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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc prosinec
Zapadá podle Vašeho názoru záměr pře-

stavby objektu TIPSPORT baru do koncep-
ce Husovy ulice? (viz studie na webu města 
a ve výloze infocentra)

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

NEDOŽITÁ ŽIVOTNÍ 
JUBILEA                   str. 9, 10

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ str. 7

NOV  OTEVÍRÁME 2. 12. 2013 

• AROMATERAPIE

• BACHOVY KV TOVÉ ESENCE 

• ESENCIÁLNÍ OLEJE 

• ESKÁ AROMA - KOSMETIKA 

• NEJ ISTŠÍ KOSMETIKA PRO MIMINKA A D TI

• P ÍRODNÍ LEKÁRNA 

• DÁRKOVÉ POUKAZY 

Mlýnská 10, P eštice (ulice pod Komer ní bankou) 
Otevírací doba: St-Pá 9.00-17.00 hodin 

www.vonavazeme.cz

Prvňáček vzorem
Ještě nedostal ani své první vysvědčení a už 

můžeme jeho poctivé jednání dávat za příklad 
spolužákům i z vyšších ročníků, ale nejen jim! 

Damián Šimice, žák první třídy naší Základ-
ní školy Josefa Hlávky v Přešticích našel 
na vycházce se školní družinou peněženku 
s finančním obnosem a platební kartou. I přes-
to, že byla bez dokladů totožnosti, podařilo se 
prostřednictvím paní vychovatelky a pracovní-
ků MěÚ Přeštice peněženku vrátit jejímu maji-
teli. Ten poctivého nálezce po zásluze odměnil 
před žáky celé třídy.

Takovéto jednání nejen dětí není v dnešní 
době samozřejmostí. Proto příkladné chování 
žáka naší školy s radostí zveřejňujeme.

Helena Macháčková
vedoucí vychovatelka ŠD

Hospodaření města v příštím roce
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 bude zastupi-

telstvo města projednávat návrh rozpočtu na 
rok 2014. Návrh je již občanům k dispozici na 
úřední desce v aleji na Masarykově náměstí i na 
webu města. 

Rozpočet, který je navrhován jako schodko-
vý, obsahuje řadu potřebných investičních akcí, 
na které si město v předchozích letech naspořilo 
potřebné finanční prostředky. Zatímco počáteč-
ní stav finančních prostředků města na rozpoč-
tových bankovních účtech k 1. 1. 2011 činil 
necelých 38,5 miliónu korun, předpokládaný 
zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013 
by se měl pohybovat okolo 65 miliónů korun. 
Plánovaný výsledek hospodaření města v příš-
tím roce je nejlépe vidět z následující tabulky:

V investičních plánech města na rok 2014 
jsou obsaženy například úpravy přechodů pro 

chodce v Husově ulici pro zvýšení bezpečnosti 
chodců, výstavba parkovišť u nádraží a na kon-
ci Mlýnské ulice, úpravy centrálního topného 
systému města, rekonstrukce prostor nynější 
restaurace Peklo, dokončení městské optic-
ké sítě a kamerového systému, úpravy ploch 
v areálu KČT, snad už poslední výdaje spojené 
s akcí Čistá Berounka, zpracování studie a pro-
jektové dokumentace pro výstavbu vodojemu 
a celá řada dalších akcí.

Pro městské příspěvkové organizace jsou plá-
novány další investice, např. dostavba budovy 
základní umělecké školy nebo rekonstrukce 
střech budov základní školy. Pro neziskové 
organizace jsou v návrhu rozpočtu obsaženy 
příspěvky na činnost a grantový systém měst-
ských dotací i účelové dotace na rekonstrukce 
majetku. 

Na částečnou úhradu nutných výdajů hodlá 
město využít dotace v celkové hodnotě 23 mili-
ónů korun. 

