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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc prosinec
Mají se stavět garáže v lokalitě U Trati?
 Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 

v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 

Veselé Vánoce a mnoho zdraví 
v roce 2013 

přejí Přeštické noviny.

ing. Jiří Běl

Tříkrálová sbírka 2013
Stalo se již tradicí pořádání Tříkrálové sbír-

ky kolem svátku Tří králů. Nadšené skupinky 
koledníků vyjdou do ulic a navštíví domácnos-
ti s koledou, poděkováním a přáním do nové-
ho roku v době od 2. do 12. ledna 2013 (podle 
možností a času dětí).

Charita Česká republika jako pořadatel sbírky 
se snaží cílevědomě formovat veřejné mínění 
ve prospěch sociálně slabých a trpících, o obno-
vení zájmu o charitu a angažovanost lidí v díle 
služby bližnímu v nouzi. Také je skutečností, 
že služba zaměstnanců v zařízeních Charity 
Česká republika a služba dobrovolníků charit je 
celorepublikově velmi žádaná a ne vždy státem 
podporovaná.

Záměrem Tříkrálové sbírky na Přešticku bude 
finančně přispět zejména na provoz Domova 
pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, na péči 
o seniory, postižené, lidi v nouzi a podporu čin-
nosti Farní charitě Přeštice, na projekty Diecéz-
ní charity Plzeň a Charity Česká republika.

Všem dárcům patří naše poděkování nejen 
za vlastní dar, ale také za důvěru, s níž peníze 
darují. Je to pro nás zároveň i ocenění naší dob-
rovolné činnosti.

Přejeme všem úspěšný a dobrý nový rok 
2013.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS na Přešticku

Farní charita Přeštice

Ocenění Městského úřadu  Přeštice
Městský úřad Přeštice dosá-

hl v letošním roce dalšího 
úspěchu. V celostátní soutěži 
„THE BEST 2012“ pořáda-
né odborným magazínem 
E-government a společnos-
tí  KPMG poskytující služby 
v oblasti auditu, daní, pora-
denství a práva získal oceně-
ní za druhé místo v kategorii 

projektů měst. Diplom za 
oceněný projekt, kterým byla 
integrace informačních sys-
témů v městském úřadu, rea-
lizovaná společností VERA, 
si zástupci úřadu převzali 
dne 19. listopadu v Obecním 
domě v Praze.

Eva Česáková
tajemnice MěÚ Přeštice

Vážení spoluobčané,
navazuji na mé listopadové slovo o městských 

penězích a stavbách, proto se dnes na úvod zasta-
vím v oblasti, která je jejich prvotním zdrojem   
– kulturnost v širším smyslu slova. Aniž bychom 
se o to předem zasloužili, narodili jsme se do 
společnosti dílem našich předků kulturně i mate-
riálně bohaté. Neměli bychom jejich dílo kazit. 
Setkávám se s názorem, že kulturnost společnosti 
je pouhou nadstavbou výroby, na jejíž úkor žije. 
Dokonce i s názorem, že základnou obou a pod-
mínkou všeho dění jsou peníze. Kdyby tomu tak 
mělo být, nevěřím v dlouhodobý rozvoj tako-
vé společnosti a spokojenost lidí v ní, lhostejno, 
kolik peněz mají. Rychlý vývoj techniky v posled-
ních dvou stoletích a boom digitálních technolo-
gií v posledním půlstoletí klade čím dál tím větší 
nároky na biologickou duševní kvalitu člověka. 
Nastupující globalizace, která by měla sjednoco-
vat, paradoxně stupňuje a zviditelňuje rozdílnost 
mezi regiony i lidmi, vyostřuje napětí. Je potřeba 
věnovat mezilidským vztahům   – kulturnosti ales-
poň tolik pozornosti jako snižování státního dluhu 
nebo zvyšování HDP.  

Děkuji všem lidem v našem městě, kte-
ří každodenně poskytují kvalitní služby – ve 
školství, zdravotnictví, sociálních službách, kul-
tuře, sportu, církvích, veřejné činnosti – kultivují 
mezilidské vztahy. Nečiním si nárok vyjmenovat 
všechny oblasti a aktivity, které prokazují kultur-
nost společnosti věrněji než délka komunikací na 
kilometr čtvereční území. 

S omluvou za jisté opomenutí druhých, jejichž 
práce si též zaslouží úctu a poděkování, zmíním 
příklady vybraných organizací s těsnější vazbou 
na radnici. Od začátku tohoto školního roku spo-
juje svým novým názvem Základní škola Josefa 
Hlávky Přeštice minulost s budoucností – pocí-
tíme to při každém jeho vyslovení. Bezprostřed-
nost, nápaditost a  kamarádství výuky v ZŠ Sko-
čice. Hravá a laskavá péče o děti ve všech třech 
mateřských školkách – Dukelské, Gagarinově 
a skočické. Kumšt a radost z něj v ZUŠ Přeštice. 
Pestrobarevná činnost DDM Přeštice. Odbornou 
kulturní veřejností uznávaný, laiky i dětmi i turisty 
oblíbený Dům historie Přešticka – kolika zajíma-
vými osobnostmi a expozicemi byl již obdarován? 
Letos ho ozářily výstava i cenná  kniha, obě věno-
vané patronce našeho chrámu a ochránkyni města 
– divotvůrkyni Panně Marii Přeštické. KKC Přeš-
tice (Kulturní a komunitní centrum), skutečné cen-
trum společenského dění v našem městě s nespoč-
tem kulturních, společenských, vzdělávacích akcí 
a přesčasových hodin – chvála je namístě.  

V regionu našeho města je komunitně plánována 
a vedena také sociální péče. Dům s pečovatelskou 
službou poskytuje kvalitní pomoc nejen místním 
nájemníkům v sídle v Máchově ul., ale i klientům 
v domácnostech okolních obcí.

V tomto roce jsme rozdělovali příspěvky nezis-
kovým organizacím podle nově schválených pra-
videl, které preferují práci s mládeží. Není proto 
divu, že ještě výraznější podporu obdržely tělo-
výchovná jednota a tělocvičná jednota Sokol. 
Cenné je, že zajišťují podmínky pro pravidelný 
pohyb především dětí a mládeže, cenné jsou také 
sportovní úspěchy jejich členů, kterými své město 
reprezentují. Díky za obojí.

Chci moc poděkovat za pomoc Vám, kteří jste 
podpořili výše uvedené i neuvedené „stavitele 
mezilidských vztahů“ ať už osobní účastí nebo 
darem. Neúnavným osobnostem přeštického 
kulturního a společenského života, dobrovolní-
kům, sponzorujícím podnikům a podnikatelům, 
neskromně i spolupracovníkům na našem úřadě. 

I když Vám samozřejmě a tradičně přeji vše 
nejlepší pod stromeček a do nového roku 2013, 
poslední věta prosincového slova je zadaná 
dětem:

Milé děti, hodně zdraví, lásky a radosti v době 
vánoční i pozdější Vám přejí a dávají Vaši dospělí. 

Charitativní módní přehlídka nezklamala
V sobotu dne 10. listopadu letošního roku 

se konala v Přešticích charitativní módní pře-
hlídka. Finanční výtěžek z této akce byl věno-
ván ZŠ speciální DČCE Merklín. Na módní 
přehlídce byl krátkým filmem ukázán život 
v této škole, aby si přítomní dokázali předsta-
vit náročnou práci a podmínky pro výchovu 
a vzdělávání dětí s postižením.

Tuto módní přehlídku pořádalo KKC v Přeš-
ticích ve spolupráci s modelingovou agenturou 
Delija Models. Akci moderovala Mili Kopecká.

Pozvání na tuto společenskou akci přija-
la topmodelka paní Andrea Verešová, která 
v Přešticích bydlí. Doprovodil ji její manžel 
pan JUDr. Daniel Volopich. Modelky před-
váděly aktuální kolekci podzim/zima 2012 
značek Infinite a Bugatti, rovněž noční prádlo 
značky Vamp. V zastoupení jednoho muže 
byly předváděny i ukázky z kolekce pro pány.

Přehlídka společenských a svatebních šatů 
byla vrcholem večera. To se na pódiu v krás-

ných, nejen svatebních, ale i společenských 
šatech objevila právě topmodelka Andrea Vere-
šová, ale i další modelky, které předváděly 
kolekce oblečení jak místních přeštických buti-
ků, tak i modely dvou návrhářek, které s agen-
turou spolupracují.

Na závěr večera se dražily dvě svatební kyti-
ce. Cena každé se vyšplhala na 3000 Kč. Paní 
Andrea Verešová se zřekla svého honoráře ve 
prospěch ZŠ speciální DČCE Merklín. Celkem 
získala tato speciální škola z akce 10 000 Kč. 

Ještě před začátkem módní přehlídky se 
konala řízená ochutnávka vín z vinotéky Winex 
Doubravka a prodejní výstavka výrobků dětí ze 
ZŠ speciální DČCE Merklín.

Sobotní večer plný krásných šatů i modelek 
se opravdu velice vydařil. Všichni odcházeli 
s těmi nejhezčími zážitky a s pocitem, že peníze 
„šly“ na dobrou věc.      

 Mgr. Jan Königsmark
místostarosta
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc říjen 2012

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

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

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

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

www.kzprestice.cz
Sledujte 

Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 156 událostí.

Celkem bylo zjištěno 123 přestupků, 86 řeše-
no blokově, 11 oznámeno správnímu orgánu.
• zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trest-
ného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 
a ohrožení pod vlivem návykové látky, omezen 
na osobní svobodě, aby bylo zamezeno jeho 
útěku a k zajištění důkazů, předán dle věcné 
příslušnosti k vyřízení Policii ČR 
• zadržení mladistvé osoby v celostátním pátrá-
ní, na kterou byl vydán okresním soudem příkaz 
k zatčení – předán Policii ČR a zjištění mladist-
vé dívky, která byla na nepovolené vycházce ze 
zařízení ohrožených dětí – předána sociálním 
pracovnicím
• proveden odchyt psa, který byl předán majiteli
• v zákonné lhůtě 2 měsíců odstraněny provozo-
vatelem 3 autovraky (Máchova – škoda, Žero-
vice – VW, Husova – trabant), na které byly ze 
strany města vylepeny výzvy k jejich odstranění 
• 1x výjezd na pachatelku drobné krádeže od 
Ústí nad Orlicí zadrženou ostrahou v prodejně 
Billa, věc na místě vyřešena blokovou pokutou
• 4x usměrňování dopravy: při překopu silnice 
na Havlíčkově nám., při bezpečném přecháze-
ní dětí na křižovatce ulic Tř. 1. máje – Rybova 
– Nepomucká z důvodu nefunkčního semaforu, 
bagrování a pokládka chodníku a asfaltové vrst-
vy silnice v ul. Hlávkova
• zvýšen dohled v prostoru hřbitova v souvis-
losti s „Památkou zesnulých“ a byly provedeny 
4 ranní akce na neosvětlené cyklisty (kontrolo-
váno 16 cyklistů, z toho řešeno na místě 6 ne-
osvětlených)
• na žádost Policie ČR byl prováděn v ranních 
hodinách zvýšený dohled u MŠ v ul. Dukelská 
a Gagarinova z důvodu zvýšeného provozu 
a krádeží věcí z vozidel rodičů a dne 31. 10. 
asistence MP jako nezúčastněné osoby při pro-
věrce výpovědi zadržených pachatelů trestné 
činnosti na Přešticku
• 2x zajištění místa dopravní nehody a přivo-
lání skup. dopravních nehod PČR: dne 12. 10. 
v 15.25 h na silnici u Skočic údajný střet náklad-
ního vozidla s cyklistou, který z místa nehody 
ujel a dne 24. 10. ve 12.29 h v ul. Sv. Čecha, 
kde vozidlo „popelářů“ v délce 20 m vjelo na 
betonový chodník a tento poškodilo, vozidlo 
zjištěno a řidič předán PČR
• na pěti stanovištích bylo provedeno měře-
ní rychlosti, nejvyšší naměřená rychlost – 70 
km/h  – Hlávkova ul. a 85 km/h – Skočice 
u ZŠ 
• 2x výjezd na podezřelé osoby nabízející levné 

energie a 3x na prodejce u prodejen Penny, Bil-
la a na Masarykově nám.
• na území města bylo zjištěno a nalezeno: 
v nočních hodinách nefunkční semafor na kři-
žovatce ul. Tř. 1. máje – Rybova – Nepomuc-
ká, kde neustále svítila červená – odstraněno, 
vyvrácený sloupek v ul. Husova, posunuté 
betony v parku Kosmonautů, otočené přenosné 
dopr. značky v ul. 5. května, poškozená dopr.
značka v ul. Máchova, propadlý trávník u par-
koviště u hřbitova v Hlávkově ul., v téže ulici 
bylo nalezeno pánské jízdní kolo a RZ od vozi-
dla, na Masarykově nám. peněženka s občan-
ským průkazem a fin. hotovostí – vše předáno 
k vyřízení na MěÚ
• dne 9. 10. v 10.45 h řešeno poškození skleně-
né výplně skříňky na urny správcem hřbitova 
při sekání trávy a dne 31. 10. ve 14.15 h pomoc 
ženě z Nebílov, která si nechala u vozidla roz-
svícená světla a nemohla jej nastartovat – zpro-
vozněno přes startovací kabely
• 5x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu 
a narušení veřejného pořádku: dne 9. 10. ve 
14.02 h na popíjející osoby na schodech místní 
knihovny, dne 11. 10. v 17.30 h na mládež zne-
čišťující veřejné prostranství u místní sokolov-
ny, dne 28. 10. na podnapilého místního mladí-
ka ležícího na zemi v parku Kosmonautů, dne 
29. 10. v 10.08 h na muže zanedbaného vzhledu 
chodícího po Masarykově nám. a křičícího na 
kolemjdoucí – vše vyřešeno na místě, a dne 
20. 10. ve 21.24 h řešeno napadení účastníků 
„Přeštického kance“, kde mělo dojít k poškozová-
ní majetku prodejců – na místě si převzala PČR
• dne 2. 10. provedena pro prvňáčky beseda 
v ZŠ Poděbradova na téma „Bezpečná cesta do 
školy a bezpečné přecházení“
• zajištění veřejného pořádku při akcích na úze-
mí města: dne 8. a 10. 10. při volebním mítin-
ku KSČM a ODS na Masarykově nám. a ve 
dnech 12. a 13. 10. samotné krajské volby, dne 
18. 10. – zabezpečení Dne zdraví pořádaného 
pro MŠ v Městském parku, dále akce na Masa-
rykově nám. – dne 20. 10. Přeštický kanec a dne 
28. 10. uctění památky při příležitosti vzniku 
samostatného českosl. státu
Z další činnosti uvádím:
• V noci ze 6. na 7. 10. byla provedena smíšený-
mi hlídkami společná akce s Policií ČR nazva-
ná „Bezpečné město“. Během akce bylo kon-
trolováno 28 osádek vozidel, 32 osob, zjištěny 
tři přestupky a pachatel trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí. Jednalo se o de- 
větadvacetiletého řidiče vozidla zn. peugeot, 
který vyjížděl od Přeštické Stodoly a řídil vozi-

dlo, ač mu toto bylo správním orgánem zakázá-
no. Dále bylo kontrolou zjištěno, že řidič před 
jízdou ještě požil alkoholické nápoje, neboť mu 
bylo naměřeno 1,492 promile alkoholu, a pro-
to je ještě podezřelý ze spáchání trestného činu 
– ohrožení pod vlivem návykové látky. Věc si 
na místě převzala Policie ČR 
• Dne 13. 10. v 16.28 h spatřila hlídka na silnici 
mezi obcemi Žerovice-Přeštice chlapce s dív-
kou, kdy tato odpovídala popisu mladistvé, 
která utíká ze zařízení ohrožených dětí Kloká-
nek, kam byla umístěna předběžným opatřením 
soudu, na nepovolené vycházky do Přeštic, kde 
se schází s místním mladíkem, který ji dříve 
fyzicky napadal. Ve věci byla informována 
sociální pracovnice MěÚ a zařízení ohrožených 
dětí, kterým byla věc i dívka předána k dalšímu 
opatření.

