal držet krok se staršími žačkami Tymáko-
va, které doplnilo několik zkušených hráček dorostu.

Tato první drtivá porážka poznamenala průběh celého podzimu, kde se holky velmi těžce hle-
daly. Po několika ne zrovna přesvědčivých výkonech se děvčata chytla a už to vypadalo, že krize 
je ta tam. O to horší rozčarování přišlo v utkání se staršími žačkami sousedních Příchovic. Další 
propadák se dostavil na písčité půdě Štěnovic.

Hlavní příčinu neúspěchu vidí trenér hlavně ve hře útoku, který nepodržely ani zkušenější hráč-
ky, stabilně trénující v ženských kategoriích. Potom samozřejmě nedokázala obrana pokrýt nebez-
pečné střelkyně soupeřů a v neposlední řadě ani brankářka v důležitých okamžicích nepodržela.

Celkově se podzimní část sezony dorostenkám nepovedla, kdy se od nich očekával konečně 
jejich velký úspěch v podobě jednoznačného vedení soutěže. Pokusíme se v zimní přípravě vše 
napravit a na jaře se ještě poprat o lepší umístění.

Sestava dorostenek Přeštic:
– brankářka: Moravcová Adéla

– obrana: Havlíčková Michaela, Komárková Tereza, Komorousová Eliška, Kučerová Barbara, 
Langmajerová Aneta, Schejbalová Kristýna a Voráčková Lenka.
– útok: Bradová Adéla (32 branek), Jehlíková Michaela (9), Kačírková Lucie (22), Kaslová Tereza 
(28), Vokáčová Petra (19) a Živná Eva (17)
– trenér: Moravec Petr

Tabulka : 1. Tymákov A, 2. Příchovice, 3. Přeštice,  4. Tymákov B,  5. Štěnovice, 6. Vřeskovice,  
7. Blovice, 8. Ejpovice

Přípravu na novou sezonu zahájili starší žáci na letním výcvikovém táboře, konaném v srpnu 
ve Stupně, kterého se zúčastnila převážná část družstva. Zde se hráči aktivně zapojovali do výcvi-
kového plánu, u nových hráčů, kteří přišli z mužstva ml. žáků, byl kladen velký důraz na jejich 
zapojení do kolektivu, v útočné fázi se nacvičovaly nové herní systémy. 

Tým opustili přestupem hráči k dorostu a bohužel dva hráči aktivní účast ukončili. Tým se tak 
musel obejít bez útočníka Milana Fikrleho, který odehrál pouze tři utkání a bez druhého brankáře 
Jaroslava Cibulky.  

Po podzimní části tým zaujímá střed tabulky (6. místo) z 11 účastníků. Má na svém kontě  10 
bodů se skóre 152:136, kdy 5 utkání vyhrál a 5 prohrál. Vzhledem k tomu, že 7 utkání z 10 jsme 
odehráli na hřištích soupeřů, můžeme očekávat, že jarní část by měla dopadnout minimálně se 
stejným bodovým ziskem a umístěním v horní polovině tabulky. 

V prosinci se družstvo zúčastní halového turnaje v Ejpovicích, který využijeme k udržení kom-
paktnosti týmu v zimním období.

Sestava starších žáků:
– brankář: Cibulka Ladislav
– obrana: Frouz Zdeněk, Jurkov Jan, Klose Lukáš, Kolář Jan, Pach Jaroslav, Brunner Michal, Ša-
šek Martin, Šlehofer Michal, Rádl Jan, Rout Daniel
– útok: Dobiš Dominik (49 branek), Dobrý Jan (5), Fikrle Milan (15), Hájek Filip (43), Moulis 
Jakub (30), Tůma Michal (3), Váchal Vojtěch (4) 
– trenér Pavel Dobiš, vedoucím družstva Ladislav Cibulka. 

Mladší žačky A
Po polovině soutěže oblastního přeboru jsou mladší žačky A na 1. místě tabulky bez porážky, s 

jednou remízou. Soutěž mladších žaček se hraje systémem, že vítěz v základní části získá 3 body, 
za remízu mají oba soupeři 1 bod a vítěz ve střelbě pokutových hodů získá ještě jeden bod navíc. 
1. TJ Přeštice A  11 10 0 1   0 145   53 31
2. TJ Plzeň-Újezd  11   7 2 1   1 180 127 26

Vyvrcholením podzimní části byl souboj prvních dvou družstev tabulky, ve kterém Přeštice 
porazily Plzeň-Újezd 13:12. Tento zápas měl na tuto kategorii výbornou úroveň a bylo vidět, že se 
utkaly dvě nejlepší družstva soutěže.