Připomínky k návrhu rozpočtu je mož-
né podávat do 11. prosince 2013 do 14 hodin 
finančnímu odboru městského úřadu.

Eva Česáková
tajemnice  MÚ Přeštice

Starostův vánoční strom 2012
V červnových PN jsem slíbil, že seznámím 

veřejnost s výsledky policejního šetření ano-
nymního podání na mou osobu z 15. 5. 2013 pro 
možné trestněprávní jednání starosty v souvislosti 
s objednáním výzdoby vánočního stromu. V říj-
nu na moje vyžádání město obdrželo od policie 
vyjádření: „Policií ČR nebyly zjištěny skutečnosti 
důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trest-
ný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního 
řízení a věc byla uložena do archivu.“

Dne 20. 6. zastupitelstvo města přijalo usnesení 
č. F/3: „ZM ukládá starostovi města Mgr. Anto-
nínovi Kmochovi úhradu 149 569 Kč jako náhra-
du škody způsobené městu Přeštice chybným 
postupem při zadání zakázky vánočního osvětlení 
v prosinci 2012. Náhrada škody bude uhrazena na 
účet města Přeštice se splatností 30. 9. 2013.“ 

Na veřejných zasedáních zastupitelstva 20. 6. 
a 26. 9. jsem závěrem své obhajoby sdělil mé pře-
svědčení, že:
1) ke škodě na majetku města nedošlo
2) dozdobení vánočního stromu jsem zadal v dob-
ré víře a účelně
3) z výše uvedených důvodů úhradu neprovedu 
a že v případě, že ji město po mě bude vymáhat 
soudní cestou, budu nucen se s městem soudit. 

Dne 26. 9. ZM přijalo usnesení G/1, ve kterém 
„ukládá starostovi města svolat do 15. 10. 2013 pra-
covní poradu zastupitelstva města k vysvětlení postu-
pu provedení vánočního osvětlení včetně předložení 
důkazů. Do té doby zastupitelstvo města pozastavuje 
platnost usnesení č. F/3 ze dne 20. 6. 2013.“

Dne 15. 10. se konala pracovní porada ZM, 
kde jsem zopakoval moji detailní argumentaci 
opřenou o zvukový záznam jak důvodové zprávy 
a návrhu usnesení bodu „vánoční strom“ před-
nesený respektive navržený členkou ZM paní  
Ing. Papežovou, tak projevů dalších diskutujících 
ze zasedání 26. 9.

Stále tedy požaduji, aby ZM zrušilo usnesení  
;č. F/3 ze dne 20. 6. 2013, kterým mi ukládá náhra-
du škody ve výši 149 569 Kč. Stejně tak požaduji, 
aby se členka ZM paní Ing. Papežová omluvila za 
ty nepravdivé údaje, které ve věci vánoční výzdo-
by r. 2012 zastupitelstvu předložila a které mohly 
ovlivnit rozhodování členů ZM při schvalování 
uvedeného usnesení.  

Chci věřit, že další nepříjemnou roční kauzu, 
která negativně oslovila nejen přeštickou, ale i šir-
ší veřejnost, zastupitelstvo na svém prosincovém 
zasedání ukončí. Poškozuje mnohé a rozumným 
neprospívá.            Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Město Přeštice zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo 
města Přeštice
dne 12. 12. 2013 od 17.00 hodin 

ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí.

CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA   str. 5

NOVÝ NÁZEV
Turistické informační centrum
Přeštice
Tel./fax 377 981 911
informacnicentrum@prestice-mesto.cz