• Dne 22. 10. v 16.57 h bylo hlídce MP ozná-
meno Policií ČR, že u nádraží v Přešticích 
pobíhá postřelené prase divoké, které ohrožuje 
občany. Hlídka ihned vyjela toto oznámení pro-
věřit a během jízdy byla navigována místními 
občany, že prase divoké běželo ul. Poděbra-
dova, kde napadalo občany u budovy základní 
školy a zaběhlo za bytový dům v ul. Husova. 
V té době již přijížděla  hlídka na udané místo, 
na parkoviště mezi ul. Rebcova a Poděbrado-
va, kde bylo prase divoké nalezeno. Toto bylo 
vklíněno mezi obrubník a zadní část jednoho 
z parkujících vozidel a mělo viditelně zraněnou 
levou zadní končetinu, která mu visela pouze 
na kůži. Když se strážníci přiblížili k zaparko-
vaným vozidlům, tak se prase divoké vypro- 
stilo a vybíhalo směrem k jednomu ze strážní-
ků, který byl u přední části uvedeného vozidla. 
V 17.06 h byla strážníky, za podmínek krajní 
nouze, použita služební zbraň, neboť prase divo-
ké ohrožovalo zdraví a život občanů i samot-
ného strážníka a bylo zastřeleno. Poté hlídka 

MP zajistila místo, zjistila totožnost svědků, na 
místo přivolala hlídku Policie ČR a vyrozumě-
la starostu města. Zastřelené prase divoké bylo 
předáno hospodáři MS Přeštice.  
• Dne 24. 10. v 15.45 h byla prováděna hlídko-
vá činnost v ul. Husova, kde byl zjištěn mladík, 
který odpovídal popisu celostátně hledané mla-
distvé osoby, na kterého byl vydán okresním 
soudem příkaz k zatčení. Jakmile mladík spatřil 
hlídku, dal se na útěk do centra. Při jeho pro-
následování bylo použito výzev “jménem záko-
na“ a při jeho zadržení použito donucovacích 
prostředků hmatů a chvatů. Dále byla mladíko-
vi přiložena pouta, neboť kladl aktivní odpor, 
a poté byl na místě předán přivolané hlídce 
Policie ČR k dalšímu opatření.
• Dne 27. 10. v 1.48 h oznámila operátorka ZZS, 
že jejich vozidlo bylo vysláno na muže ležícího 
bezvládně na zemi v ul. Veleslavínova a žádá 
přítomnost hlídky. Na místě zjištěno, že se jed-
ná o sedmnáctiletého mladíka z Dolní Lukavi-
ce, který nebyl zraněn, ale bylo mu naměřeno 
1,764 promile alkoholu, a proto byl předán 
rodičům a věc oznámena k dalšímu opatření na 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dále byla 
na tento odbor oznámena událost z ul. Smetano-
va, kde si polonahý muž, který je zbaven své-
právnosti, zpoza okna „hrál s přirozením“. 

 Do nového roku je naší povinností podě-
kovat všem slušným občanům za spolu-
práci a pomoc při řešení často nelehkých 
problémů v oblasti veřejného pořádku 
a dopravy. Díky jejich vnímavosti a zájmu 
o dění v jejich nejbližším okolí dopadla 
městská policie celou řadu výtržníků, van-
dalů a ničitelů veřejného i osobního majet-
ku přímo při činu. Věřím, že vzájemná spo-
lupráce bude pokračovat i v roce 2013.

 Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Dne 22. října 2012 – Zneškodnění zraněného   
prasete divokého v Přešticích.

Dne 18. října 2012 – Den zdraví v Městském 
parku.

Kriminalistům se podařil rozšifrovat 
případ podvodu na internetovém portálu

Jihoplzeňští kriminalisté dokončili vyšetřo-
vání jednoho z nejrozsáhlejších internetových 
podvodů, na kterém pracovali téměř rok. O své 
peníze přišlo 152 lidí z celé země. Ve vidině 
nákupu levných starožitností poslali podle poli-
cistů sedmadvacetiletému pachateli na účet cel-
kem téměř dvě stě tisíc korun. Zboží se však 
nedočkali. Policisté případ kvalifikovali jako 
přečin podvod, za který mu hrozí pobyt za 
mřížemi až na pět let. 

Muž si ke svým obchodům zakládal účty na 
internetovém portále, na které důvěřiví lidé 
posílali peníze. Na internetový portál zadával 
inzeráty na různé zboží, převážně starožit-
nosti, jako například nástěnné dřevěné zrca-
dlo s andělíčky, porcelánové truhly, různé 
sošky, přesýpací hodiny a další zboží. Když 
zákazník projevil zájem, komunikoval s ním. 
Založil několik e-mailových adres a součas-
ně několikrát změnil i přezdívku, pod kterou 
svůj byznys realizoval. Dodání zboží přitom 
podmiňoval uhrazením kupní ceny předem na 

bankovní účet. Když peníze došly na účet, pře-
stal s lidmi komunikovat a peníze si ponechal 
pro svoji potřebu. Od důvěřivých spoluobčanů 
tímto jednáním vylákal celkem téměř dvě stě 
tisíc korun. 

Internet dnes používají téměř všechny domác-
nosti. Přes internet se dnes dělá takřka vše. Lidé 
si přes něj nakupují různé zboží, platí různé 
věci, shánějí informace, hrají hry a v neposled-
ní řadě také shánějí práci. V poslední době poli-
cisté řeší případy, kdy pachatelé využívají při-
hlašovacích přezdívek a údajů na internet pro 
páchání trestné činnosti v podobě internetových 
podvodů a jiné. 

Policisté upozorňují občany, aby byli obe-
zřetní při jakémkoliv sdělování svých osobních 
i internetových údajů, a aby byli opatrní s vyvě-
šováním informací pod svými uživatelskými 
účty. Takových informací může pachatel velmi 
rychle zneužít. 

nprap. Ivana Telekešová, DiS.

Vážení občané,
po zkušenostech z roku 2012 týkajících se 

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

Dále upozorňujeme, že ve dnech 21. 12. 
2012 až 31. 12. 2012 budou pracoviště občan-
ských průkazů, cestovních dokladů a eviden-
ce obyvatel uzavřena.

Výuka a doučování

anglického jazyka 
Překlady
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VÝROČÍ

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

81 let 
Jaruška ŠÁROVÁ

Marta SPÁČILOVÁ
Ludmila HOMOLKOVÁ

82 let 
Karel HRUBÝ
Václav KUBÍK

Diamantová svatba manželů Mrkvičkových

Blahopřání k 85. narozeninám

Blahopřání k 90. narozeninám

84 let 
Miroslav MÜNSTER

Vlasta HORSKÁ

86 let 
Libuše SOUKUPOVÁ

Květoslava ALTMANOVÁ

Blahopřání k 91. narozeninám

Blahopřání k 80. narozeninám

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ
Karel  TUŠEK       
Josef BRKL
Dušan SCHOLTZ
Jiří KOHOUT 
Tomáš ČESÁK
Vladimír BALEK      

(1925) 
(1926)
(1961)
(1969) Žerovice
(1928) Skočice 
(1950)

83 let 
Miloslava MAŠKOVÁ

Barbora TOUŠOVÁ
Helena SCHEJBALOVÁ

Václav DUCHEK

87 let 
Jiřina KLASNOVÁ (Zastávka)

Václav PEŠŤÁK

88 let 
Juliana KUBÁLKOVÁ

Jaroslav SOUKUP
Václav LIŠKA (Zastávka)

Pan Václav Berka oslavil 85. narozeniny

89 let 
Anna ČIVIŠOVÁ

Marie VELKOBORSKÁ

V měsíci listopadu oslavila své 91. narozeniny paní 

Vlasta Retyková
z Přeštic (4. 11.), manželka mnohaletého známého a uznávaného přeštického lékaře MUDr. 

Stanislava Retyka. Paní Retykové osobně poblahopřála členka Rady města Přeštice paní Erna 
Hájková.

20. listopadu oslavila rovněž tyto úctyhodné narozeniny paní

Emilie Procházková
z naší městské části Žerovice. Paní Procházkové osobně poblahopřál místostarosta města  

Mgr. Jan Königsmark.

Dne 8. listopadu oslavila své jubilejní  
90. narozeniny paní Karolína Homonická 
z Přeštic. V tento významný, a pro paní Homo-
nickou a její blízké mimořádný den, jí navštívila 
členka Rady města Přeštice paní Erna Hájková. 
Do dalších let popřála oslavenkyni především 
mnoho zdraví, štěstí, radosti a dobré pohody 
v kruhu své milující rodiny.

Dne 3. listopadu oslavila své 85. narozeniny 
paní Vlasta Michalová z Přeštic. 12. listopa-
du oslavila toto polokulaté životní výročí paní 
Marie Zoubková rovněž z Přeštic. Vedení 
města přeje oběma oslavenkyním do dalších let 
především pevné zdraví, radost, klid a pohodu.

Oslavenkyně paní Vlasta Michalová.

Své kulaté 80. narozeniny oslavily v měsíci 
listopadu tyto naše spoluobčanky z Přeštic: dne 
10. listopadu paní Jana Volfová a dne 12. lis-
topadu paní Marie Moravcová. Do dalších let 
popřál oběma oslavenkyním především mnoho 
zdraví, štěstí, radost a pohodu místostarosta 
města Mgr. Jan Königsmark.

Dne 3. listopadu letošního roku se dožil krásných 85 let pan 

Václav Berka
ze Žerovic. Do dalších let mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody mu přejí děti, vnoučata, pra-

vnučky a přítelkyně. V den významných polokulatin panu Berkovi, jehož jméno, jméno jeho otce 
i syna je neodmyslitelně spjato s plzeňským pivovarem, osobně poblahopřál starosta města Přeštice 
pan Mgr. Antonín Kmoch. 

Vážený oslavenec má bezesporu obrovskou radost a je hrdý na to, že právě jeho syn – jako starší 
obchodní sládek – má na starosti image, interní komunikaci, kvalitu servírování a péči o distribuci 
„zlatého moku“, který proudí z jednoho z nejlepších pivovarů na světě.

Dne 1. listopadu 2012 oslavil své jubilejní 70. narozeniny starosta TJ Sokol Přeštice, pan 

František Švihla.
Vedení města Přeštice přeje panu Švihlovi do dalších let především mnoho zdraví, štěstí, pohody 

a i nadále stejný elán pro další rozvoj TJ Sokol v našem městě.

Starosta TJ Sokol Přeštice oslavil významné životní jubileum

Zlatá svatba manželů Baumrukerových

Dne 27. října 2012 oslavili manželé 

Václav a Marie Baumrukerovi 
ze Skočic svoji zlatou svatbu – 50 let společného života. V tento den je navštívil místostarosta 
města Přeštice Mgr. Jan Königsmark a popřál jim do dalších společných let jménem vedení města 
především hodně zdraví, radosti, spokojenosti a lásky v kruhu svých nejbližších.

Je tomu již šedesát let, co si řekli své ANO 

Milena a Jan Mrkvičkovi 
z Přeštic, a to hned dvakrát. Bylo to dne 18. října roku 1952. Nejdříve byli oddáni na radnici v Roky-

canech při občanském (civilním) obřadu, a poté v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni při obřadu církev-
ním. Tehdy, při tomto jejich druhém obřadu, je oddával administrátor přeštického děkanství děkan  
P. Josef Novák. Svatba se konala v dnes kapitulním chrámu plzeňské diecéze, a to proto, že v něm byli 
oddáni i rodiče pana Jana Mrkvičky a dále zde byl v roce 1927 pan Jan také pokřtěn. 

U příležitosti diamantové svatby manželů Mrkvičkových je navštívili a popřáli jim do dalších spo-
lečných let především pevné zdraví, hodně radosti, pohody a lásky, starosta města  Mgr. Antonín 
Kmoch, místostarosta Mgr. Jan Königsmark a též přeštický poslanec dolní komory Parlamentu ČR 
pan Ing. Jiří Papež s chotí. Manželé Mrkvičkovi byli touto návštěvou poctěni a vyjádřili svá poděko-
vání za jejich blahopřání.

Betlém Jiřího Běla 
opět v prodeji

Spolek pro záchranu historických památek 
Přešticka vydal po 10 letech vystřihovací bet-
lém autora Jiřího Běla. Ten byl již několik let 
vyprodán a z podnětu jednoho německého kniž-
ního obchodu došlo k jeho opětovnému vydání 
v nezměněné podobě. Jedná se o figurky inspi-
rované skašovskými hračkami s přeštickými 
reáliemi na pozadí. Betlémy lze zakoupit v IC 
Přeštice, v Domě historie Přešticka a v papír-
nictví Mozaika v Komenského ulici. Doporuče-
ná prodejní cena je 50 Kč.

Služby o víkendu
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Program na měsíc prosinec 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Připravujeme pro vás

l 20. 1. 2013 od 14.00 do 19.00 hodin
velký sál, vstup 130 Kč 

Nedělní posezení s dechovkou DOUBRAVANKA
předprodej IC Přeštice

Adventní pozvánka do Dolní Lukavice
Čas adventu v Dolní Lukavici tradičně 

zahajuje vánoční jarmark a rozsvícení vánoč-
ního stromu. Letos kulturní komise obce 
Dolní Lukavice tuto akci připravila na sobo-
tu 1. prosince.  Od 15.30 hod. si v klubovně 
bude možné zakoupit svařené víno, výrobky 
s vánoční tematikou, čaje atd. V 17 hodin se 
za zvuku koled v podání hudebního soubo-
ru „Lukaváček“ rozzáří lípa před kostelem  

sv. Petra a Pavla na návsi. Podruhé k navození 
správné adventní atmosféry přispěje hudební 
soubor „Lukaváček“ svým vánočním kon-
certem v kostele sv. Petra a Pavla, který se 
letos uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 17 
hodin. A poslední pozvánka patří půlnoční mši 
v lukavickém kostele, kterou na Štědrý den od 
22 hodin povede farář Pavel Vodička. 

Mgr.  Eva Klepsová

Ženský pěvecký sbor Carmina 
přivezl z Prahy stříbro

Carmina z Přeštic se ve dnech 26. 10.  
a 27. 10. 2012 zúčastnila mezinárodní sou-
těže pěveckých sborů „Praga Cantat” a za svůj 
výkon byla ohodnocena stříbrem.

V Praze se na této prestižní soutěži sešlo 21 
sborů, asi 550 zpěváků z Estonska, Indonésie, 
Norska, Chorvatska, Německa, Slovinska, Itá-
lie, Rakouska, Švýcarska, Slovenska a České 
republiky. Zástupci pěveckých těles zde byli 
přijati představiteli města Prahy v rezidenci pri-
mátora v Městské knihovně.

Samotná soutěžní klání probíhala v prosto-
rách Národního domu na Vinohradech. Slav-
nostní atmosféru této akce umocňovali účin-
kující v róbách či národních krojích. Všechny 
výkony zpěváků měly vysokou úroveň. Mezi-
národní odborná porota zasvěceně hodnotila 
výkony jednotlivých sborů a přidávala i cen-
ná doporučení, která pomáhají sbormistrům 
v jejich práci.

Carmina si tuto soutěž vybrala právě pro její 
vysokou úroveň, avšak její účast byla ohrožena, 

neboť v červnu Carmina musela ukončit spolu-
práci s bývalým sbormistrem panem Mgr. Mar-
tinem Laxou z Mostu pro nedostatek finančních 
prostředků. Snížení dotací, kterými město Přešti-
ce podporovalo činnost tohoto amatérského sbo-
ru, zapříčinilo to, že již nešlo hradit sbormistrovi 
cestu na zkoušky a vystoupení souboru. Od léta 
Carmina začala spolupracovat s novým sbormist-
rem, rodákem z Přeštic, Janem Šmatem DiS., uči-
telem na ZUŠ a aktivním hudebníkem. Společně 
se rozhodli, že to nevzdají a díky nadšení a praco-
vitosti vše zvládli. O to větší je radost z úspěchu, 
který v Praze vybojovali, při tak velké konkuren-
ci a v premiéře s novým sbormistrem. 

Úspěch v soutěži se pro Carminu stal impul-
sem do nové práce. Doufáme, že se i v budouc-
nu dočkáme dalších podobných ocenění. 
Carmina touto cestou zároveň děkuje městu 
Přeštice za finanční dotaci na výše zmíněnou 
soutěž, díky které se mohla zúčastnit takto 
prestižní akce. 

Členka sboru Carmina Olga Skálová

Vánoční koncerty sboru Carmina
Carmina se nyní soustřeďuje na přípravu 

vánočních vystoupení. Mezi nejoblíbenější 
koncerty patří adventní zpívání na zámku v Pří-
chovicích, Živý Betlém “Na schodech” u přeš-
tického kostela a již tradiční Rybova mše v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. 