Kolektiv produkuje rychlou, bojovnou házenou, avšak má velké rezervy v produktivitě střelby a 
v individuálním prosazení, což jsou hlavní směry zlepšení do budoucna.

Sestava mladších žaček A: 
– brankářka: Klinerová Lucie
– obrana: Mlynaříková Noemi, Jabbourová Aneta, Brunetová Andrea, Komárková Eliška a Hoda-
nová Tereza
– útok: Tušková Nikola (37 branek),  Ausbergerová Klára (32), Schejbalová Barbora (30), Wiesne-
rová  Lucie (15), Tušková Kamila (13), Tůmová Gabriela (11)
– trenér Tušek Karel, vedoucí družstva Mlynaříková Sylvie

 Družstvo mladších žaček B je po polovině soutěže na posledním místě se skórem 37:139 bez 
jediného bodu. Avšak i přes poslední pozici je třeba říci, že „béčko“ je úplným nováčkem soutěže 
a i když neuhrály ani jeden bod, nejsou pro ostatní celky lehkým soupeřem. V každém zápase děv-
čata bojují jak lvi, žádný míč nedají zadarmo a to je většina ostatních družstev minimálně o hlavu 
větší a o nějaký rok starší. Naše družstvo je hodně mladé a má dlouhou cestu před sebou. Přesto se 
domnívám, že v druhé polovině soutěže už děvčata zužitkují některé zkušenosti, které získaly na 
podzim a nějaký ten bodík ukořistí. Držte nám palce.

Sestava mladších žaček B:
– brankářka: Baumrukrová Eva, Hrbáčková Julie
– obrana: Szlachtová Veronika, Řezníčková Lucie, Kamenová Martina, Kokošková Vanda
– útok: Schejbalová Adéla (8 branek), Tremlová Kamila (8), Dobrá Veronika (3), Trávová Micha-
ela (9), Sedláčková Pavlína (3), Křenková Kateřina (6). 
– trenéři: m. n. h.  Jabbourová Romana a Vizingrová Kristýna

Hra mladších žáků TJ Přeštice se pomalu, ale jistě zlepšuje. Oporou je brankář, který v podzimní 
části měl výbornou formu. Nemohu popřít snahu ostatních, i když to někdy nebylo znát na výkonu. 
Nechci hodnotit jednotlivce, protože házená je kolektivní hra. Stále musíme pracovat na fyzické 
přípravě a zlepšovat hru s míčem. Věřím, že na jaře po zimní přípravě v tělocvičně, se vše projeví 
na hřišti. Také budeme bojovat o třetí místo v tabulce a možná bude náš celek i překvapením sou-
těže, zhodnotil trenér. 

Zatím je družstvo mladších žáků na 4. místě s osmi účastníků, s osmi body. Na třetí Nezvěstice 
ztrácí pouze 2 body. 

Sestava mladších žáků:
– brankář:  Rund Zbyšek 
– obrana: Rout Daniel, Rádl Jan, Přerost Martin, Baláž Daniel 
– útok: Tůma Michael (21 branek), Doubek Tomáš (27), Řezanka Václav (17), Brada Pavel (17)
– trenér: Otto Jaroslav

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Výsledky mistrovských utkání
fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži
SO 5. 11.  Holýšov – Přeštice 2:3 (1:3), branky: 
Přibáň, Bešta, Mrázek 
SO 12. 11. Přeštice – Příkosice 4:1 (1:1), bran-
ky: Šambergr 2x, Bešta, Vacík
SO 19. 11. Senco – Přeštice 2:2 (0:0) PK 5:4, 
branky: Šambergr, Bouc
A muži skončili po podzimu na výborném 6. 
místě s 23 body. 