Vážení, 
končí rok 2013, v našem městě a v naší zemi 

určitě nebyl nudný. Vloni jsem ladil předvánoč-
ní sloupek v pozitivním duchu, letos to jde zase 
o trochu líp. Přestože málokdo z nás je na tom 
lépe než před rokem, i mě stál nejvíc pracovní-
ho úsilí a nervů v mém dosavadním působení 
na radnici. Jde to k lepšímu, přestože se častě-
ji setkávám s nervozitou a zřídka s člověkem, 
který jedná normálně v klidu a často i tehdy, 
máme-li společný zájem. Protože zase víme tro-
chu víc o tom, co se v naší zemi dělo a děje, 
víme víc sami o sobě, jak se s tou demokracií 
lopotíme. Lidé se více zajímají o politiku a poli-
tiky všech úrovní, o ty, kteří obdrželi důvěru 
a odpovědnost k jejich dočasnému zastupová-
ní při správě našich společných věcí, pořád ale 
málo. Postupně rozeznáváme, zda je pro dobré-
ho politického správce státu, krajů a obcí prio-
ritní kvalifikace morální nebo odborná. Nebát se 
a nekrást, pravda a láska a spravedlnost zvítězí 
… Ukázalo se, že oba kvalifikační předpoklady 
měl málokdo a měl-li je, na politickém poli mu 
dosud systémově pšenka nekvetla. Jsem rád za 
změnu a jsem v očekávání, zda nová sněmovna 
pootočí kormidlo směrem k obecnému blahu. 
Snad ho bude naplňovat úspěšněji než současný 
prezident mé loňské očekávání sjednocovatele 
a morální autority hlavy státu. Nehodlám však 
mířit pouze na jiné, každý z nás by si měl zame-
tat především před svým prahem, aby měl prá-
vo kritizovat druhé. Je třeba myslet pozitivně 
a konat konstruktivně, k tomu je potřeba chlad-
né hlavy a rozvážného rozhodování. Je třeba 
znovu vycházet z důvěry, ne z podezírání.       

Těším se na prosinec, měsíc Vánoc, protože 
lidi uklidňuje a sjednocuje. Sjednocuje počáteč-
ní radost a bezprostřednost dětí s životní moud-
rostí starců, sounáležitost. Nikdo v něm nemu-
sí být a není sám, není-li nemocný bolestným 
pocitem samoty. Pak ho nabádám, aby vyrazil 
mezi nás, třeba na početné kulturní akce prosin-
cového programu.       

Dovolte mi, abych za práci vykonanou pro 
město v tomto roce poděkoval zastupitelům 
města. Abych poděkoval všem zaměstnancům 
městského úřadu za dobře zvládnutý a pro něk-
teré z nich obzvlášť náročný rok. Obdobný dík 
směruji k zaměstnancům našich příspěvkových 
organizací.  

Poděkování za jejich činnost a spoluprá-
ci s městem posílám také zaměstnavatelům 
a zaměstnancům v přeštických firmách, podni-
katelům, přeji jim v nadcházejícím roce prospe-
ritu a spokojenost.

Všem nám v Přešticích, Skočicích, Žerovi-
cích a Zastávce přeji zdraví, pohodu vánočního 
štěstí, veselý a šťastný vstup do roku 2014, přeji 
tím víc, čím jste menší.                 

Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Poděkování
V letošním roce uplynulo dva-

cet let od začátku partnerství 
měst Přeštice-Nittenau.

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice byla pozvá-
na k účasti na oslavách tohoto výročí, které se 
konaly 19. října v Bavorsku. Sokolové v počtu 
20 osob se zúčastnili s ostatními pozvanými 
autobusového zájezdu do Nittenau. Sokolové 
v rámci oslav předvedli ukázky dvou sletových 
skladeb. V Nittenau jsme prožili krásný den, 
i počasí nám přálo. Setkali jsme se s vedením 
města i s občany. Navštívili jsme i chovatelský 
areál.

Děkujeme vedení města Přeštice za krásný 
zážitek. Těšíme se na další spolupráci.