Tímto bychom vás rádi pozvali na naše 
vystoupení v následujících termínech:
2. 12. od 14.00 hod. – Koncert k zahájení 
adventu – zámek Příchovice  
16. 12. od 17.00 hod. – Vánoční koncert 
v kostele v Řenčích
17. 12. od 18.30 hod. – J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční – kostel v Přešticích

23. 12. od 16.00 hod. – Živý Betlém (Zpívání 
na schodech) – schody u kostela v Přešticích

Při provedení Rybovy mše se návštěvníci kon-
certu mohou těšit na vynikající sólové obsazení. 
Bas přednese sólista Státní opery v Praze Milan 
Bürger, tenoru se k velké radosti Carminy ujme 
Bc. Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ Přeštice, altu 
se zhostí členka DJKT v Plzni Jana Tolašová 
a soprán zazpívá členka Carminy Jitka Šťastná. 
Koncertu se zúčastní i první sbormistr Carminy 
Jiří Langmajer.

Další informace o akcích pořádaných Car-
minou naleznete na internetových stránkách  
www.carminaprestice.cz                     Carmina

Foto Ivan Markovič

1. 12. SO: PLZEŇ – SENEC – ZRUČ
Vlakem z Přeštic 8.28 do Plzně (8.56), trolejbu-
sem č. 16 od nádraží na konečnou stanici Doub-
ravka. Zpět z Plzně 15.02 do Přeštic.
TRASA:  Plzeň – Doubravka – záchranná sta-
nice živočichů K. Makoně – povodím „Hor-
ní Berounka“ na Bílou Horu – Senec – Zruč 
– Bolevec
(12 km vede A. Mestlová)
7. 12. PÁ: SKÁLA  NA  JINDŘÍNĚ 
Autobusem z Přeštic od ČD 10.45 do Loupen-
ska – hájovna. Zpět z Přeštic do Plzně vlak 
15.14 (16.28), do Klatov 15.29 (16.43).
TRASA: Loupensko – hájovna – Henigarov 
– Horšice – Vitůň – Jindřín skála – Radkovice 
– Kucíny – sv. Anna – Příchovice – Přeštice  
(12 km vede F. Vokáč)
15. 12. SO: SKOČICE
Vlakem z Přeštic 8.45 do Borov. Zpět z Přeštic 
vlak  do Plzně 15.14 (16.28).

TRASA: Borovy – Mstice – Dlouhá Louka 
– Skočice
(10 km vede V. Čermák)
22. 12. SO: KOLEM ŽEROVIC
Odchod z Přeštic nádraží ČD v 9.30. Zpět vlak 
do Plzně 15.14, do Klatov 15.31.
TRASA: Přeštice ČD – Přeštice – Zastávka 
– Nový rybník – Oplot – Horušany – Čeřenec 
– Lipky – Přeštice
(12 km vede V. Borovcová)
29. 12. SO: POD BŘEZNÍKEM – ZÁLESÍ
Odchod od kašny Přeštice 10 h. Vlak do Plzně 
15.14, do Klatov 15.31 hod.
TRASA: Přeštice – Příchovice pod Březníkem 
– Zelené – Zálesí – Radkovice – Kucíny –  
sv. Anna – Příchovice – Přeštice
(12 km vede M. Šetková)
PROGRAMOVÁ   SCHŮZE  SE  KONÁ   
VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HOTELU  SPORT 
ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 17.00 hodin

Tip do vaší knihovničky  
V těchto dnech vychází nákladem 250 ks 

dlouho očekávaný sborník referátů z konferen-
ce „Regionální periodika, pramen poznání 
místní historie a kultury“, konané v závěru 
března k letošnímu dvojitému výročí vlastivěd-
ného sborníku jižního Plzeňska „Pod Zelenou 
Horou“. Vyvrcholila tím několikaměsíční prá-
ce na textech, které jejich autoři museli převést 
z podoby mluveného projevu do písemné for-
my, a přitom respektovat pokyny recenzenta. 
V obsahu nalezneme příspěvky jedenadvace-
ti autorů, rozdělené do několika tematických 
okruhů – např. historie obdobných regionálních 
časopisů, současné problémy jejich vydávání 
v éře digitalizace, upozornění na některé zají-
mavé počiny v oblasti médií, na inspirativní 
akce občanských sdružení a místních akčních 

skupin či vzkříšení významných kulturních 
památek. Některé z článků doprovází i unikát-
ní fotodokumentace. Frontispis ilustruje pastel 
nazvaný „Podzim pod Zelenou Horou“ – dílo 
PhDr. Richarda Böhnela z Milče.

Vydavateli sborníku, a zároveň jeho distri-
butory, jsou Kulturní a informační centrum 
Nepomuk a Kulturní a komunitní centrum Přeš-
tice, jež tento společný projekt uskutečnily za 
finanční podpory Plzeňského kraje. 

Pokud se zajímáte o regionální historii a kul-
turu, a nemohli jste se březnové konference 
v Přešticích zúčastnit nebo chcete-li své blízké 
potěšit dárkem, který zachycuje jak naši minu-
lost, tak současnost, bude koupě zmíněného 
sborníku tou správnou volbou. Prodejní cena je 
80 Kč.                                      Věra Kokošková

Paní Meda Mládková opět 
u nás v Přešticích 

Nejslavnější česká sběratelka a mecenáš-
ka umění, i v pokročilém věku velice vitální, 
paní Meda Mládková, v relativně krátké době 
již podruhé zavítala do našeho města. Poprvé 
to bylo v neděli 16. září při XX. ročníku Hayd-
nových hudebních slavností, kdy navštívila 
koncert pražského mužského souboru Schola 
Gregoriana Pragensis konaného v našem barok-

ním chrámu (viz listopadové PN). A podruhé dne 
20. listopadu při výročním koncertu Dechového 
orchestru ZUŠ Přeštice, který se konal ve velkém 
sále KKC. Pro naše město považuji za obrovskou 
poctu, když během krátké doby k nám zavítá tak 
významná a uznávaná osobnost, kterou paní 
Meda Mládková bezesporu je.

       Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Paní Meda Mládková s místostarostou města a majitelem jedné z přeštických restaurací.



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                    PROSINEC     5

Bezpečnost na vodě očima dětí
Desátého listopadu uspořádal KČT Úhlava 

třetí ročník akce s názvem Bezpečnost na vodě 
očima dětí. U přeštické loděnice se přesně ve 
13 hodin sešlo na 65 dětí a mládeže. Cestu si 
k nám našly jak děti neorganizované z Přeštic 
a jejich okolí, tak početné výpravy z vodác-
kých klubů z Prahy (Bohemians) a Plzně (Žlutý 
kvítek, Kotva o. s.). Přeštické vodáky zastu-
poval TOM Úhlava. Příznivé počasí přispělo 
k bezvadnému dodržení časového plánu, který 
obsahoval teoretické povídání o nástrahách při 
splouvání řek. Letošními tématy byly: výbava 
na divokou vodu, jízda ve skupině a poskytnutí 
první pomoci. Následně po teoretickém bloku 

byla zařazena soutěž pro družstva. Všichni sou-
těžící byli rozděleni do skupin, ve kterých byli 
jak mládežníci – zkušení vodáci či instruktoři, 
tak mladší děti (nejmladšímu účastníkovi byly  
4 roky). Skupina pak měla za úkol na šesti stano-
vištích luštit morseovku, skládat origami, házet 
házečkou, vázat uzly a rozdýchat resuscitační 
model. Týmy byly velmi vyrovnané o čemž 
svědčily maximálně 5bodové rozdíly. Na vítěz-
ná družstva čekaly hodnotné ceny, ani ostatní 
neodcházeli s prázdnou. Po svačině následo-
valo slavnostní vyhodnocení akce a uzamknutí 
řeky Úhlavy. Následně se všichni přesunuli do 
přísálí přeštické sokolovny, kde byl podáván 
guláš nebo kolínka na 4 způsoby. Myslíme si, 

že cíl této akce byl splněn – kvalitně strávené 
odpoledne při setkání dětí a mládežníků, a to 
vodáckých i nevodáckých a zažití bezpečnost-
ních pouček při zábavné soutěži.

Děkujeme Českému svazu kanoistů za 
významnou dotaci na tuto akci, dále též děku-
jeme ostatním sponzorům: Cukrárně u Baxů 
(za výtečnou snídani), firmě ELASTO FORM 
Bohemia a městu Přeštice za drobné odměny 
pro všechny soutěžící, dále díky přátelům a čle-
nům oddílu TOM Úhlava a KČT Úhlava za 
finanční, materiální či sladké příspěvky. Děku-
jeme za spolupráci ZŠ Přeštice, TJ Sokol Přešti-
ce a restauraci U Koťátek (za výborný guláš).

Dagmar Švihlová, KČT TOM Úhlava

Dostaveníčko s dechovkou
Po trochu nezdařeném vystoupení Veselky, 

kdy kapela zapomněla aparaturu, a všech pět 
sólistů zpívalo na jeden mikrofon, přivítali 
posluchači 1. listopadu v Přešticích další kape-
lu. Tentokrát to byla Březovská desítka, kterou 
založili její sólisté Olga a Jiří Homolkovi. Ti 
ještě vystupují s menší kapelou Vesnickou čtyř-
kou nebo jako samostatné duo za doprovodu 
pana Homolky na harmoniku.

V programu byly uvedeny převážně skladby 
opatřené texty Olgy Homolkové, ale nechybě-
ly ani známé hity české lidovky. Při přestávce 
kapely si sólisté připravili pro publikum malé 
překvapení, kdy právě za doprovodu harmo-
niky zahráli taneční melodie z repertoáru zná-
mých Kučerovců. Posluchačům se tak líbily, že 
z původně plánovaných tří skladeb bylo nako-
nec pět a byly odměněny velkým potleskem. 

O přestávce si mohli návštěvníci zakoupit CD 
a DVD nosiče. Po druhé polovině plné krás-
ných melodií si publikum vytleskalo samozřej-
mě přídavek, kterým byl hit století od Jaromíra 
Vejvody – Škoda lásky.

Tímto koncertem jsme zakončili setkání 
s dechovkou v letošním roce, z nichž nejvzác-
nější návštěvou bylo asi květnové vystoupení 
legendární Moravanky s Janem Slabákem. 
Chtěl bych touto cestou popřát všem milov-
níkům dechovky, ale i ostatním občanům, 
kteří tento žánr až tak nemusí, příjemné pro-
žití vánočních svátků v klidu a pohodě v kru-
hu svých nejbližších, do nového roku 2013 
především pevné zdraví, aby se nadále mohli 
těšit ze setkání s dechovkou, ale i dalších kul-
turních akcí v Přešticích.   

                Radek Pěchouček

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
V PŘEŠTICÍCH

Úterý 27. 11. 2012 – neděle 6. 1. 2013
 Výstava „ S trochou nostalgie aneb Jak 
vařily naše babičky o Vánocích“
Dům historie Přešticka 
 Výstava „ Krajina a architektura minulých 
století v kresbách Hany Matějovské“
Dům historie Přešticka 

Sobota 1. 12. 2012 – středa 5. 12. 2012
 Výstava vánočních pohlednic
Kaple ve Skočicích  od 9.00 do 12.00 hodin 
a od 13.00 do 16.30 hodin.

Neděle 2. 12. 2012
 Zvykoslovné pečivo Oldřišky Hlaváčové, 
přáníčka Jitky Šlajchové
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00 hodin.
 Adventní zpívání
Evangelická fara od 16.00 hodin.
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromeč-
ku, vystoupení dětí z MŠ v Přešticích 
Masarykovo náměstí od 18.00 hodin.
 „Živý betlém“ – divadelní spolek Úhlavan
Masarykovo náměstí od 18.00 hodin.

Středa 5. 12. 2012 – sobota 8. 12. 2012
 Juniorfest na cestách – MFF Juniorfest prv-
ně i v Přešticích, promítání filmů pro mateřské 
školy, 1. a 2. stupeň ZŠ.

Středa 5. 12. 2012
 Čerti na náměstí
Masarykovo náměstí od 16.00 hodin

Čtvrtek 6. 12. 2012
 Společné vystoupení pěveckého sboru 
Skalka a dětí ze ZŠ Skočice 
Kaple ve Skočicích od 17.00 hodin.

Sobota 8. 12. 2012
 Beseda a autogramiáda s představiteli fil-
mu „Saxána a Lexikon kouzel“, účast přislíbil 
legendární režisér Václav Vorlíček, představi-
telka Saxánky Helenka Nováčková, čarodějnič-
ka Jůlinka Nováčková, Petra Černocká a možná 
dorazí i oblíbená česká herečka Jiřina Bohda-
lová.
Promítání filmu „Saxána a Lexikon kouzel“  od 
17.00 hodin, vstupné 80 Kč. 
 Adventní povídání s básnířkou a překlada-
telkou Hanou Gerzanicovou
Dům historie Přešticka od 17.30 hodin. 

Neděle 9. 12. 2012
 Adventní koncert Lukaváčku a DS Úhlavanu
Vícov od 16.00 hodin, odjezd autobusu z náměs-
tí v 15.30 hodin – zdarma tam i zpět. Autobus 
zastaví v 15.35 hodin na autobusové zastávce 
v Dolní Lukavici a v 15.45 hodin v Krasavcích.

 Malujeme skašovský betlém s Mirkou Bál-
kovou, zdobení perníčků s Gabrielou Štenglo-
vou, vánoční ozdoby ze slámy Marie Hochové 
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00 hodin.
 Autogramiáda nové kuchařské knihy 
„S trochou nostalgie aneb Jak se vařilo a jed-
lo za císaře pána“ Miroslavy Kuntzmannové
Dům historie Přešticka od 14.00 hodin. 

Úterý 11. 12. 2012
 Koncert Skaláčku a Přeštických flétniček 
Aula ZŠ Na Jordáně od 16.30 hodin.

Středa 12. 12. 2012
 Vánoční trhy 
Masarykovo náměstí od 10.00 hodin.
 Den s Aktiviosem 
Konferenční sál KKC Přeštice
od 10.00 do 17.00 hodin.
 Vánoční zpívání
16.00-16.20 hodin   Úhlavan 
16.30-16.45 hodin   Skaláček
                                 (Mgr. Eva Kučerová) 
16.50-17.05 hodin   Skalka
                                 (Mgr. Vladimíra Straková)  
17.10-17.30 hodin   Hlásek
                                 (Bc. Miroslav Vacek)
17.35-17.55 hodin   Carmina (p. Šmat) 
17.55-18.00 hodin   nástup všech souborů
                                 na pódium
18.03 hodin              Společně sbory
                                 s Českým rozhlasem
                                    (řídí Bc. Vacek)

1. Narodil se Kristus Pán
2. Nesem Vám noviny

Na rozloučenou:      Dechový kvartet ZUŠ
                                 Přeštice, cca 5-10 min.
Moderují: pan Michal Jánský a slečna Kristýna 
Regnerová z Divadelního spolku Úhlavan
Masarykovo náměstí od 16.00 hodin.

Pátek 14. 12. 2012
 Vánoce s Krejčíkem Honzou – školní před-
stavení
Velký sál KKC Přeštice
od 8.30 a od 10.00 hodin.
 Univerzita 3. věku
Malý sál KKC Přeštice od 10.00 hodin.

Neděle 16. 12. 2012
 Adventní paličkování s Klubem přeštic-
kých paličkářek, vánoční korálkování s Ol-
gou Petelovou (výroba a prodej vánočních 
ozdob na stromeček z korálků).
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00  hodin.

Pondělí 17. 12. 2012
 Vystoupení ženského pěveckého sboru 
Carmina – Rybova mše
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
od 18.30 hodin

Úterý 18. 12. 2012
 5. vánoční jarmark ZŠ Přeštice
Budova ZŠ Na Jordáně od 17.00 hodin.

Středa 19. 12. 2012
 Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka
Sokolovna Přeštice od 19.00  hodin.

Neděle 23. 12. 2012
 Háčkování vánočních ozdob s Klubem 
přeštických důchodkyň
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00  hodin.
 Živý betlém – pěvecký sbor Carmina
Schody u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
od 16.00 hodin

Pondělí 24. 12. 2012
 Štědrovečerní dětská bohoslužba
Evangelická fara od 16.00 hodin.
 Půlnoční mše
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
od 22.00 hodin.