B muži
NE 6. 11.  Přeštice – St.Smolivec 1:2 (0:1), 
branky: Hohlberger
SO 12. 11. Sp.Poříčí – Přeštice 2:0 (0:0)
SO 19. 11. Přeštice – Svéradice 1:1 (0:1) PK 
2:3, branky: Březina

Dorost starší 
SO 5. 11.  Přeštice – Nepomuk 0:0 (0:0) PK 
9:10
SO 12. 11. SŠ Plzeň – Přeštice 5:1 (2:1), bran-
ky: Bešta
SO 19. 11. Přeštice – Luby 6:0 (4:0), branky: 
Bešta 2x, Čapek, Kastner, Hajžman, Kasl
Dorost mladší
SO  12. 11.  SŠ Plzeň – Přeštice 1:1 (1:0), bran-
ky: Jaroš
Žáci starší
NE 6. 11.  Nepomuk – Přeštice 0:0 (0:0) PK 3:4
Žáci mladší
NE 6. 11. Nepomuk – Přeštice 4:2 (2:1), bran-
ky: Křenek, Kubeš

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Oddíl národní házené TJ Přeštice 
srdečně děkuje všem příznivcům, 
kteří navštívili při utkáních našich 

družstev krásný stadion, děkuje 
i příznivcům, kteří sledují výsledky 

oddílu a drží palce na dálku. 

Dále děkujeme sponzorům 
za finanční podporu a v neposlední 

řadě i firmám a soukromým osobám 
za materiální vybavení. 

Všichni členové našeho oddílu 
si uvědomují, že bez této pomoci 

by se v dnešní době sport 
nedal provozovat.

Obecní úřad Řenče 
vás srdečně zve 
na vánoční hru

ŽIVÝ BETLÉM
v sobotu 10. 12. 2011 

od 16 hodin
u kostela sv. Cyrila a Metoděje

 v Řenčích 
vystoupí skupina ze Starého Plzence, 

která formou „Živého betléma“ 
a zpěvem koled

přiblíží smysl 
a původní význam Vánoc.
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ASPV TJ PŘEŠTICE UPOZORŇUJE 
NA ZMĚNU 

ČTVRTEČNÍ LEKCE AEROBIKU!!!

OD 1. 11. 2011 CVIČÍME OD 18.30 h 
a 19.30 h BOSU!!!

(přidali jsme hodinu!!!)

ASPV TJ PŘEŠTICE VÁS ZVE NA 
AEROBIKOVÉ SOBOTNÍ DOPOLEDNE

3. 12. 2011 od 9.30h do 12.00 h
S Lenkou Hajšmanovou!!!

Házenkářky úspěšně zakončily 
podzimní část soutěže

Pro přeštické národní házenkářky před měsí-
cem skončila podzimní část další, pětadvacáté 
sezony. Pomyslně oslavily čtvrt století v I. lize 
bez přerušení. Nyní již s klidem ve tváři se 
za ní ohlíží trenér m. n. h. Stanislav Zadražil: 
„Můžeme být spokojeni, děvčata odvedla velký 
kus práce, dokázala, že házenou hrát umějí a to 
zvláště ve vypjatých koncích některých zápasů. 
Došlo ke změnám v kádru, tak jsem čekal, jak 
s touto situací vyrovnáme. Vše vlastně začalo 
prvním místem v Memoriálu Ivana Moravce, 
liga začala vítězstvím v Chomutově, k tomu 
dalších pět výher. Naopak z Moravy jsme nepři-
vezli ani bod.“

Co se stalo?
„V Rokytnici si zlomila palec Eva Kroupa-

rová, to nás rozhodilo, takže jsme ztratili nejen 
tento zápas, ale i ve Studénce. A nevěděli co 
bude, protože rozlosování jsme měli těžké, 
na závěr tři nejtěžší soupeře, Tymákov, Krčín 
a Dobrušku. Zápasy se nám vydařily, i s pře-
dehrávaným utkáním v Božkově jsme získali 
sedm bodů.“ 

Takže celkové zhodnocení?
„Devatenáct bodů, díky vzájemným zápasům 

první místo, to je hezký pohled. Ale nic nezna-
mená. Vše musíme potvrdit na jaře, tam se bude 
rozhodovat a rozdávat medaile. Chtěli bychom 
skončit do třetího místa, a tím mít velice dobrou 
výchozí pozici pro play off.“ 