Ing. Jan Korec, místostarosta 
Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc říjen 2013

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

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

vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Výměna řidičských průkazů

• zajištění veřejného pořádku: Přeštický kanec 
a Den vzniku samostatného čs. státu na Masary-
kově nám., dražba na FÚ v Přešticích, volby do 
Poslanecké sněmovny, taneční – prodloužená 
v sokolovně, 3x přednáška ve školní družině na 
téma – BESIP a rizikové osoby 
• výjezd na stížnosti narušení veřejného pořád-
ku: 1x na podnapilého občana ležícího na cestě 
do Příchovic v ul. V Brance – předveden a pře-
dán policii k dalšímu opatření, 1x na mladíky 
vzbuzující veřejné pohoršení na Přeštickém 
kanci, 1x na mladíky lezoucí v ul. V Brance po 
zdech u domů, 1x na pár požívající alkoholic-
ké nápoje na Masarykově nám., 2x na mládež 
znečišťující veřejné prostranství převracením 

kontejnerů v ul. Veleslavínova, 1x na fyzické 
a slovní napadání a 1x krádež mincí z kašny na 
Masarykově nám. – vše řešeno blokově 
• městským kamerovým systémem byli zachy-
ceni pachatelé: krádeže reklamního poutače 
před prodejnou Kebab na Tř. 1. máje, 2x krá-
deže jízdního kola od Klubu U Dědy v ul. Hláv-
kova a od rodinného domu v ul. Kollárova, 2x 
znečištění veřejného prostranství převrácením 
kontejnerů v ul. Veleslavínova, jízdy vozidla 
po stezce pro chodce na Masarykově nám., neo-
právněného užívání vozidla odstaveného v ul. 
V Háječku (2 mladíci) – podezřelí pachatelé 
předáni k vyřešení správnímu orgánu, policii 
nebo vyřešeni v blokovém řízení

• Dne 16. 10. byl proveden odtah vozidla BMW 
tvořícího překážku silničního provozu v ul. 
Hlávkova, kde bránil vyjetí vozidel od místních 
garáží a firmě provádějící stavbu přechodu pro 
chodce u hřbitova. Dále byla provedena dne  
25. 10. 2013 asistence MěÚ-HO při odtahu 
vozidla peugeot, jako opuštěné věci, které bylo 
od r. 2011 odstaveno na parkovišti u ČSOB 
v ul. Mlýnská. 
• Druhý a třetí zářijový víkend v nočních hodi-
nách patřil společným akcím MP a PČR zamě-
řeným na  držení omamných a psychotropních 
látek, podávání alkoholických nápojů mladist-
vím a požívání alkoholu a omamných látek řidi-
či. Během akcí bylo zkontrolováno: 108 osob, 
61 vozidel, 7 provozoven a zjištěno: 15 přestup-
ků v dopravě, 3 přestupky požívání omamných 
a psychotropních látek, 2 trestné činy přecho-
vávání omamných a psychotropních látek a je-
dů, 1 osoba byla převezena do záchytné stanice 
Plzeň.