Pojďte hrát s námi divadlo
Vážení přátelé a příznivci divadla, oslovuje-

me Vás touto cestou. Byli bychom velmi rádi, 
kdybyste Vy, kteří máte rádi divadlo, posílili 
naše řady. Vždyť kde jinde, než na divadelních 
prknech se dá prožít tolik různých životů. Z chu-
ďase se rázem stát princem, z loupežníka krá-
lem nebo z pradlenky princeznou. Moc stojíme 
o každého z Vás, a to kterékoliv věkové katego-
rie a jakékoliv profese. Věřte, že pro všechny se 
najde nějaká postava, která Váš život obohatí, 
a na kterou budete rádi vzpomínat. Pokud se 

necítíte na vystupování před publikem, nevadí, 
divadlo se neobejde bez techniků, nápovědy, 
kostýmů, kulis atp. Neváhejte a přijďte mezi 
nás. Moc se na Vás těší ochotnický spolek 
Úhlavan Přeštice.

Zájemci získají další informace na e-mailu: 
uhlavan-prestice@seznam.cz nebo ještě lépe 
přímo na našich schůzkách každý čtvrtek od 
19.00 hod. v 1. patře budovy KKC.

David Hanzlíček
principál DS Úhlavan

Malování a fotografování Jiřího Běla
Kde: konferenční sál KKC Přeštice
Kdy:  úterý    4. 12. 2012, 9-16 hod.
          středa   5. 12. 2012, 9-17 hod.
          čtvrtek 6. 12. 2012, 9-16 hod.
          pátek    7. 12. 2012, 9-16 hod.
          sobota  8. 12. 2012, 9-12 hod.

JEN PĚT DNŮ!
                         ZVE VÁS AUTOR

Výstavu je možné navštívit mimo uvedené 
hodiny po domluvě, tel. 776 678 565.
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Dušičky a strašidla v MŠ Dnešice

V listopadovém vzdělávacím projektu „ Dušičky a strašidla“ měly děti možnost hledat symboly, 
rozlišovat a srovnávat naše české dušičky a Halloween. Této události předcházela návštěva dnešic-
kého hřbitova. Zapálením svíček na hřbitově jsme chtěli dětem přiblížit tento náš zvyk. Abychom 
si navodili sváteční atmosféru, společně jsme si vyzdobili třídu dušičkami z balónků, pet víček 
a  papírovými sáčky v podobě strašidýlek. Rodiče pomohli dětem vyrobit masky např.: bílou paní, 
čarodějnice, duchy a lesní mužíčky. Následovala strašidelná party, kde proběhlo několik disciplín 
strašidelného tance, skoky s dušičkami a házení na strašáka.

Dobrá nálada a zábavné soutěže zpříjemnily dětem nevšední dopoledne. Touto cestou bych ráda 
poděkovala rodičům za spolupráci.                       Za kolektiv J. Soukupová, ředitelka MŠ Dnešice

Přeštičtí zahrádkáři vystavovali

17. listopad ve fotografiích

Každoročně pořádá základní organizace Čes-
kého zahrádkářského svazu Přeštice výstavu 
ovoce, zeleniny, květin, citrusů a suchých plo-
dů. Pouze minulý rok se tato tradiční výstava 
nekonala, a to z důvodu velké neúrody.

O to více se ale vydařila ta letošní, neboť úro-
da v tomto roce vše vynahradila. Výstava se 
konala ve dnech 26.-28. října v 1. patře v domě 
zahrádkářů s moštárnou ve Stachově ulici. 

Zástupci zahrádkářů velice rádi uvítali všech-
ny návštěvníky a ochotně zodpovídali veš-
keré jejich dotazy. Bylo také možno ochutnat 
a zakoupit si čerstvý mošt.

Že se výstava vydařila a bylo skutečně co 
obdivovat bezpochyby nejlépe vystihují při-
ložené fotografie.

 Mgr. Jan Königsmark
místostarosta
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Přeštice v čase – XXXVI.

V minulém čísle PN jsme se věnovali sousoší sv. Beneše (Benedikta), které bylo na severní straně 
přeštického náměstí. Ještě jednou se k tomuto tématu vrátíme. Zaniklo vlivem nepřízně doby podob-
ně jako byla zlikvidována barokní budova na Pohořku při vjezdu na faru. Nyní zde stojí nehezké 
moderní krabice bývalého JZD. U sousoší vzbudila nevoli část nápisu, která byla proti měšťanstvu 
a pražskému arcibiskupovi (byl odstraněn). Na fotografii a kresbě byly hlavy slona, velblouda 
a koně. Co zbylo ze sousoší sv. Benedikta, které bylo na přeštickém náměstí do roku 1987, je vidět 
na fotografii z loňského roku.                                                                                          ing. Jiří Běl

Restaurování barokního rámu
V loňském roce byly z prostředků donátorů 

a z veřejné sbírky restaurovány obrazy Přeštic-
ké Piety. Jednalo se o originál obrazu z konce 
17. století a o různě staré kopie, z nichž nejstarší 
pochází z počátků 18. století. Všechny obrazy 
se postupně vrátily na své místo, kromě nejstar-
ší kopie, která byla před restaurováním umístě-
na v tepaném rámu, v němž se ještě v původním 
gotickém kostele nacházel originál Přeštické 
Piety. Obraz nebyl do rámu vrácen úmyslně. 
Při jeho vyjímání z rámu se ukázalo, že jeho 
dřevěný korpus, na němž jsou umístěny podkla-
dové plechy a tepané prvky, je silně napadený 
červotočem. Nebylo proto vhodné zrestauro-
vaný obraz vracet do rámu, aniž by se učinila 
opatření k zabránění jeho poškození. Celková 
částka na restaurování rámu byla na konci loň-
ského roku vyčíslena na 185 tisíc Kč. Tehdy se 
možnost restaurování rámu jevila dosti nereál-
ně. Spolek pro záchranu historických památek 
Přešticka, který organizoval veřejnou sbírku, 
proto požádal Krajský úřad Plzeňského kraje 
o prodloužení doby pro vyúčtování sbírky, aby 
bylo možné nevyčerpané prostředky z veřejné 
sbírky použít na ošetření alespoň dřevěných 
prvků zmíněného rámu. Z výtěžku sbírky je 
možné takto použít 21 573 Kč. Kromě toho má 
spolek k dispozici ještě 10 tisíc Kč, získaných 
od sponzorů mimo sbírku. Tyto prostředky jsou 
dostatečné k pokrytí nákladů na restaurová-
ní dřevěných prvků rámu. Snahou Spolku pro 
záchranu historických památek Přešticka však 
bylo, aby došlo k úplnému restaurování rámu. 
Proto jsme zvažovali různé možnosti financo-
vání. Nakonec jsme se dohodli s přeštickým 
farářem Mons. Plavcem na tom, že Římskoka-
tolická farnost využije 9. výzvy v rámci opatře-
ní Realizace místní rozvojové strategie Progra-
mu rozvoje venkova ČR a podá žádost o dotaci 
na restaurování kovových prvků rámu. Tento 
dotační titul administruje MAS Aktivios se síd-
lem v Nezdicích. Žádost byla úspěšná, a proto 
mohl ve středu 7. listopadu přijet do Přeštic 
restaurátor Ivan Houska se svým týmem, aby 
sňali rám a odvezli jej do své dílny v Buštěhra-
dě. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti rámu, 
kterou pan Houska odhadl na 100 až 150 kg, 
to nebyla úplně jednoduchá záležitost, ale pan 

Houska se svými pomocníky vše zvládl bravur-
ně. Pan Ivan Houska je špičkový restaurátor, 
který mimo jiné restauroval stříbrnou schrán-
ku Pražského Jezulátka, osvětlovací tělesa ve 
Španělském sále Pražského hradu i v Měšťan-
ské besedě v Plzni. Jeho poslední velkou prací 
je restaurování největší jezdecké sochy, kte-
rou je socha Jana Žižky na Vítkově. Nemáme 
pochyb o tom, že rám Přeštické Piety je v dob-
rých rukou. Na rámu se ihned začalo pracovat. 
V letošním roce tak bude ošetřen dřevěný kor-
pus, z něhož se nejprve sejmou a označí všech-
ny kovové části. Práce na obnově kovových 
částí by měly započít v příštím roce, a pokud 
vše dobře dopadne, mohl by být rám i s obra-
zem vrácen na své místo ještě před přeštickou 
poutí. Tím bude završeno úsilí mnoha lidí 
odstartované výstavou s názvem „300 let poutě 
v Přešticích – Historie zázračného a milostného 
obrazu Panny Marie Přeštické“, která probíha-
la v Domě historie Přešticka od 27. května do  
11. září 2011. Díky tomuto úsilí již byly restau-
rovány obrazy Přeštické Piety a vyšla ojedinělá 
monografie s názvem Divotvůrkyně Přeštická.

ing. Václav Süss
Spolek pro záchranu 

historických památek Přešticka o.s.

kaple Skociceˇ

Dne 7. 11. 2012 jsme navštívili v rámci 
MFF Juniorfest 2012 program pro děti 
z mateřských škol „Bobík“. Na děti čeka-
ly krásné postavičky. Nejprve nás přivítal 
kominíček, který měl pro děti připraveno 
několik soutěží. Potom se objevil Bobík. 
Děti jej hned poznaly a společně s ním cvi-
čily a tančily. Dětem se zábava moc líbila.

Lenka Kladívková, MŠ Dukelská
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Obstav Ji í Aulík

Dne 7. listopadu 2012 se konala v městské 
knihovně slavnostní vernisáž k fotografické 
výstavě s přírodní tematikou s názvem „Život 
stromů“, jejímž autorem je Jan Picka. Fotogra-
fickou výstavu doplnila svými obrazy přeštic-
ká rodačka paní Jarka Papežová-Soukupová. 
Vystavované fotografie i obrazy jsou velmi zají-
mavé a inspirující. Celá výstava se setkala s vel-
kým zájmem přeštických čtenářů i nečtenářů, 
kteří ji v hojném počtu průběžně navštěvovali.  
Nečekaný zájem se stal motivací pro knihovnu 
a její pracovníky k pořádání dalších takovýchto 
akcí.                                Mgr. Michaela Hrubá Foto ing. Jiří Běl

Moštárna v Přešticích jela letos
skutečně na plné obrátky

Tak velký zájem o moštování ovoce v naší 
přeštické moštárně, jako právě v letošním roce, 
už dlouho nikdo nepamatuje. Důvodem byla 
veliká úroda ovoce, především jablek. Moš-
tovalo se od 8. září do 4. listopadu, a to vždy 
v sobotu. Bohužel stanovené hodiny nestačily na 
zpracování tak velkého množství ovoce, a tak se 
moštovalo dokud nebyli všichni „obslouženi“. 
Zájemci si museli „vystát“ i několikahodinové 
fronty. Jen díky výborné a šikovné obsluze moš-
tovacího zařízení, členům ZO ČSZ, manželům 
Čejkovým byli všichni čekající „obslouženi“ ke 
své spokojenosti. A že v moštárně je to práce 
skutečně velice těžká a namáhavá mohl vidět 
každý, kdo přišel. Je nutné si také uvědomit, 
že každou sobotu po „odbavení“ posledního 
zákazníka práce manželů Čejkových ještě zda-

leka neskončila. Museli vše (veškeré zařízení 
a celou moštovací místnost) pečlivě vyčistit 
a umýt. Hygiena je zde na prvním místě. I já 
jsem byl jedním z mnoha, kteří přijeli moš-
tovat a viděl jsem jaká je to dřina. Když ode-
šel poslední zákazník, měl jsem možnost si 
s manželi Čejkovými popovídat a prohlédnout 
si veškeré moštovací zařízení. Uvědomil jsem 
si, jak velice dobře jsou „sehraní“ a jak jim jde 
práce od ruky. Chtěl bych jim touto cestou za 
všechny občany, kteří moštárnu v letošním roce 
navštívili, i za sebe, upřímně poděkovat. Ne 
každý by tuto náročnou práci zvládl tak dobře 
jako Vy, paní Čejková a pane Čejko. Zacho-
vejte nám přízeň i v příštím roce. Ještě jednou 
velké DÍKY!

  Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

V závěru roku 2012 pro Vás přichystal Dům 
historie Přešticka dvě vánočně či zimě naladě-
né výstavy. První nese název S trochou nostal-
gie aneb Jak vařily naše babičky o Vánocích 
a představuje historii vaření v období Vánoc na 
konci 19. století a v první polovině 20. století. 

Vedle vánočního pečiva, vytvořeného pod-
le receptů z kuchařských knih M. Sandtnero-
vé a Anuše Kejřové „Cukrovinky a pamlsky 
pro vánoční stromeček a stoleček“, najdete na 
výstavě mikulášské a vánoční vrkoče, unikát-
ní cukrářské formičky na čokoládu, historické 
formičky na domácí čokoládu a vánoční pečivo 
a desítky kusů dalšího dobového nádobí (mědě-
ného, mosazného, keramického, smaltovaného, 
hliníkového atd.), které používaly naše babičky 

a prababičky nejen o Vánocích. Celé expozici 
dominují čtyři sporáky na tuhá paliva z počát-
ku 19. stol. a první poloviny 20. století a repli-
ka černé kuchyně. Výstava byla inspirována 
knihou Miroslavy Kuntzmannové „S trochou 
nostalgie aneb jak se vařilo a jedlo za císaře 
pána“ a ve spolupráci s autorkou knihy byla 
také vytvořena.

Expozice v podkroví přeštického muzea je 
věnována kresbám a malbám Hany Matějov-
ské z Příchovic. Výstavu, nazvanou „Krajina 
a architektura minulých století v kresbách Hany 
Matějovské“, doplňuje kouzelnými malovaný-
mi hedvábnými šálami paní Marie Čermáková 
z Přeštic. Obě výstavy jsou přístupny do 6. led-
na 2013.

Dům historie Přešticka

Foto ing. Jiří Běl
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Přeštice získávají novou tvář – výstavba v Luční ulici
Pojďme se nyní, v čase každoročních před-

vánočních shonů, na chvíli zastavit a přemýšlet 
o svém domově, o svém rodném městě a o svém 
budoucím bydlení. Společnost AREA group pro 
Vás jako vánoční dárek připravila 5 % slevu 
na projekt K Lukavici – řadové domy v ulici 
Luční. Tato sleva spolu s uzavřením smlouvy do 
konce roku před změnou daně z přidané hodnoty 
utváří velmi výhodný balíček financovaní nové-
ho domova. Společnosti AREA group je velkou 
ctí Vás s novým projektem seznámit. 

Již několik měsíců můžeme pozorovat stavební 
ruch v nově budované části Luční ulice v Přešti-
cích a jistě mnohé z nás zajímá, co vlastně vzniká 
na samém kraji, přesněji řečeno na severním kon-
ci, města Přeštice. Proto nám dovolte, abychom 
Vám představili projekt Obytné zóny K Lukavici, 
která již v blízké době změní tvář dalšího kousku 
města a poskytne komfortní a moderní bydlení 
několika rodinám. Obytná zóna K Lukavici před-
stavuje výstavbu osmnácti řadových rodinných 
domů v Luční ulici, a to ve dvou etapách. První 
etapě, tedy výstavbě poloviny řadových domů, 
předcházela kompletní příprava infrastruktury, 
inženýrských sítí a veřejných sadových úprav. Je 
tedy více než sympatické vidět, jak nám doslova 
před očima roste nová atraktivní lokalita města, 
která by mohla být příslibem slibného rozvoje 
města Přeštice v oblasti bydlení a veřejných pro-
stranství. 

Společnost AREA group s.r.o., developer pro-
jektu K Lukavici, si nesmírně váží toho, že může 
konečně bez jakýchkoli potíží a komplikací 
zahájit výstavbu jednoho ze svých projektů, které 
v Přešticích připravovala. „Výstavbě rodinných 
domů v lokalitě Luční ulice předcházely komplet-
ní terénní úpravy, zasíťování pozemků, výstavba 
nové veřejné komunikace s kompletní veřejnou 
infrastrukturou a pěších komunikací, maximální 
ozelenění ulice a samozřejmostí bylo i veřejné 
osvětlení. Veškeré tyto úpravy byly financovány 
z prostředků AREA group, která si klade za cíl 
postavit v Přešticích zcela nový a ojedinělý typ 
bydlení v novém prostředí Luční ulice. Sám za 
sebe můžu říci, že námi vybudovaná část Luč-
ní ulice je možná jednou z nejhezčích ulic pro 
bydlení v Přešticích. Doufáme, že se bude líbit 
i budoucím majitelům domů…,“ komentoval 
Ing. Jaroslav Bořík, jednatel společnosti AREA 
group s.r.o. 