Znalcům přeštické národní házené od prvé-
ho zápasu na hřišti chyběla jedna výrazná tvář. 
„Ano. I vzhledem ke zdravotním problémům 
přestoupila na druhou stranu hřiště dlouholetá 
kapitánka Šárka Bradová a nyní radí z pozi-
ce asistentky. Čekal jsem co bude, její levač-
ka a přehled ve hře, to byla silná devíza. Je 

hodně těžké ji nahradit, ale ostatní se snaží. 
Z rodinných důvodů skončila brankářka Jitka 
Kripnerová, ale ještě vypomohla ve dvou zápa-
sech. Nahradila ji Soňa Zadražilová, do útoku 
z dorostu přišla Tereza Kaslová.“

A nyní trochu statistiky.
„Máme dvě výborně se doplňující brankář-

ky, Helenu Klinerovou a Soňu Zadražilovou. 
Stabilní výkony na beku podává Lenka Zad-
ražilová, okolo ní se v obraně střídaly Václa-
va Skálová, Petra Bošková, Kristýna Vizing-
rová a Hana Horáková, jednou z dorostu 
vypomohla Kristýna Schejbalová. Kvality 
našich zadních řad potvrzují čísla, máme nej-
lepší obranu ze všech (pouze 140 obdržených 
branek). Ale bohužel až pátý nejlepší útok, 
nastříleli jsme pouze 171 branek. Nejlepší 
střelkyní je Jitka Živná (84), Ivana Šrámková 
má 38 úspěšných zásahů, Hana Volfová deva-
tenáct, Eva Krouparová odehrála pouze sedm 
zápasů a vstřelila 18 branek, šestkrát přesně 
mířila Tereza Kaslová a také šest branek při-
pojila „pomoc z béčka“ Romana Jabbourová, 
na svou příležitost čekala další dorostenka 
Adéla Bradová.“ 

A zbývá jednoduchá otázka – co dál?
„Ke změnám v kádru snad nedojde. Zimní 

příprava zpočátku bude patřit fyzičce. Tento 
cyklus zakončí únorové soustředění v Hamrech. 
Od března se naopak budeme věnovat jen herní 
přípravě a první dubnovou neděli nás čeká prv-
ní a hodně důležitý zápas s Chomutovem. Do 
toho absolvujeme Český pohár, základní kolo 
je v lednu v Plzni, případně semifinále v únoru. 
A dál se uvidí. I když nutno přiznat, děvčatům 
by zase nějaká medaile slušela.“ 

Odpovědi trenéra zaznamenal Petr Šatra.

Výraznou osobností mezi prvoligovými bran-
kářkami je přeštická m. n. h. Helena Klinerová. 
Snímek z utkání Přeštice – Blovice a právě chy-
tá blovické útočnici pokutový hod.

Snímek z utkání Přeštice – Božkov, na branku 
soupeřek střílí nejlepší přeštická útočnice Jitka 
Živná.

Zemřel trenér Josef Mastný
Patří k legendám přeštického fotbalu, do jehož zlaté knihy se zapsal nesmazatelným způ-

sobem. Byl totiž u jednoho z největších úspěchů v devadesátileté historii klubu. V sezoně 
1977-1978 dorostenci pod jeho skvělým trenérským vedením vyhráli se sedmibodovým 
náskokem krajský přebor a postoupili do dorostenecké ligy. Zahráli si tak se Spartou, Duklou 
a dalšími slavnými kluby. O deset let později byl i u vysněného postupu prvního mužstva do 
divize a pro přeštický fotbal poté pracoval v dalších funkcích. Dne 4. listopadu 2011 Josef 
Mastný ve věku 78 let odešel do fotbalového nebe a na svůj milovaný sport se teď dívá úplně 
shůry. Smutek v duši neskrývají jeho bývalí svěřenci, ostatní trenéři, funkcionáři a příznivci. 
Přeštický fotbal utrpěl velkou ztrátu.                 Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Martin Matoušek opět
na stupni vítězů

Dne 12. 11. 2011 proběhlo v Havířově Mis-
trovství České republiky juniorů, kam byl  nomi-
nován i Martin Matoušek, vzpěrač Sokola Plzeň 
1. Vybojoval krásné třetí místo ve své váhové 
kategorii výkonem 215 kg ve dvojboji. 