Preventivní akce zaměřená na poutání dětí 
a používání dětských autosedaček

MP Přeštice provedla v ranních hodinách měsí-
ce září 2013 dopravně preventivní akce zaměřené 
na poutání dětí bezpečnostními pásy a používání 
dětských autosedaček ve vozidlech. Akce byly 
provedeny u ZŠ Rebcova, Josefa Hlávky a ve 
Skočicích a u MŠ Dukelská a Gagarinova. Během 
nich strážníci zkontrolovali 121 dětí v 91 vozi-
dlech. Zjištěné závady: 5x nepřipoutáni bezpeč-
nostním pásem, 3x jízda bez autosedačky, 3x bez 
autosedačky a nepřipoutáni na sedadle vpředu. 
Jelikož se jednalo o preventivní opatření, nebyli 
řidiči sankcionováni a byl jim předán leták o bez-
pečném poutání. Tyto akce budou zopakovány. 
Řidiči, kteří poruší tuto povinnost dle zákona, 
budou oznámeni k vyřešení správnímu orgánu, 
který může uložit pokutu do 2500 Kč a odebere  
4 body. 
Důvody pro používání dětských autosedaček:
• je nutno poutat dítě do autosedačky i při jíz-
dě v obci (cesta do školy, na nákup), neboť při 
prudkém brzdění či nárazu je každá osoba ve 
vozidle vržena obrovskou silou vpřed a náraz 
v rychlosti 15 km/h bez dětské autosedačky 
může být pro dítě již smrtelný
• náraz při rychlosti 50 km/h bez dětské autose-
dačky odpovídá pádu z výšky 10 m (3. poscho-
dí budovy), je to stejný hazard, jako je nechat na 
parapetu otevřeného okna ve třetím patře
• nejvíce dětí při nehodách umírá v autě (nikoliv 
jako chodci či cyklisté)
• nezajištěné děti v autě umírají při nehodě 
7x častěji než děti zabezpečené v autosedačce
Havárii často zabránit nemůžete, smrti vaše-
ho dítěte však ano!!!

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

U S N E S E N Í  
z 20. zasedání Zastupitelstva města 

konaného dne 7. 11. 2013 
 v Kulturním a komunitním centru

 Přeštice,
Masarykovo nám. 311

Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Königs-
mark, Mgr. Vladimír Frouz, MUDr. Marie Stra-
ková

B/schvaluje
1. Program 20. zasedání Zastupitelstva města 
Přeštice
2. Rozpočtové opatření č. 16/2013
3. Podání žádosti do 27. výzvy ROP NUTS 
II Jihozápad na výstavbu krytého plaveckého 
bazénu v Přešticích

C/ruší
Usnesení ZM č. E/1 ze dne 21. 2. 2013. 

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

„Zelená Hora“ v závěru roku
Pro věrné čtenáře a příznivce vlastivědné-

ho sborníku „Pod Zelenou Horou“ vybíráme 
z obsahu jeho čtvrtého a posledního letošního 
vydání:

Na významného muzejníka, archeologa 
a dlouholetého ředitele blovického muzea Kar-
la Škrábka, od jehož narození uplynulo v tomto 
roce 100 let, zavzpomínal pracovník téže insti-
tuce Jiří Bouda. V druhé části své práce o rodu 
Drslaviců na Plzeňsku přibližuje Michal Tejček 
na příkladu Svatobora z Přeštic život a majetek 
raně středověkého velmože v první polovině 
13. století. V historických análech jsou poprvé 
v souvislosti s jeho jménem zmiňovány Přeš-
tice, ovšem jeho přeštický újezd zahrnoval 
celkem čtrnáct vesnic a část patnácté, v hod-
notě 1200 hřiven stříbra. Poměry na nepomuc-
kých školách v kontextu poválečného vývoje 
československého školství se zabývá Lenka 
Špačková s tím, že ještě připravuje navazují-
cí kapitolu z časů končící první republiky. Ve 
Výletu do minulých věků nás archeolog Milan 
Řezáč tentokrát zavede do středního eneolitu, 
k lidu tzv. „chamské kultury“. Podle dochova-
ných artefaktů měli jeho příslušníci v Čechách 
i v Bavorsku hodně společného, ale dodnes tuto 

prehistorickou etapu provázejí některé, zatím 
nevysvětlené, otazníky. Za příklady nemusíme 
chodit daleko, autor mj. popisuje situační nálezy 
v Kališti a v Zálesí. Vzpomínková črta „Sádky 
v Prádle – kus mého mládí“ vznikla na základě 
vyprávění přeštické občanky paní Marie Živné 
a patří sem už proto, že čas předvánoční se nese 
ve znamení ryb všeho druhu. Na nově spuště-
ný projekt Staré Mapy.cz upozorňuje širokou 
veřejnost PhDr. Eva Heřmanová. Jde o volně 
přístupnou databázi cca 9000 digitalizovaných 
historických map, s níž může kdokoli pracovat, 
a dokonce ze svých zdrojů dále doplňovat. Je 
to nejen úžasná pomůcka pro všechny badatele 
bez rozdílu, ale také velká výzva. Zvláště když 
autorka v závěru podotýká, že pokrytí území 
jižního Plzeňska zpracovanými mapami není 
nijak intenzivní a že by bylo třeba i tuto část 
kulturního dědictví formou dobrovolné pomoci 
cíleně doplňovat a po odborném zpracování tak 
zachovat pro příští generace.