Projekt K Lukavici v současné době nabízí 
v Přešticích ojedinělou nabídku možnosti indi-
viduálního bydlení v tradiční podobě řadového 
rodinného domu. Výstavba domů v Luční ulici 
navazuje na již stávající řadové domy v ulici 
Kosmonautů, s nimiž budou nové domy souse-

dit. Mezi zahradami domů v Luční ulici a v ulici 
Kosmonautů vznikne živý plot, který bude lemo-
vat pěší spojovací cestu. Vznikne tak dostatek 
soukromí pro nové majitele domů, ale samozřej-
mě i pro obyvatele současné. Všudypřítomná 
zeleň v ulici a v jejím okolí utváří možnost kva-
litního a komfortního bydlení v blízkosti přírody 
a přesto přímo ve městě. Lokalita proto vybízí 
k tolik oblíbenému kompromisu mezi bydle-
ním ve městě a na vesnici. Navíc okolí Luční 
ulice byla v poslední době vynaložena zvláštní 
pozornost. Rekonstrukce Palackého ulice, rekon-
strukce mateřské školky v těsné blízkosti, revita-
lizace zeleně v lokalitě Na Chmelnici, která se 
nyní pyšní velmi zdařilým parkem s víceúčelo-
vým hřištěm, dětským hřištěm a in-line dráhou. 
V těsné blízkosti je i kavárna, fotbalové hřiště či 
obchodní zóna.

„Jedinečností projektu je jeho jednotné archi-
tektonické pojetí, řešení výrazu ulice a řešení 
fasád domů. Celá obytná zóna byla navržena 
v souladu s okolním prostředím, s myšlenka-
mi na komfort mladé rodiny s dětmi či nároč-
né požadavky moderního páru. Domy mají svůj 
vlastní vnitřní život a přitom spolu vytvářejí 
novou komunitu, která Vám bude každý den 
poskytovat nový spokojený domov. Kromě archi-
tektonické stránky jsou domy kvalitní i po strán-
ce technologické, kdy jsou schopny splňovat kri-
téria kategorie B energetické náročnosti budovy, 

tedy být úspornými. K tomuto kroku vždy chybí 
jen pozitivní přístup samotného majitele…,“ 
komentář autorů projektu, tedy Ing. arch. Pavla 
Boříka a Ing. arch. Ivana Bergmanna.

Luční ulice, kde probíhá výstavba, je kompletně 
nově vystavěná včetně veřejné zeleně, chodníků 
a veřejného osvětlení. Každý pozemek jednotli-
vého řadového domu bude oplocen, ke každému 
domu bude patřit garáž a domy budou mít vlast-
ní samostatný vchod. K řadovému domu budou 
patřit ještě i parkovací stání, a to jedno vlastní, 
v rámci pozemku, a další stání budou k dispozi-
ci na ulici. Vstupní část parcely bude upravena 
formou předzahrádky, takže přístup do domu se 
bude odehrávat v zeleni. Zahradnicky upravená 
bude i zahrada domu ihned po výstavbě, jelikož 
společnost AREA group nabízí sadové úpravy 
zahrady v rámci základní ceny domu. Zájemci 
o nové bydlení mají možnost výběru dvou typů 
rodinného domku o velikosti 4+kk nebo 5+kk. 
Navíc v blízkosti Luční ulice se nachází veške-
rá občanská vybavenost a díky své poloze jsou 
domy doslova na dotek přírodě. 

O kvalitě projektu nejlépe vypovídá skuteč-
nost, že o domy od společnosti AREA group 
s.r.o. je zájem: „Vracejí se k nám klienti, se 

kterými jsme již spolupracovali na našem před-
cházejícím developerském projektu. Rodiny, pro 
které jsme již v minulosti připravovali bydlení 
v bytech, jsou spokojené, a především z důvodu 
svých rozrůstajících se rodin nás opět oslovují 
s požadavkem většího a komfortnějšího bydlení 
se zahradou, která jim mnohdy chybí…,“ říká 
architekt a jednatel společnosti Pavel Bořík.

V těchto dnech pokračují stavební práce na 
první etapě projektu, a tak nám doslova před 
očima roste nová ulice, v současné chvíli se tře-
mi novými objekty v hrubé stavbě. Tyto domy 
budou připraveny k nastěhování začátkem léta 
příštího roku. Následně bude zahájena druhá eta-
pa výstavby, která potrvá až do roku 2014. Dou-
fejme tedy, že v roce 2014 bude již Luční ulice 
ulicí oblíbenou i zabydlenou a poskytne domov 
nejméně osmnácti spokojeným rodinám.

Připomeňme, že společnost AREA group již 
v minulosti úspěšně dokončila developerský pro-
jekt v Přešticích, a to residenční bydlení v Huso-
vě ulici, kde z vlastních prostředků postavila více 
než 50 bytů různých velikostních kategorií, kte-
ré se úspěšně dokončily a snad můžeme říci, že 

Residence Husovka je dodnes velmi oblíbenou 
a kvalitní lokalitou pro bydlení. 
Představujeme společnost AREA group s.r.o.:

AREA group s.r.o. je soukromou rodinnou 
firmou, která byla založena roku 1996 s cílem 
zajišťovat svým klientům kompletní služby 
v procesu přípravy a realizace staveb. Společnost 
poskytuje stavebníkům servis od zajištění vhod-
ného pozemku pro výstavbu, přes architektonic-
kou a urbanistickou studii, projektovou přípravu, 
samotnou realizaci stavby na klíč, až po předání 
stavby do užívání. Nabídka zahrnuje rozsáhlé 
služby v oblasti stavebnictví, které AREA group 
s.r.o. zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných 
pracovníků a techniků, kteří jsou díky svým zku-
šenostem a práci v oboru zárukou vysoké kva-
lity. O kvalitách společnosti vypovídá i získání 
titulu Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii 
Novostavba pro rok 2009.

Všem obyvatelům Přeštic a mikroregionu 
Přešticko přejeme šťastné a klidné svátky strá-
vené v pohodlí domova ve společnosti svých nej-
bližších a úspěšný vstup do nového roku 2013. 

společnost AREA group s.r.o.

Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

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

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

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

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

www.renovace-novak.cz

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

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

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



Dne 2. listopadu 2012 od 18.00 
hodin se konala valná hromada 
Honebního společenstva Přeštice, 
a to v příjemném prostředí vícov-
ské myslivny. Proběhlo vyhodnoce-
ní uplynulého desetiletého období 
a volba nových orgánů (výboru) na 
dalších deset let. Honebním staros-
tou byl opět, a to již potřetí, na dal-
ších deset let zvolen pan JUDr. Karel 
Pexidr. Pan JUDr. Pexidr zastával 
funkci honebního starosty vždy veli-
ce zodpovědně, a tak mu byla opět 
vyjádřena důvěra i pro následující 
volební období. Město Přeštice je vlastníkem 
rozsáhlých pozemků začleněných právě do 
společenstevní honitby Přeštice a má ve výbo-
ru vždy jednoho svého zástupce. Pro následu-
jící desetileté období byl navržen a poté zvo-
len místostarosta města.
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A jak to vidíte Vy?
Po přečtení „Slova starosty“ v listopado-

vém vydání Přeštických novin jsem byl velice 
spokojen, neboť jsem se dočetl, že naše měs-
to vzkvétá, vše se daří, rozvíjí se komunikace 
s občany a slibovaný volební program je plněn. 
To poslední nemohu posoudit, jelikož mi není 
známo, do jaké hloubky proklamované sli-
by předložené občanům před volbami v roce 
2010 jsou považovány za jejich naplnění. Ale 
k předchozím bodům mám několik poznámek. 
Nevím, zda jsem se zúčastnil stejných zastupi-
telstev jako pan starosta a zda žiji ve stejném 
městě, ale z textu článku jsem si v první chvíli 
myslel, že nikoliv.

Optimistická čísla hovořící o hospodaření 
města sice vypadají hezky, leč skutečnost již 
tak růžová není. Podíváme-li se na rozpočty 
města za poslední dva roky, obraz rázem ztratí 
nádech růžových brýlí. Rozpočet na rok 2011 
byl schválen jako schodkový, stejně tak roz-
počet na rok 2012, kdy se plánovaný schodek 
dostal až k číslu téměř 30 mil. Kč s tím, že pro 
snížení schodku bylo na straně příjmů počí-
táno s 10mil. úvěrem (čili téměř 40 mil. Kč). 
V článku je argumentováno neobdrženou dotací 
na dvě velké investiční akce, které město spo-
lufinancuje 20 mil. Kč. Ano, spolufinancuje. 
Pokud se však podíváme podrobněji na spolu-
financování, vychází nám, že spolufinancování 
má prostředky v rozpočtu z pronájmu vodo-
hospodářské infrastruktury i vlastních příjmů 
obzvláště pokud se prostředky ušetřily v před-
chozím roce.

Prosazení restriktivní rozpočtové politiky má 
svůj důvod. Restrikce byla nastavena poté, co 
započaly realizace finančně náročných akcí, 
které nebyly vůbec finančně pokryty v rozpočtu 
a nebyly tam vůbec zařazeny. Realizace úprav 
na Havlíčkově náměstí před započetím prací na 
kanalizaci v rámci Čisté Berounky a nepokrytí 
této investice v rozpočtu ve výši cca 1,2 mil. Kč, 
bez projednání projekt a vysoutěžena realizace 
úprav křižovatky Komenského-Hlávkova ve 
výši cca 2 mil., která právě z důvodů nepokrytí 
finančními prostředky byla zamítnuta zastupi-

telstvem, přesuny z položek rozpočtu na akce, 
které je „nečekaně“ nutno rychle realizovat, to 
byly hlavní důvody restriktivní finanční politi-
ky, jejíž hlavním cílem je neprohlubovat již tak 
vysoký schodek rozpočtu. K tomu můžeme při-
řadit stále se zvyšující náklady na vlastní pro-
voz úřadu a výsledkem jsou výrazně schodkové 
rozpočty. Z výše uvedených důvodů nemohu 
souhlasit s tím, že se hospodaří hospodárně. 

Ve výčtu jsou jmenovány investiční akce, 
které proběhly nebo probíhají. Většina z těch 
významných byla připravena v předchozím 
volebním období. Možná mnozí z Vás to budou 
brát jako chlubení se či nasazování na stávající 
vedení města, ale pak je nutno položit si otázku: 
Jaké nové projekty jsou připraveny do budouc-
na? Jsme jako občané s nimi seznámeni? Vždyť  
se zlepšila a otevřela komunikace s občany, 
rozšířilo se množství poskytovaných informací. 
Asi jsem na konci informačního kanálu, neboť 
ke mně ještě nedorazily, nebýt v závěru textu 
uvedeny. 

Blíží se závěr roku a všichni očekávají, co 
nám přinese rok nový. Přes příliv negativních 
informací a předzvěstí budu končit optimistic-
ky. Jistě se podaří dokončit realizace úpravny 
vody i projektu v rámci Čisté Berounky, kte-
ré významně zlepší technickou infrastrukturu 
města, budou snad realizovány nové smyslu-
plné projekty, které budou ku prospěchu obyva-
telům města a širokého okolí. Možná se objeví  
vize dalšího rozvoje města. 

Každý z nás vidí situaci kolem nás svýma 
očima. Jak říká jedno pravdivé přísloví, dívá se 
na svět růžovými brýlemi. Někoho napadne, že 
já se na něj dívám černými brýlemi. Možná, ale 
možná jen ty nám nasazené růžové brýle po lis-
topadu 2010 trošku ztmavly. Těch „možná“ je 
již až dost, ale očekávání nemůžeme brát jako 
jistotu. 

Na závěr  bych Vám chtěl všem do následu-
jícího roku popřát co nejvíce zdraví, pohody 
a právě té jistoty, jak v osobním, tak  i v pra-
covním životě.                     

Mgr. Petr Fornouz, zastupitel

TJ Přeštice – odbor Sport pro všechny uspořádal ve spolupráci s Mateřskou školou Gagari-
nova společnou akci (12. 11. 2012) „Cvičí celá rodina“, při které si ve sportovní hale zacvičili 
jak děti, tak i rodiče.                                                                              Text a foto I. Kohoutová

Vánoční kometa?
Vánoční kometa je symbol provázející tyto 

svátky už staletí. Podle legendy se zjevila při 
narození Ježíše Krista, aby mudrcům zvěsto-
vala, že Mesiáš, jehož příchod dlouho očeká-
vají, je již na světě. Kolik pravdy je však na 
této legendě? Moc ne. Slavná vánoční kometa 
ve skutečnosti vůbec žádnou kometou neby-
la. V původní verzi příběhu o narození Ježíše 
se totiž mluví o betlémské hvězdě. Kometa 
se z ní stala až ve 14. století, kdy jistý italský 
malíř ovlivněn pozorováním Halleyovy komety 
přidal na své fresce zářivé hvězdě ohon. Jeho 
zobrazení betlémské hvězdy jako komety se 
pak ujalo a začalo se vyskytovat mnohem čas-
těji. Komety svým zjevením udivují i děsí lid-
stvo už tisíce let. Např. Halleyova kometa nás 
provází už velmi dlouhou dobu. První záznam 
o jejím pozorování pochází od čínských astro-
nomů a je starý 2250 let. Kometa se k nám vrací 
jednou za 75 let, při každém obletu však ztrácí 
stovky tun své hmoty, protože ji doslova roz-
sypává po dráze. Při jejím posledním přiblížení 
v roce 1986 už byla velice slabá a příště už ji 
bez použití dalekohledu zřejmě neuvidíme. Dle 
historických záznamů (Kronika mlýna) víme, 
že v roce 1911 byla spatřena i v Dolní Luka-

vici: „V roce 1911 se čekala kometa Halejova. 
Strašili, že zavadí svým plynovým ohonem 
o zem a že bude všemu konec. Byl to blázinec. 
Viděna byla celý květen...“ Země procházela 
ohonem komety a noviny v té době mylně způ-
sobily paniku, že v ohonu obsažený dikyan by 
mohl otrávit miliony lidí.  Ještě předtím v roce 
1858 kometu v Dolní Lukavici viděl pan učitel 
Štefl, který ve svých zápiscích uvedl: „…začát-
kem měsíce října bylo viděti přes čtyři neděle 
na obloze večerního času kometu čili ocasatici, 
která neobyčejné velikosti na straně severozá-
padní vždy se objevila a obyčejně do půlnoci 
svítila...“ Jako kometu zobrazil betlémskou 
hvězdu do vánoční scény poprvé zřejmě ital-
ský malíř Giotto di Bondone (1267–1337), a to 
v roce 1304 na fresce Klanění pro padovskou 
kapli Scrovegni. Dílo bylo inspirováno úka-
zem Halleyovy komety v září 1301. Na jiných 
středověkých obrazech, například třeboňském 
Narození Páně, bývá Betlémská hvězda zobra-
zena mnohem nenápadněji.  Při vzniku tradice 
vyobrazení vánočního Betléma se ustálil i zvyk 
vyobrazení hvězdy, obvykle komety, nad sce-
nérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou 
rodinou.                               Mgr. Eva Klepsová

Z posledního vydání jubilejního 
ročníku časopisu „Zelená Hora“

„Zimní“ vydání vlastivědného čtvrtletní-
ku „Pod Zelenou Horou“ přináší především 
pokračování příspěvku Lenky Špačkové o pia-
ristickém školství v Nepomuku. O tom, že 
z Dobřan pocházel jeden z nejúspěšnějších 
barokních skladatelů, jehož skladby se hrály až 
v daleké Bolívii, vědí dnes jen odborníci. Jmé-
no Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689-1742) 
budeme těžko hledat i v hudebních slovnících. 
Náš sborník ho připomíná v roce 270. výro-
čí jeho tragického skonu. Místní patrioty pak 
určitě potěší první část kouzelných vzpomínek 
paní Jiřiny Jirsové-Kykalové na její dětství na 
přeštické sladovně a na Pohořku v letech těsně 
před a po druhé světové válce. Drobné sakrální 
památky jsou nerozlučně spjaty s českou kraji-
nou. Některé se svého vzkříšení dočkaly, jiné 

byly nenávratně zničeny. O to záslužnější je 
zmapování jejich výskytu, případně historie, 
dokud mohou ještě vypovídat poslední pamět-
níci. Za materiál nazvaný „Křížky a pomníky 
v letinském katastru“ můžeme poděkovat panu 
Bohuslavu Šindelářovi z Letin. Tolik oblíbené 
tematiky „Stopy – fakta – tajemství“ se lehce 
dotýká článeček Jaroslava Hodka o tajemném 
výtvoru (v kopřivách) u Smederova. S právě 
probíhající „kuchařskou“ výstavou v Domě 
historie Přešticka přímo souzní práce odborní-
ka na gastronomii Václava Malovického o ces-
tě brambor do české kuchyně. Výtvarníkem 
naší současnosti je Milan Kasl z Dolní Lukavi-
ce. A blížící se Vánoce avizuje vzpomínka Jana 
Slámy na staré zapomenuté vánoční zvyky.        