S. Kohoutová

Setkání basketbalistek 
a basketbalistů  v Přešticích

Po velmi úspěšném setkání bývalých hráčů 
basketbalu Slavoje Přeštice pozvali Slavomír 
Vácha a ing. Jiří Běl znovu hráče, ale nyní 
i hráčky Slavoje Přeštice. Setkání se uskutečnilo 
ve vinárně Hotelu Sport. Třebaže nepřišli všich-
ni pozvaní, sešla se dobrá účast a moc a moc se 
vzpomínalo nad alby. Potěšila svou účastí Aťka 
Vavrušková (Kozlíková), která přivezla album 

svého otce pana Vítězslava Kozlíka.V úvodu 
přítomní minutou ticha vzpomněli na své kama-
rády a kamarádky, kteří již opustili tento svět. 
Přítomní vzpomínali na boje pod vysokými koši 
a děvčata na boje ve II. lize. Nezúčastnili se sice 
všichni pozvaní, ale doufejme, že příště přijdou. 
Také jsme se dohodli, že příští setkání bude za 
dva roky.

Přítomná děvčata stojící zleva: Alena Dvořáková, Jana Baumrukrová, Jaroslava Sýkorová 
(Kokošková), Marie Princlová (Šatrová), ing. Miloslava Vávrová (Jägerová), Aťka Vavrušková 
(Kozlíková), doc. Dáša Brklová, Jana Velíková; spodní řada Jana Stodolovská, Milena Nosková 
(Tučková), Vlasta Holá, Anežka Kydlíčková.

Přítomní pánové horní řada: ing. František Šlédr, Václav Kuda,  ing. Václav Kydlíček, Libor 
Stodolovský, Petr Velkoborský, Karel Pexa, Jaroslav Treml, Ludvík Beneš, Jan Velík,Vladislav 
Kolář, Josef Dvořák, Josef Brkl, Václav Velkoborský; sedící: ing. Jiří Běl, Slavomír Vácha, Václav 
Kolena.                                                                                                                      Slavomír Vácha

Sborník „Pod Zelenou Horou“ 
uzavírá XIV. ročník publikování

Úvodník jako obvykle připomíná významnou 
osobnost, kterou je tentokrát mimořádně vzděla-
ný syn Magdalény Dobromily Rettigové, Josef 
Ondřej Liboslav Rettig. V Nepomuku působil 
od roku 1867 až do své smrti (1871) jako první 
rektor koleje řádu piaristů a pak také jako okres-
ní školní inspektor v politických okresech  Přeš-
tice a Klatovy. 

V poslední době je hodně zmiňován feno-
mén tzv. „zelených mužů“, zobrazení imagi-
nárních bytostí, složených z lidského a rost-
linného elementu, které z ne zcela jasných 
důvodů nacházíme především v sakrálních 
prostředích. Spoluautorka letos vydané 
odborné publikace „Cestami zelených mužů“, 
docentka Michaela Ottová, nečekaně našla 
záhadného Zeleného muže v presbytáři koste-
la sv. Matěje v Horšicích  a v širším kontextu 
se zamyslela nad duchovním posláním těchto 
zpodobení. 

Stálá spolupracovnice redakce PhDr. Eva 
Heřmanová připravila pro čtenáře rozsáh-
lý materiál o dosud opomíjeném kulturním 
dědictví regionů, které tvoří tradiční odrů-
dy ovocných plodin. V závěru prvního dílu 
vyzývá k pátrání po Kamýcké jabloni, lidově 
„Kamejčeti“, kterou bychom ještě nedávno 
našli v každé zahrádce na Klatovsku. Shodou 
okolností právě v těchto dnech přinesly Hos-
podářské noviny informaci o tom, že Minis-
terstvo kultury odstartovalo projekt za 12 mil. 
korun na záchranu ryze českých druhů ovoce, 
koření a léčivých bylin, spočívající v zaklá-
dání speciálních genofondových sadů (něčím 

podobným se už ovšem mohly chlubit Přeštice 
kolem poloviny 19. stol. za působení děkana E. 
V. Řičáka, který byl vášnivým sadařem).