Kromě Zrcadla místní kultury, které předsta-
vuje známého fotografa Ing. Karla Šatru, přiná-
ší sborník ještě upoutávky na nové knižní tituly 
a příspěvek ke končícímu Roku lidové architek-
tury.                                          Věra Kokošková

M sto P eštice
nabízí ve ve ejné dobrovolné dražb

Byt 3+1 v P ešticích
ul. Smetanova .p. 931 

podlahová plocha bytu 65 m2

2x balkón 4 m2 + sklep 4 m2

zahájení dražby: 14. prosince 2013 v 10.00 hod. 
nejnižší podání: 850 000 K
dražební jistota: 80 000 K
minimální p íhoz: 5 000 K
tržní ocen ní: 1 200 000 K

Místo pr b hu dražby:  
Dražební místnost penzion Centros  

na adrese Hlávkova .p. 56  
334 01 P eštice – okr. Plze -jih 

Informace v etn  dražební vyhlášky na: 
www.centralniadresa.cz 

www.agh-reality.cz 
Kontakt: tel. 724 077 880, Ing.  Milan Holub 

e-mail: info@agh-reality.cz 

Český červený kříž schůzoval
Dne 16. 10. se konala ve Skočicích Valná 

hromada Českého červeného kříže za přítom-
nosti místostarosty města Přeštice Mgr. Jana 
Königsmarka. Po oficiálním zahájení byla 
předsedkyní přečtena zpráva o činnosti České-
ho červeného kříže za rok 2013. Poté proběhla 
bouřlivá diskuze, do které se zapojila většina 
účastníků schůze. Následovalo kulturní vystou-
pení dětí základní a mateřské školy, za které 
dostaly malou sladkost. Nezapomněli jsme ani 
na odměnu pro nejlepší žáky ve sběru bylin. 
Příjemnou tečkou na závěr bylo občerstvení, po 
kterém následovala volná zábava doprovázena  
hudbou.                                 Libuše Tykvartová

jednatelka ČČK

www.kzprestice.cz
Sledujte 

Advent v minulosti a dnes
Advent je období mezi čtyřmi adventními 

nedělemi před Vánocemi. Začíná první advent-
ní nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. 
Konec adventu pak představuje západ slunce 
Štědrého večera.  Samotný název advent vychází 
z latinského slova adventus, což znamená „pří-
chod“. Protože lidstvo čekalo čtyři tisíciletí na 
svého Vykupitele, rozsvěcují se postupně všech-
ny čtyři svíce na adventním věnci podle advent-
ních nedělí.  Advent je především dobou zklidně-
ní a duchovní přípravy člověka na nadcházející 
oslavu svátků Narození Páně. Doba adventní má 
obdobný režim jako doba postní před Velikono-
cemi, proto i fialová liturgická barva v kostelích, 
stejně jako v době postní. 

Toho všeho si byli vědomi a tak se i chova-
li naši předkové. S příchodem adventu ustaly 
všechny zábavy a veselice.  Rčení, že „sv. Kate-
řina uzavírá kolo“ znamenalo, že Kateřinský 
ples nebo zábava byly poslední akcí tohoto dru-
hu před adventem. Vánoční výzdoba příbytků, 
vánoční stromky, zpěvy nebo vyhrávání koled 
musely logicky počkat až do Štědrého dne.  Zato 

ale naši předkové chodili do kostela na ranní mše 
zvané „roráty“. Ty se konaly většinou ještě za 
tmy, proto se nezřídka na cestu do kostela brá-
valy lucerny. Doba adventní má i své liturgické 
písně a zpěvy. Typicky české liturgické zpěvy, 
které doprovázejí rorátní mše, nemají v evropské 
kultuře obdobu.