                                  Věra Kokošková

Informace z valné hromady 
Honebního společenstva Přeštice Souhra okolností a štěstí přála milému osla-

venci, že se stal občanem právě našeho města. 
Od roku 1946 až do roku 1987 působil v oboru, 
který se mu v průběhu let stal koníčkem. Podílel 
se na konstruování, montáži a výrobě zařízení, 
které především lidem doma, ale i v zahraničí 
přinášelo světlo a teplo do jejich domácností. Při 
svém profesním působení měl možnost navazo-
vat rozsáhlé přátelské i zahraniční kontakty, a tím 
i korespondenci. Mnohá jeho přátelství vydržela 
až do současnosti. Někteří z jeho starých, zejmé-
na zahraničních přátel ze Švýcarska, Rakouska 
a Německa již bohužel nežijí. Své cestovatelské 
zkušenosti získal působením ve „VTS“, kde vedl 
i různé zájezdy při návštěvách elektráren a vele-
trhů, a to doma i v zahraničí. Když odešel do 
důchodu, pochopil, že jeho „služba na této zemi“ 
ještě neskončila. A tak v rámci svých dalších 
možností a schopností spolupůsobil a podílel 
se na partnerském sbližování městských před-
stavitelů, navazoval přátelské kontakty a dalším 
jiným v nich napomáhal.

Turistika, zahrádkaření, fotografování, smysl 
pro historii a uchovávání nejrůznějších událostí, 
jako archiválie, se staly jeho koníčkem. Nikdy 
a nikomu neodmítl pomoc při přetlumočení nebo 
překladu, mnohdy i rodinných dokumentů.

Měl radost, když žadatelé porozuměli problé-
mům svých předků a tehdejší době – jednalo se 
zejména o přeložení ze staré rakouské němčiny.

V devadesátých letech tak díky iniciativě 
zodpovědných představitelů našeho města 
přeložil v městské kronice první starý rakous-
ký zápis a  přepsal do srozumitelnější latinky 
švabachem psaná stará městská práva a tím 
usnadnil jejich čtivost. Oba tyto překlady 
lze v kronice najít. Ochotně překládal staré 
šumavské (Böhmerwald) zápisy všeho druhu. 
Zejména svému příteli, ale i dalším, kteří jej 
požádali v této záležitosti o pomoc. Spolupodí-
lel se taktéž na restaurování našeho barokního 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie a jeho zvonů 
a navazoval osobní přátelství s těmi, kteří pro-
váděli tyto práce. Pevně „zakotven“ ve svém 

náboženském přesvědčení, seznámil se během 
svého života se všemi písemně dosažitelnými 
světovými vyznáními. Publikoval do různých 
časopisů. Turistické zážitky již zemřelých i ži-
jících členů přeštického KČT „zvěčnil“ v čtyř-
dílné Kronice.

V roce 2003 ve II.vydání „Životopisné ency-
klopedie osobností „která vyšla pro Česko ve 
Švýcarsku, byl zapsán mezi 7200 jmény. Jsou 
zde i další tři přeštičtí občané. Jeho životo-
pis lze rovněž najít v nově vydané publikaci 
„Osobnosti Přešticka“, sestavené paní Věrou 
Kokoškovou.

Archiv pana Mrkvičky pozvolna přechází do 
Domu historie Přešticka. Z části je již uložen 
v archivu na radnici. Část své rozsáhlé česko-
německé knihovny také ještě plánuje předat 
„svému městu“ jako dar. 

Od vedení města Přeštice a místního poslance 
již v roce 2009, při „Jarních slavnostech“, pře-
vzal „Ocenění města Přeštice“. Návrh právě na 
toto ocenění vzešel od Spolku pro záchranu his-
torických památek Přešticka, pro který (a neje-
nom pro tento spolek) pan Mrkvička bezesporu 
mnoho vykonal. 

Choť pana Mrkvičky má rovněž velkou záslu-
hu na všem, čeho její manžel ve svém životě 
dosáhl. Trpělivě, ohleduplně a s pochopením 
tolerovala jeho mnohaleté nejrůznější činnos-
ti. Často zůstávala sama, ale rozhodně nelituje. 
S láskou jí vlastní svého manžela v jeho aktivi-
tách podporovala a spolu s ním sdílela radost, 
kterou mu jeho rozmanitá „práce“ přinášela 
a stále přináší.

Vedení města Přeštice přeje váženému panu 
Mrkvičkovi do dalších let především pevné 
zdraví, mnoho radosti, klidu a pohody v kruhu 
celé své milující rodiny. Zároveň mu vedení 
města děkuje za vše, co pro Přeštice „udělal“ 
a věří, že ještě „udělá“.

Pane Mrkvičko, moc si Vás vážíme a za vše 
velice děkujeme!

za město Přeštice Mgr. Jan Königsmark, 
místostarosta

Pan Jan Nepomuk Mrkvička
oslavil své 85. narozeniny

Panu JUDr. Pexidrovi bylo místostarostou 
města poděkováno za jeho dlouholetou a obě-
tavou práci ve vedení Honebního společenstva 
Přeštice a zároveň poblahopřáno k blížícím se 
narozeninám a jmeninám (viz přiložené foto).

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta



A – muži

20. 10. 2012 Přeštice – Stod 6:0 (4:0)
branky: Švarc, Mastný, Benedikt, Bešta, Fořt, 
Přibáň PK
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Švarc M., 
Zdeněk M., Hrdlička J., Bouc M. (66‘ Mrázek 
F.), Mastný M., Bešta J. (77‘ Pap P.), Benedikt 
T. (74‘ Haimrle H.), Lambor P. (12‘ Fořt M.), 
Přibáň T. (80‘ Hřebec Š.)
Hodnocení zápasu očima trenéra Šilhánka:

Do utkání jsme nastoupili s velkým odhodlá-
ním a zároveň bez stopera Vency Uzlíka. Toho 
nahradil Martin Švarc a nahradil ho velmi kva-
litním výkonem, který korunoval důrazem ve 
vápně soupeře a prvním gólem. V domácím 
zápase jsme se fanouškům odměnili dobrým 
výkonem a hlavně brankami. Dařila se nám 
kombinace, neztráceli jsme míče a vytvářeli 
jsme na soupeře soustavný tlak středem i po 
stranách hřiště. Velmi dobrou práci odvedli 
Míša Mastný a Jirka Hrdlička, kteří soupeři ve 
středu hřiště neumožnili prakticky vůbec žád-
nou mezihru. Využití šancí bylo tentokrát zhru-
ba 80% a trefili se nejen útočníci, což je velmi 
dobrý moment pro nadcházející 4 utkání, ve 
kterých potřebujeme bodovat, abychom udrželi 
kontakt s čelem tabulky. Příští týden zajíždíme 
na neoblíbené hřiště do Příkosic, kde se pokusí-
me urvat všechny body. Stále bude chybět Ven-
ca Uzlík a doufám v přijatelný zdravotní stav 
Jakuba Bešty a Patrika Lambora.
4. 11. 2012 Přeštice – Rapid 0:1 (0:0) 
Sestava: Regner M. – Zoubek M., Jindra A., 
Zdeněk M., Hrdlička J., Bouc M. (Mrázek F.), 
Mastný M., Uzlík V., Benedikt T. (Fořt M.), 
Přibáň T., Bešta J.
11. 11. 2012 ZČE – Přeštice 3:0 (0:0) 
Sestava: Regner M. – Zoubek M., Uzlík V., 
Zdeněk M., Hrdlička J., Bouc M. (Hohlberger 
M.), Mrázek F., Mastný M., Přibáň T., Benedikt 
T. (Švarc M.), Fořt M.
18. 11. 2012. Přeštice – Klatovy 2:0 (2:0)
branky: Přibáň, Fořt
24. 11. 2012 Příkosice – TJ Přeštice 1:1 (0:1) 
PK 3:2, branky: Mastný
Sestava: Regner M. – Uzlík V., Jindra A., Bene-
dikt T., Hrdlička J., Bouc M., Zdeněk M., Zou-
bek M., Mastný M., Fořt M., Přibáň T.

Velmi kvalitní výkon proti celku z popře-
dí tabulky. Již v 11. minutě vedli domácí 2:0 
po krásných brankách Přibáně a Fořta. Domá-
cí mohou litovat proher z předešlých zápasů 
(doma s Rapidem a venku na ZČE), jinak by 
bojovali o popředí tabulky. 

B – muži

21. 10. 2012 Spálené Poříčí B – Přeštice B  0:2 (0:2)
branky: Haimrle, Bešta D.
3. 11. 2012 Chotěšov – Přeštice B  1:2 (0:0)
branky: Fořt, Bešta D. 
11. 11. 2012 Přeštice B – Žinkovy 2:0 (1:0)
branky: Švarc 2
19. 11. 2012 Nepomuk B – Přeštice B  1:2 (1:1)
branky: Pap, Hřebec
Sestava: Kašpar – Černý, Švarc, Hrdlička, Beš-
ta M., Pap, Haimrle, Čížek, Lecjaks, Hohlber-
ger, Fornouz
Střídali: Hřebec, Březina
24. 11. 2012 TJ Přeštice B – Předenice 8:0 (4:0) 
branky: Přibáň 2, Pap 2x, Lecjaks, Frančík, 
Bešta David, Bešta Martin

Dorost
21. 10. 2012 Nepomuk – Přeštice (SD) 2:4 (1:1) 
branky: Kastner 2x, Kutka, Vizingr
27. 10. 2012 Přeštice (SD) – Senco 2:1 (1:1) 
branky: Kastner, Vizingr
3. 11. 2012 SŠ Plzeň – Přeštice (SD) 7:1 (4:1) 
branka: Vizingr
3. 11. 2012 SŠ Plzeň – Přeštice (MD) 6:0 (1:0)
10. 11. 2012 Přeštice (SD) – SK ZČE 1:2 (0:0)  
branka: Stavinoha
10. 11. 2012 Přeštice (MD) – SK ZČE 4:2 (1:2) 
branky: Kuneš, Stavinoha, Strejc, Šindelář
17. 11. 2012 Klatovy – Přeštice (SD) 3:2 (1:1) 
branky: Krajdl,Vizingr
17. 11. 2012 Klatovy – Přeštice (MD) 6:1 (2:1) 
branka: Strejc

Žáci

21. 10. 2012 Přeštice (SŽ) – Senco  2:1 (1:0) 
branky: Baranec 2
21. 10. 2012 Přeštice (MŽ) – Senco  1:7 (0:3) 
branka: Knopf
27. 10. 2012 SK Smíchov – Přeštice (SŽ) 0:8 (0:4)
27. 10. 2012 SK Smíchov – Přeštice (MŽ) 2:4 (1:3)
branky: Fabián 3, Lecjaks
4. 11. 2012 Přeštice (SŽ) – Košutka 6:1 (3:1) 
4. 11. 2012 Přeštice (MŽ) – Košutka 4:2 (3:1) 
branky: Jánský 2, Pipaš, Kokoška

Přípravka

Košutka – Přeštice (SP) 1:3 (0:3)
branky: Peťák, Šindelář, Horák
Přeštice (SP) – Lhota 10:0 (5:0)
branky: Valenta 2, Kliner 2, Šindelář 2, Horák, 
Hrubý, Štycha, Klokan
Přeštice (SP) – Viktoria F 1:4 (0:2)
branka: Šindelář
Letná – Přeštice A (MP) 3:13 (1:6)
branky: Procházka 5, Kokoška 3, Kulla 2, 
Hajžman 2, Pěchouček
Přeštice A (MP) – SK ZČE A 5:8 (3:4)
branky: Pěchouček 3, Procházka 2
Přeštice B (MP) – St. Plzenec 5:5 (2:3)
branky: Falout 4, Matas
Přeštice B (MP) – Černice 8:2 (5:2)
branky: Falout 4, Štěpánek 2, Němec, Klír
SK ZČE B – Přeštice A (MP) 1:9 (1:5)
branky: Procházka 5, Kulla 2, Kokoška, Gemerský
Přeštice A (MP) – SK ZČE C 15:2 (8:0)
branky: Pěchouček 6, Procházka 5, Kokoška 2, 
Záhořík 2
Lhota – Přeštice A (MP) 2:27

branky: Hajžman 8, Procházka 6, Pěchouček 5, 
Kokoška 5, Cimický 2, Kulla
Plzeň Letná – Přeštice B (MP) 3:8 (2:3)
branky: Falout 2, Reitspies 2, Štěpánek, Tolar, 
Šára, Klír
Přeštice (SP) – Smíchov 0:1
Přeštice A (MP) – Smíchov 22:2 (14:0)
branky: Pěchouček 8, Kokoška 5, Gemerský 4, 
Procházka 3, Kulla 2

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice 

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                    PROSINEC    11

Mistrovská utkání – výsledky mužstev TJ Přeštice

Červený kříž na valné hromadě
Český červený kříž ve Skočicích uspořádal 17. 

listopadu svoji valnou hromadu. Pozvání přijal 
místostarosta města Přeštic pan Mgr. Jan König-
smark a zástupkyně transfúzní stanice v Plzni 
paní Hana Ženíšková. Přítomní vyslechli zprávu 
o činnosti a hospodaření místní skupiny Českého 
červeného kříže, kterou přednesla její předsedky-
ně Jana Přibáňová. Byli odměněni bezpříspěvko-
ví dárci krve. Program valné hromady zpestřilo 
vystoupení dětí z mateřské a základní školy, kte-

ré předvedly svoje dovednosti v recitaci, zpěvu 
a hře na flétnu. Tři nejlepší žáci ve sběru bylin 
byli odměněni nejen ČČK, ale i předsedou osad-
ního výboru ve Skočicích panem Ondrou Živ-
ným. S kávou bylo podáváno i sladké občerstve-
ní. Na závěr pohodového večera zahrála k tanci 
a poslechu skupina Orient.

Poděkování za organizaci akce patří celému 
výboru místní skupiny ČČK ve Skočicích.

Libuše Tykvartová, ČČK Skočice

Horní řada: J. Ornet, Z. Šampalík, T.  Šampalík, M. Rychnovský, Z. Sýkora, Š. Baranec,  
I. Marina, D. Rajchart, J. Kohout, L. Jelínek, V. Vlk, P. Jáchim, J. Stehlík. Dolní řada: M. Šam-
palík, D. Duchek, A. Aizner, F. Jehlík, M. Bluďovský, P. Lang, O. Křenek, M. Šteffl, T. Bešta,  
J. Šindelář

Špatná viditelnost chodců
Nastávající měsíce s sebou přinášejí kratší 

dny, a tím i zvýšení potencionálního ohrožení 
účastníků silničního provozu z důvodu špat-
né viditelnosti. V podzimních, ale i zimních 
měsících i změna stavu povrchu vozovky při-
spívá ke zvýšené nehodovosti. Brzdná dráha 
vozidel se prodlužuje i z důvodu vlhké vozov-
ky nebo spadlého listí. Proto bychom chtěli 
upozornit všechny účastníky silničního provo-
zu a zejména chodce, že zvláště v těchto pod-
mínkách musí být vidět. Sníženou viditelnost 
můžeme díky reflexním prvkům výrazně zvý-
šit. Nejčastěji používanými způsoby jak zvi-
ditelnit chodce jsou fluorescenční barvy, které 
upoutají pozornost svými nápadnými odstíny 

během dne a reflexní materiály, které odrážejí 
světlo za snížené viditelnosti a za tmy. Reflex-
ní vrstva odráží světlo až na vzdálenost 200 
metrů. To je vzdálenost, která řidiči postačí 
na adekvátní reakci, pokud spatří chodce. 
I dětské oblečení je často vybaveno reflexní-
mi materiály. Protože to však není pravidlem, 
rodiče by měli situaci zvážit a nějaký reflexní 
prvek na bundu, kalhoty či školní tašku svých 
dětí přidat. 

Na závěr ještě upozorním všechny účastní-
ky silničního provozu, tedy chodce, cyklisty 
i řidiče, aby jízdě i chůzi za snížené viditelnosti 
věnovali maximální pozornost. 

nprap. Ivana Telekešová, DiS.