Za Oplotem dávných časů se vydáme ve 
vzpomínkách sedmaosmdesátileté paní Marie 
Maškové, v jejíž rodině se zachoval dnes již 
vzácný zvyk ústního předávání tradic rodu 
i obce. To, co jsme se od ní dozvěděli, nenajde-
te v žádné knížce. Nebo jste snad někdy slyšeli 
o oplotských dolech na „černé vápno“ či mon-
strózních kamenech, připomínajících menhiry, 
z nichž byl prý nakonec postaven železniční 
viadukt v Přešticích? 

Dlouholetá čínnost nepomuckého sběratele 
pohlednic, fotografií a nejrůznějších historic-
kých tiskovin Bohuslava Šotoly již dávno pře-
sáhla hranice regionu a letos byl za ni vyzna-
menán speciálním oceněním. Poděkování 
a  blahopřání k životnímu jubileu mu zaslala 
Místní akční skupina sv. Jana Nepomuckého. 
Spálenopoříčskému kronikáři ing. Tupému zase 
neušlo, že žáci místní ZŠ se zapojili do hledá-
ní pozoruhodných stromů ve městě i okolních 
obcích. Výsledkem jejich snažení byl křest 
a zápis „Zámeckého velikána“, nově vyhlášené-
ho památným stromem, do Úředního seznamu 
ochrany přírody.  

Přeštice za 2. světové války dále ožívají ve 
vyznání Marcela Votlučky, rozluštění šifrované 
pohlednice předkládá Karel Machulda a jako 
výtvarnice naší současnosti se – v souvislosti 
s časem předvánočním plným betlémů – před-
stavuje Jiřina Andrlíková.

Věra Kokošková
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Generali předala dresy mladším 
žákům fotbalového oddílu

Před zápasem s Nepomukem předala obchodní zástupkyně pojišťovny Generali paní Jaroslava 
Kreuzerová novou sadu dresů mladším žákům TJ Přeštice. Tímto FO děkuje za materiální vybave-
ní pojišťovně Generali.

Významný finanční příspěvek 
na přeštickou mládež

Fotbalový oddíl TJ Přeštice děkuje Plzeňskému kraji a advokátní kanceláři Volopich, 
Tomšíček a spol. za nemalý finanční příspěvek na mládež fotbalového oddílu.

Oddíl národní házené 
TJ Přeštice 

přeje všem příznivcům, 
sponzorům a soukromým osobám, 

podílejících se na chodu oddílu, 
příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2012 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Václav Bešta slavil fotbalem
Dne 17. 11. se sešlo na hřišti v Přešti-

cích několik bývalých hráčů, aby oslavi-
li nejen hrou 50 let výborného brankáře 
Václavy Bešty zvaného Hába. Vašek byl 
jako hráč u největšího úspěchu fotbalu 
v Přešticích, kdy dorost v sezoně 1977-78 

vyhrál krajský přebor a postoupil do  
1. ligy. Za všechny hráče, fanoušky a funk-
cionáře FO přejeme do dalších let hlavně 
hodně zdraví a mnoho vynikajících bran-
kářských zásahů jako v zápase při oslavě 
jeho padesátin.

Pohled  na severní polovinu přeštické-
ho náměstí z vysokozdvižné plošiny z výšky 
kolem 20 m.              Foto a text ing. Jiří Běl

TJ Přeštice děkuje 
za spolupráci v roce 2011 
Plzeňskému kraji, 
Magistrátu města Plzně, 
městu Přeštice, 
KKC Přeštice, ZŠ Přeštice, 
všem sponzorům a dárcům.
Příjemné prožití 
vánočních svátků, 
mnoho zdraví 
a sportovních úspěchů
v roce 2012.

za TJ Přeštice výkonný výbor

5. 12. 2011

15.00 hodin

Přeštice

Masarykovo náměstí

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
Vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
Mnoho radosti při našich kulturních akcích 
a samé dobré zprávy v Přeštických novinách. 

Rozsvícení stromku

Pěvecký sbor Hlásek zpíval v první adventní 
neděli u kostela sv. Ambrože ve Vícově.

Společný snímek divadelního souboru Úhla-
van, který pod vánočním stromem hrál předsta-
vení Do Betléma.

Foto Josef Kubát

Foto Josef Kubát

2x foto Josef Kubát