1. liga žen
TJ Přeštice - Sokol Rokytnice     21:16 (10:7)
TJ Přeštice - SK Studénka           23:14 (14:6)
SK Chomutov NH - TJ Přeštice  19:22 (13:13)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov      10:7 (5:5)
HK Hlinsko - TJ Přeštice            15:15 (8:10)
TJ Spoje Praha - TJ Přeštice       11:27 (4:12)
Šroubárna Žatec - TJ Přeštice     12:18 (7:10)
TJ Přeštice - Sokol Krčín            17:14 (9:9)
TJ Přeštice - Sokol Dobruška      15:15 (7:8)
Hodnocení na jiném místě Přeštických novin.
Sestava družstva: 
brankářky: m.n.h. Klinerová Helena, Zadražilo-
vá Soňa
obrana: Špongrová Lenka, Horáková Hana, 
Skálová Václava, Vizingrová Kristýna, Vizin-
grová Eliška, Bošková Petra
útok: Živná Jitka (59 branek), Levorová Jolana 
(57), Krouparová Eva (26), Volfová Hana (43), 
Šrámková Ivana (5), Červená Nikol (22)
trenér: m.n.h. Zadražil Stanislav, asistent: Šatra 
Petr, vedoucí: Zadražilová Jaroslava
Pořadí v tabulce po podzimní části:
1. místo 11  9  2  0     212:148      20 bodů
3. nejlepší útok a 2. nejlepší zadní řada
(1. Modřany 144)

2. liga mužů
TJ Přeštice - TJ Sokol Záluží      16:21 (8:14)
TJ Přeštice - TJ Všenice              21:16 (14:9)
Baník Most - TJ Přeštice             16:17 (9:10)
TJ Přeštice - Jiskra Raspenava    13:10 (8:7) 
TJ Litohlavy - TJ Přeštice           15:18 (11:10)
Sokol Osek - TJ Přeštice             14:14 (4:7)
Šroubárna Žatec - TJ Přeštice     12:12 (4:8)
TJ Přeštice - Sokol Ejpovice       17:13 (7:6)
TJ Přeštice - NH Řevnice            15:12 (5:7)
Hodnocení a sestava družstva:

Po nepovedené minulé sezoně, kdy naši muži 
sestoupili z nejvyšší soutěže, bylo před začát-
kem podzimní části jasno v tom, co dál. S lehce 
obměněným celkem se okamžitě navrátit mezi 
házenkářskou elitu. Tým převzal staronový 
trenér Moravec, několik hráčů začalo stabilně 
hrát pouze za první celek, hráč Hájek ukončil 
kariéru a tým se začal stabilizovat. Přeštice byly 
pasovány do role favorita soutěže, a to družstvu 
vůbec nesedělo. Bylo to vidět po celou dobu 
podzimní části. Obrana v čele s brankářem 
Chmelíkem bojovala, sbírala soupeřům balony, 
znepříjemňovala hru, pomáhala útoku, ale ten 
v psychickém tlaku vytvářel značné množství 
chyb a nepřesností, o střelbě ani nemluvě. Naší 
velikou slabinou byly druhé poločasy, které 
jsme nezvládali a pak strašná střelba na branku. 
Snad proto jsme skončili „jen na druhém místě“ 
po podzimu.

Věříme tomu, že po zimní přípravě se tým 
zvedne a ukáže, jak se hraje házená v Přešticích 
a vrátí se zpět mezi házenkářskou elitu.
brankáři: Chmelík Tomáš a Touš Pavel
obrana: Zeman Karel, Šik Ondřej, Mrskoš 
Tomáš, Hajžman Tomáš, Gruszka Matěj
útok: Lang Rudolf (60 branek), Šelep Kamil 
(40), Brada Marek (31), Kydlíček Pavel (31), 
Urban Tomáš (14) a Ausberger Radek (5)
trenér: Moravec Petr   
vedoucí: Chmelík Martin
Pořadí v tabulce po podzimní části:
2. místo 11  7  2  2    177:159 16 bodů

Nejméně nastřílených branek, ale nejméně 
obdržených ze všech soupeřů…

Oblastní přebor žen
SKH Stupno - TJ Přeštice B            10:11 (3:4)
Sokol Dobřív B - TJ Přeštice B   5:20 (4:9)
TJ Přeštice B - TJ Božkov  17:9 (8:4)
TJ Přeštice B - TJ Litohlavy 27:8 (14:1)
Sokol Dobřív A - TJ Přeštice B   7:12 (3:7)
TJ Přeštice B - TJ Plzeň Újezd 14:8 (8:5)
Sokol Štěnovice - TJ Přeštice B 16:13 (9:5)
Hodnocení a sestava družstva:
Družstvo žen B v sezoně 2012/2013 po půlce 
soutěže obsadilo 3. místo, avšak díky špat-
nému počasí nebyla některá utkání dohrána, 
takže kompletní tabulka bude známa až na 
začátku jarní sezony. Celková úroveň družstev 
oblastního přeboru žen se na předních místech 
docela vyrovnává a zápasy se soupeřkami druž- 
stev Tymákova B, Příchovic a Štěnovic nejsou 
jednoznačnou záležitostí jako v uplynulých 
letech, což je jedině ku prospěchu našeho spor-
tu. Naše družstvo má velice různorodé složení 
od dorostenek až po zkušené čtyřicátnice. Dále 
se k nám po mateřských pauzách vrátily další 
dvě hráčky. Samozřejmě pro většinu hráček je 
skloubení tréninků, zápasů a domácnosti často 
obtížné, ale snažíme se vše zvládnout.  Doufám, 

že v jarní soutěži se nám bude dařit a všechny 
soupeře řádně potrápíme.  
brankářky: Čapková Martina, Moravcová Adéla
obrana: Stehlíková Pavlína, Kalčíková Mirka, 
Stehlíková Eliška, Voráčková Lenka
útok: m.n.h. Bradová Šárka (37 branek), m.n.h. 
Jabbourová Romana (24), Kripnerová Petra 
(23), Kuběnová Eva (36), Bradová Adéla (37), 
Kačírková Lucie (23), Fornouzová Michaela 
(5), Fořtová Monika (1)
trenérka: m.n.h. Kriegerová Zdena  
vedoucí: Kripnerová Petra 
Pořadí v tabulce po podzimní části:
3. místo 11  8  0  3     186:124      16 bodů
4. útočná řada a 2. obrana (1. Tymákov B 116)

Oblastní přebor mužů
TJ Přeštice B - Sokol Tymákov B 13:14 (8:9)
TJ Příchovice A - TJ Přeštice B     15:13 (8:6)
TJ Přeštice B - Sokol Stupno         20:16 (9:10)
TJ Přeštice B - TJ DIOSS Nýřany B  15:14 (8:5)
Sokol Ejpovice B - TJ Přeštice B  12:12 (6:4)
TJ Přeštice B - Kyšice A                18:15 (11:10)
Hodnocení a sestava družstva:

V úvodu soutěže byla důležitá výpomoc mla-
dých hráčů A družstva, jelikož se s problémy 
řešila sestava. Paradoxně kolektivu pomohly 
dvě skutečnosti, které se normálně stát neměly. 
Návrat do hry, po doslova klukovském úrazu, 
brankáře Gabriela Kováče a disciplinární trest 
po zbytečné kontraverzi s ligovým rozhodčím 
útočníka Radka Ausbergera. Tak k celkově 
solidní hře obrany přistoupila i určitá kvali-
ta v brance a zvýšila se údernost útoku. Od 
počátku měsíce října se konečně družstvo zkon-
solidovalo a bylo to znát i na výsledcích. Od 
těsných porážek začalo družstvo těsně vítězit 
a sedm získaných bodů ze čtyř posledních utká-
ní je určitá známka zlepšení. 
brankáři: Cibulka Ladislav, Kováč Gabriel
obrana: Kraus Jan, Tušek Kamil, Albl Filip, 
Gruszka Matěj, Rybár Martin, Bouda Tomáš
útok: Tušek Michal (50 branek), Ausberger 
Radek (47), Pressl Jiří (8), Jeslínek Václav (5), 
Novák Roman, Šlehofer Petr (8)
trenéři: Tušek Karel a Kraus Jan
Pořadí v tabulce po podzimní části:
7. místo 10  4  1  5      148:150      9 bodů 

11. útok, ale nejlepší obrana, s nejmenším 
počtem obdržených branek.

Oblastní přebor dorostenek
TJ Přeštice - Sokol Tymákov B     14:17 (5:9)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov A       7:22 (5:9)
TJ Vřeskovice - TJ Přeštice             8:16 (6:7)
Sokol Ejpovice - TJ Přeštice         10:16 (6:7) 
TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice         14:10 (8:5)
Hodnocení a sestava družstva:

Do soutěže děvčata vstoupila s cílem postu-
pu na Pohár ČR. Bohužel začátek celého roč-
níku se nepodařil podle daných představ. Hned 
v úvodních třech utkáních děvčata narazila na 
své největší sokyně ze sousedních Příchovic 
a favorizovaného Tymákova. Nepřivezl se ani 
jeden bod a na kontě byla nula. Myslím si, že 
tento špatný vstup do soutěže poznamenal celý 
podzim.. 

Cílem zimní přípravy je vylepšit svoji repu-
taci po nevydařeném podzimu. Plně se věno-
vat zlepšení fyzické kondice, míčové techniky, 
hráčské chytrosti s trochou drzosti, která nám 
stále chybí. 

Družstvo dorostenek v letošním roce bylo 
ohroženo, počet kmenových hráček byl pou-
hých sedm. Museli jsme přistoupit k tomu, že si 
půjčíme 3 děvčata ze starších žaček a 3 děvčata 
z TJ Sokol Štěnovice. 
brankářka: Moravcová Adéla 
obrana: Červená Patricie, Langmajerová Ane-
ta, Komorousová Eliška, Schejbalová Kristýna, 
Kořínková Štěpánka, Havlíčková Michaela, 
Jabbourová Aneta 
útok: Bradová Adéla (31 branek), Kačírková 
Lucie (24), Živná Eva (14), Voráčková Šárka 
(2), Kaslová Kateřina (6), Klinerová Lucie
trenéři: m.n.h. Bradová Šárka a Moravec Petr 
Pořadí v tabulce po podzimní části:
5. místo 6  2  0  4       77:87      4 body
5. útočná řada a 3. obrana

Oblastní přebor starších žaček
TJ Přeštice - Sokol Tymákov B     20:11 (9:6)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov A     12:26 (8:12)
TJ Plzeň Újezd B - TJ Přeštice         8:18 (4:9)
TJ Plzeň Újezd A - TJ Přeštice      13:10 (8:8)
Sokol Dobřív - TJ Přeštice               0:21 (0:13)
TJ Přeštice - Sokol Nezvěstice      16:7 (10:5)
TJ Přeštice - TJ Božkov                 20:3 (11:1)
TJ Přeštice - Sokol Štěnovice        20:15 (10:9)

Sokol Ejpovice - TJ Přeštice            4:20 (2:11)
TJ Přeštice - Sokol Kyšice             15:12 (9:5)
Hodnocení a sestava družstva:

Po roční přestávce, zaviněné nedostatkem 
hráček, se v průběhu měsíce srpna opět utvo-
řilo družstvo starších žaček. Základ byl složen 
z osmi loňských úspěšných mladších žaček, 
které přešly o kategorii výš věkově, či zůstávají 
v mladších, ale mají na soutěž starších herně. 
K nim přistoupilo pět děvčat, která již vloni za 
mladší věkově hrát nemohla a působila v jiných 
družstvech a zřejmě loňské úspěchy a utvářející 
se dobrá parta přitáhly ještě další děvčata, která 
se zatím s házenou teprve seznamují, ale časem 
se mohou stát pro kolektiv potřebnými. Tak se 
v průběhu podzimu vykrystalizoval kolektiv ve 
složení:
brankářky: Baumrukerová Eva, Kašparová 
Markéta a třeba i Zábranová Veronika
obrana: Mlynaříková Noemi, Jabbourová Ane-
ta, Komorousová Eliška, Komárková Tereza,                    
Szlachtová Veronika, Skálová Melissa, Votýp-
ková Tereza
útok:  Schejbalová Barbora (14 branek), Kline-
rová Lucie (61), Tušková Nikola (71), Černá 
Markéta (29), Ausbergerová Klára (8), Wiesne-
rová Lucie (6), Tušková Kamila (12) 
trenéři: Karel Tušek a Silvia Mlynaříková
Pořadí v tabulce po podzimní části:
1. místo 12  10  0  2      203:122      20 bodů

Nejsou odehrána všechna utkání ze strany 
ostatních družstev.
3. útočná řada a 3. obrana 
Oblastní přebor starších žáků
TJ Přeštice - Sokol Tymákov        15:16 (7:8)
Sokol Blovice - TJ Přeštice           11:14 (5:5)
TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice          23:6 (15:3)
Sokol Dobřív - TJ Přeštice            14:13 (7:7)
TJ Přeštice - TJ Božkov                 15:9 (7:6)
TJ Přeštice - TJ DIOSS Nýřany       6:6 (1:3)
Sokol Ejpovice - TJ Přeštice          19:11 (11:4)
TJ Přeštice - Sokol Kyšice               9:23 (5:14)
Hodnocení a sestava družstva:

Do nové sezony vstoupilo družstvo starších 
žáků s pozměněným kolektivem. Odchodem do 
vyšší věkové kategorie družstvo opustili hráči, 
kteří tvořili základní pilíře obrany (Jan Kolář, 
Marek Hodan). Z kategorie mladších žáků do 
družstva přišlo devět nových hráčů. Družstvo se 
potýká s velice malou produktivitou při střelbě, 
kdy se nedaří proměňovat vypracované střelec-
ké příležitosti. 
brankáři: Cibulka Ladislav, Rund Zbyšek
obrana: Jurkov Jan, Rout Daniel, Šlehofer 
Michal, Frouz Zdeněk, Přerost Martin, Rádl 
Jan, Šlehofer Ondřej, Baláž Daniel
útok: Dobiš Dominik (63 branek), Moulis Jakub 
(18), Hájek Filip (15), Dobrý Jan (9), Váchal 
Vojtěch (9), Řezanka Václav (2), Tůma Micha-
el (1), Brada Pavel  
trenér : Dobiš Pavel   
vedoucí družstva: Cibulka Ladislav st. 
Pořadí v tabulce po podzimní části:
8. místo 10  3  1  6      117:151      7 bodů
9. útočná řada a 6. nejlepší obrana
Oblastní přebor mladších žaček 
TJ Přeštice A - Sokol Tymákov     22:11 (10:5)
TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice A         5:21 (1:11)
TJ Všenice - TJ Přeštice A                6:31 (4:13)
TJ Přeštice A - Sokol Kyšice         18:9 (8:3)
TJ Přeštice A - TJ Přeštice B          33:2 (14:0)
TJ Přeštice A - Sokol Štěnovice     23:6 (11:2)

Hodnocení a sestava družstva A:
Letošní sezónu 2012/2013 družstvo mladších 

žaček TJ Přeštice A rozehrálo velmi slušně. 
Oproti loňskému roku, kdy jsme jako nejmladší 
družstvo zápasily na konci tabulky, letošní rok 
začal úspěšně a bez ztráty „kytičky“ jsme na 
prvním místě s plným počtem bodů. Zásluhu 
na tomto výsledku má celé družstvo mladších 
žaček A. I když musím říct, že díky tomu, že 
naše mladé družstvo bylo v letošní sezoně dopl-
něno 4 děvčaty z loňského stříbrného družstva 
z M. ČR ml. žaček, výkon všech hráček vzros-
tl o 100 %. Nová děvčata výborně zapadla do 
kolektivu a skvěle se s těmi mladšími doplňují, 
jak herně, tak kamarádsky. Samozřejmě vždy 
se dobře hodnotí, když družstvo vítězí, ale 
nutno podotknout, že družstvo mladších žaček 
A při každém zápase ukazuje velmi bojovnou 
hru a každé utkání hraje srdcem a za celý tým. 
Pochvalu si v družstvu zaslouží každá hráčka 
bez rozdílu, a to nejenom svým přístupem k tré-
ninkům, k zápasům, ale i to jak si mezi sebou 

všechny hráčky vzájemně fandí, podporují se 
a tím vytvářejí příjemnou atmosféru v týmu. Ale 
nesmíme usnout na vavřínech, jelikož máme za 
sebou pouze půl sezony. Také doufám, že se 
nám podaří rozšířit řady brankářek, kterých je 
stále nedostatek, a to ve všech kategoriích. 
brankářka:  Hrbáčková Julie
obrana: Dobrá Veronika, Kamenová Martina, 
Brunátová Andrea, Řezníčková Lucie
útok: Tušková Kamila (26 branek), Wiesnerová 
Lucie (34), Ausbergerová Klára (51), Trávová 
Michaela (32), Schejbalová Adéla (31), Trem-
lová Kamila (12)
trenérky: m.n.h. Jabbourová Romana, Vizing-
rová Kristýna 

Dále k nám přišla 3 nová děvčata: Martinco-
vá Eva, Hasová Nikola a Šimanová Lenka, kte-
rá doufám u nás vydrží. V neposlední řadě bych 
chtěla ještě poděkovat všem rodičům, kteří nás 
podporují, fandí, pomáhají jako řidiči a někdy 
je to opravdu náročné, ale zatím jsme to vždy 
zvládli.
Pořadí v tabulce po podzimní části:
1. místo 8  8  0  0       186:44      24 bodů 
Nejlepší útočná řada a 2. nejlepší obrana
(1. Blovice 39). 

TJ Přeštice B - Sokol Tymákov       4:25 (3:16)
TJ Všenice - TJ Přeštice B             14:7 (7:3)
Sokol Blovice - TJ Přeštice B        12:4 (6:2)
TJ Přeštice B - Sokol Kyšice            3:21 (0:9)
TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice B         9:9 (6:4)
TJ Přeštice B - Sokol Štěnovice       3:20 (1:11)
Hodnocení a sestava družstva B:

Mladší žačky B je nové družstvo, které se 
teprve seznamuje s hrou na celém hřišti. Děv-
čata přešla z přípravky, kde se hraje „trojkovým 
systémem“. Tomu také odpovídaly podzimní 
výsledky. Děvčata jsou ale bojovnice s chutí do 
hry a i díky tomu si zahrála s Plzní-Újezdem 
o první, pro nás cenné body. Máme se toho hod-
ně co učit, tak doufám, že děvčatům chuť vydrží 
a na jaře posbíráme bodů více. V družstvu je 
dost hráček, které mají předpoklady se herně 
zlepšovat a v budoucnosti dosahovat lepších 
výsledků.      
brankářky: Kratochvílová Lucie, Moulisová 
Kristýna, Hrabětová Jana
obrana: Hodanová Tereza, Havlíčková Martina, 
Hrdonková Natálie, Kokošková Vanda, Kunešo-
vá Kristýna, Loudová Adéla, Němcová Aneta
útok: Komárková Eliška (24 branek), Sedláčko-
vá Pavlína (11), Šalomová Veronika (2), Mour-
ková Karolína (1), Kalčíková Šárka
trenérky: Stehlíková Pavlína, Havlíčková Mar-
tina, Jandová Jitka
Pořadí v tabulce po podzimní části:
9. místo 8  0  1  7       38:150      1 bod
8. útočná řada a 8. obrana

Oblastní přebor mladších žáků
TJ Všenice - TJ Přeštice                   2:9 (1:5)
TJ Přeštice - TJ Božkov                 14:10 (7:4)
TJ Vřeskovice - TJ Přeštice             9:10 (1:5)
TJ Přeštice - TJ DIOSS Nýřany       9:1 (5:1)
Sokol Ejpovice - TJ Přeštice            7:14 (6:4)
TJ Přeštice - Sokol Kyšice               8:12 (3:7)

Hodnocení a sestava družstva:
Družstvo mladších žáků zahájilo sezonu jako 

úplný nováček. Do kolektivu bylo přeřazeno 
devět chlapců z přípravky, kteří hráli doposud 
„trojkový systém“. Ti si museli zvykat na velké 
hřiště a s pravidly se seznámili až při hře. Také 
jsou mezi chlapci věkové rozdíly. Při zápa-
sech nám občas vypomáhají tři starší žáci a tím 
družstvo hraje mimo soutěž. Zápas od zápasu 
dochází ke zlepšování a je to vidět i na výsled-
cích. Důležité bude, aby se co nejdříve mohlo 
družstvo obejít bez pomoci starších žáků.

Momentálně jsme na pátém místě a družstvo 
má na to, aby na jaře bojovalo o vyšší příčky.
brankáři: Rund Zbyšek, Vlček Tadeáš, Štýs 
Matyáš
obrana:  Janoch Milan, Řezanka Josef, Schrei-
ber Denis, Rout Daniel, Brada Petr, Řezníček 
Marek, Hrubý Vojtěch
útok:  Šilingr Radek (20 branek), Seifert Filip 
(13), Štengl Jan (10), Štengl Jiří (12), Řezanka 
Václav (25), Cellárik Jan
trenéři: Urban Tomáš, Brada Marek, Albl Filip
Pořadí v tabulce po podzimní části:
5. místo 8  5  0  3       82:66      15 bodů
7. útočná řada a 2. nejlepší zadní řada
(1. Litohlavy 63)                   Stanislav Zadražil

oddíl národní házené TJ Přeštice
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Výsledky a hodnocení družstev oddílu národní házené TJ Přeštice v podzimní části 2012



Dne 26. 9. 2012 opustil navždy pozemské řeky vodák 

Karel Zahradil
z Horušan ve věku 

nedožitých 95 let. Pane 
Zahradile, děkujeme 
Vám za těch několik 

vzácných chvil strávených ve Vaší pří-
tomnosti. Budeme na Vás vzpomínat 
jako na člověka s veselou myslí, bys-
trým úsudkem a velkou životní moud-
rostí.

za TOM Úhlava a KČT Úhlava, 
Dagmar Švihlová a Hana Žambůrková
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Jen nedopadnout jako loni
Patnácticentimetrová sněhová nadílka kon-

cem října rozhodla, že národní házená skončila 
předčasně a jarní předehrávané kolo s Chomu-
tovem se nekonalo. 

„Je to škoda,“ byl zklamán trenér přeštic-
kých ligových žen Stanislav Zadražil, „děv-
čata byla v laufu, výborně odehrála dvoukolo 
proti Dobrušce a Krčínu a vybojovala tři body. 
Mohli jsme tak možná mít další. Ale nedá se 
nic dělat.“ Přesto je pohled na tabulku z pohle-
du Přeštic příjemný. První místo, dvacet bodů, 
jen drobné ztráty za dvě remízy, výborně hra-
jící obrana, hodně přesně střílející útok. „Jen 
to nechci zakřiknout,“ odmítá euforii, „loni to 
bylo podobné a jak jsme nakonec dopadli. Jen 
tři výhry nás poslali dolů a přes Chomutov 
jsme nepřešli ve čtvrtfinále play off. Ale to se 
snad nestane.“ Jistotou jsou zadní řady, kvalitní 
brankářky a dobře hrající obrana: „Je to tako-
vé klišé, ale kvalitou bude naše brankářské duo 
patřit mezi nejlepší v lize. Jinde většinou mají 
jednu výbornou, druhou na doplnění, my máme 
dvě výborné. Za obranu mluví výsledky. V loň-
ském ročníku druhá nejlepší, stejné je to i letos 
po podzimu. Většinou nastupovala v základním 
složení Špongrová – Skálová – K. Vizingrová, 
podle potřeby střídaly Bošková a Horáková. 
Alternativou na beka se velice dobře uvedla  

E. Vizingrová a je dobře, že se po krátké odml-
ce k házené vrátila.“ 

Přeštický celek se minulou sezonu potýkal 
v řadě zápasů s výkyvy útoku: „Bohužel je to 
tak. Byly výborné zápasy, ale naopak jiné, kdy 
se holky trápily a potýkaly s přesností střelby. 
Náš útok byl až osmý nejproduktivnější. Proto 
jsme přes letní přestávku hledali doplnění. Na 
hostování k nám přišly dvě výborné střelkyně, 
Jolana Levorová z Příchovic a štěnovická Nikol 
Červená. Celkově se všechny útočnice zlepši-
ly, jedna dokáže pomoci druhé a vždy se najde 
alespoň jedna, která si vzala střelecké rukavi-
ce. Každá má v mančaftu svou úlohu. Projevi-
lo se to i na nastřílených brankách, máme třetí 
nejlepší útok. Základní lajnu Živná – Levoro-
vá – Krouparová doplňují Červená, Šrámková 
a Volfová. Podle vývoje utkání se vždy hledala 
ideální útočná trojka.“ Týden po skončené pod-
zimní části je otázka na přípravu možná trochu 
scestná. „Do Vánoc bude individuální příprava, 
po novém roce začneme tvrdě s přípravou. Stří-
dat se bude fyzička s herní přípravou, protože 
v polovině ledna nás čeká čtvrtfinále Českého 
poháru. Povinností je postoupit, ale co bude 
dále, se uvidí. V polovině února plánujeme 
několikadenní soustředění na sněhu. V březnu, 
jak to jen půjde, chceme chodit ven a dělat herní 
přípravu. První dubnovou neděli začíná ligová 
soutěž.“ K cílům se nechce trenér vyjadřovat: 
„Nechci nic zakřiknout, tak nebudu plánovat. 
Soutěž máme dobře rozehranou, v play off urči-
tě budeme. Pak už je to o štěstí. Děvčata mají 
výbornou partu, snaží se úspěchu svou přípra-
vou, svým přístupem jít naproti. Podobné je to 
v Českém poháru. Takže uvidíme.“

                                                            (šat)

Šachy v Přešticích
Šachový klub existoval v Přešticích již před 

2. světovou válkou. Hrávalo se v restauracích 
prakticky prý každý den, v neděli často i od 
rána do večera. Byla to tehdy spíše společenská 
záležitost. Určitě se při tom vypilo moře kávy 
i piva a vykouřilo bezpočet cigaret. Život poklid-
ně plynul a nikdo nikam nespěchal. O skutečné 
činnosti šachového oddílu není mnoho zázna-
mů. Je však doloženo, že 8. dubna 1933 prohrá-
li přeštičtí šachisté 2,5:3,5 s družstvem Klatov. 
Podobně vypadal šachový život i bezprostředně 
po válce. To hrávali místní kloboučník a kate-
cheta v bordově sametových boxech restaura-
ce Zemědělského domu, jak se píše v kronice. 
Doba se však měnila a kavárenský šach nahra-
dila řádná organizovanost. Dne 23. 11. 1952 byl 
ustanoven šachový odbor při závodním klubu 
Revolučního odborového hnutí  Jednoty v Přeš-
ticích. Tento den je proto možné považovat za 
oficiální založení Šachového klubu, jehož čin-
nost trvá nepřetržitě 60 let. Tenkrát se hrálo 
v restauraci  „U Kripnerů“  v úterý od 19 hodin 
a v neděli od 8 hodin. Ze záznamů v kronice 
Šachového klubu je patrné, že přeštický oddíl 
neměl nikdy žádné velké ambice, dokonce to 
vyvolává občas pocit, že místní šachisté chodi-
li od porážky k porážce. Ale na tom není nic 
špatného. Svědčí to jen o tom, že hráči tady 
vždy hráli pro radost, zábavu a potěšení.  Tak je 
tomu koneckonců pořád. Proto poněkud úsměv-
ně působí úkol uložený členskou schůzí v roce 
1982 nesestoupit z krajského přeboru. Ale ani 
socialistické závazky k výročí VŘSR oddíl pří-
liš neplnil. Oživení činnosti oddílu nastalo ve 
2. polovině 80. let. V té době byla založena 
tradice novoročních turnajů v bleskovém šachu 

a navázány neformální kontakty se šachisty 
z německého Stützerbachu. Letos se sehrál již 
26. ročník Novoročního turnaje a s německými 
přáteli se navštěvujeme pravidelně již 25 let. 
Důležité pro klubový život bylo a stále zůstává 
pravidelné pořádání přeboru jednotlivců.  Prv-
ní se hrál již v roce 1952 a do letošního roku 
nebylo sehráno pouhých 12 ročníků, poslední 
se nehrál před 30 lety. Šachový klub Přeštice 
úspěšně zvládnul všechny problémy spojené se 
změnami ve společnosti po roce 1989. Mnohé 
oddíly se nedokázaly vyrovnat s novými eko-
nomickými podmínkami pro svoji činnost a se 
změnou životního stylu svých členů a omezova-
ly své aktivity nebo dokonce zanikaly.  Přeštic-
ký oddíl měl vždy oporu v místní tělovýchovné 
jednotě, je ekonomicky zajištěn a má důstojné 
postavení v rámci Plzeňského kraje. V součas-
né uspěchané době zbývá často málo volného 
času na koníčky a šachy bohužel nepatří mezi 
atraktivní a vyhledávané zábavy. Ani ten, kdo 
má šachy rád, nemusí dnes chodit pravidelně do 
klubovny, ale prostřednictvím internetu může 
hrát turnaje s hráči celého světa a studovat teo-
rii díky šachovým programům. Přesto Šachový 
klub stále existuje a výkonnostně roste. Je to 
tím, že má za sebou šedesátiletou historii, boha-
tou tradici i pestrou současnost, ale především 
členy cítící vzájemnou sounáležitost, kteří jsou 
připraveni bojovat za Přeštice. I přes výraznou 
individuálnost šachové hry přinášejí teprve 
zápasy v kolektivu největší zážitky a uspokoje-
ní. Proto tady Šachový klub 60 let existuje a je 
připraven dál plnit svoji funkci. 

Vladimír Blažek
předseda ŠK Přeštice

Úspěšná sezona Vodokrt
Letošní nohejbalovou okresní soutěž  PJ 

završili nohejbalisté SK Vodokrt A historicky 
nejlepším umístěním a to třetím místem. Hráli 
ve složení Robert Míšek a Martin Klokan jako 
první dvojka a Luboš Havlíček a Matěj Kokoška 
jako druhá dvojka. Nesmím opomenout ani na 
mužstvo B ve složení Jiří Hodek st. a Miroslav 
Brunát jako první dvojka a další Václav Kůs, 
Marcel Valeš, Miroslav Smola a Jiří Hodek ml., 
kteří dosáhli velmi dobrých výsledků. V nepo-
slední řadě musím zmínit i naši novou posilu 
Ladislava Hejmana ze Štáhlavic, který přinesl do 

mužstva další herní impulsy a pomohl i mužstvu 
A k vytouženému výsledku. Musím vyzvednout 
snahu všech našich hráčů, jak při zápasech, tak 
i na tréninkách. Při posledním venkovním trénin-
ku 24. 10. (17.00-19.15 hod.) se nás zúčastnilo 
při umělém osvětlení (tak potřebném v podzim-
ních dnech) sedm hráčů. A nyní začínáme opět 
jezdit trénovat do haly do Měčína. Další infor-
mace o nás najdete na našich nových webových 
stránkách www.skvodokrty.webnode.cz

Přeju všem mnoho dalších sportovních úspě-
chů!                     Luboš Havlíček, SK Vodokrty

Tabulka + výsledky – Plzeň-jih 2012
Pořadí Tým                         Utkání         Výher       Remíz       Proher        Skóre      Body

1. TJ Sokol ČB Prádlo 14       13           1                 0 62 : 22        27
2. NO Háje                             14       13           0             1 67 : 17        26
3. SK Vodokrty A               14       10           3                 1 60 : 24        23
4. ZCHP Bzí A               14       11           0                 3 63 : 21        22
5. Tichota-team Zelené          14       8           3                 3 54 : 30        19
6. ZCHP Bzí B               14       8           2    4 55 : 29        18
7. AVZO NC Čižice              14       6           3                 5 44 : 40        15
8. NC Bezinkáři Roupov       14       6           1            7 43 : 41        13
9. Střížovice               14       6           1          7 42 : 42        13
10. NK Třemšín               14       3           4    7 37 : 47        10
11. NC Sokol Kasejovice         14       4           1    9 33 : 51          9
12. SK Vodokrty B               14       3           1    10 24 : 60          7
13. TJ Úslavan Ždírec              14       3           0    11 26 : 58          6
14. TJ Řenče               14       0           1    13 11 : 73          1
15. NC Škrpál 1415 Letiny      14       0           1    13 09 : 75          1

Elektroinstalace
Tomáš Havlíček 
a Michal Jánský 
děkují všem zákazníkům 
a klientům za spolupráci.

Příjemné prožití 
vánočních dnů a mnoho 

úspěchů a světla 
v novém roce 2013.

          M. Jánský a T. Havlíček
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Módní přehlídka ve fotografiích

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 2013 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Město Přeštice zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo města Přeštice
dne 13. 12. 2012 od 18.00 hodin 

ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí.