V dnešní době má advent komerční podobu. 
V adventním čase vrcholí nákupy vánočních dár-
ků, lidé zdobí svá obydlí adventními věnci, roz-
svěcují vánoční stromy, mění svoje domy v pes-
trobarevně svítící a blikající objekty. Jednotlivé 
adventní neděle nesou jména: železná, bronzová, 
stříbrná a zlatá. O těchto nedělích jsou otevřené 
obchody a lidé chodí obtěžkáni taškami, hospo-
dyňky pečou cukroví, uklízejí a o době „ztišení 
a zklidnění“ už není vůbec řeč, snad jen v pro-
středí, které respektuje křesťanské zásady. 

Zkrátka advent býval jiný a ať už ho dnes někdo 
slaví tak, či onak, důležité je uvědomit si, z čeho 
advent vychází, a pochopit správný smysl nejen 
adventu, ale všech církevních svátků vůbec.

Eva Klepsová



Dne 8. listopadu jsme se v přeštické smuteční síni naposledy roz-
loučili s naším spoluobčanem, panem 

Ing. Zdeňkem Bohdanem,
který zemřel v neděli 3. listopadu po dlouhé nemoci ve věku 

87 let.  Pan Bohdan, který se narodil v roce 1926 a který byl také 
nasazen v Říši, byl manželem paní učitelky Stanislavy Bohdanové, 
která po mnoho let učila na 2. ZŠ v Přešticích. Také ona zemřela 
v březnu tohoto roku, nedlouho po svých 80. narozeninách.   

 Pan Bohdan byl dlouholetým členem TJ Přeštice, v jeho výboru 
od roku 1971 zastával funkci předsedy kontrolní a revizní komise. 
Byl nositelem tělovýchovného vyznamenání – II. st. veř. uznání.      

 Od roku 1992 byl také členem KČT Přeštice, kde později zastá-
val funkci předsedy. Velký podíl měl na vybudování turistické chaty v Prášilech. Turistika patřila 
mezi jeho velké záliby. Obzvláště poté, co odešel do důchodu, každoročně nachodil s přeštickými 
turisty stovky kilometrů. Nejvíce ho to táhlo na Šumavu, kde také měli chatu. Byl to člověk velice 
vzdělaný, moudrý, kamarádský a přátelský. Velice intenzivně navrhoval ty nejlepší z členů na 
celostátní ocenění v podobě Veřejných uznání za činnost organizační a cvičitelskou pro KČT a též 
sám svými dary „obšťastňoval“ své turistické přátele.

 V roce 2000 byl rozhodujícím aktérem při záchraně života mladého devatenáctiletého Slováka, 
který se zřítil z Velkého Oltáře pod horou Žďár (629 m) na Rokycansku, právě v místech, kde přeš-
tičtí turisté procházeli a zcela náhodně jej objevili. Pan Bohdan u něho, ještě s jedním účastníkem, 
setrval až do příjezdu sanitky a jeho následného lékařského ošetření.

 Byl příznivcem cvičení jógy, pravidelně po několik let docházel v Přešticích na její hodiny.  
Nadevše měl rád svoji velikou rodinu – manželku, se kterou prožil skoro 60 let spokojeného a har-
monického manželství, své tři syny a vnoučata. Miloval chvíle, kdy se všichni společně sešli.  

 Vážený pane Bohdane, patřil jste k těm lidem, kteří dokáží pro druhé mnoho udělat, věděl jste, co 
je a co znamená opravdové přátelství a podle toho jste se vždy choval. Po celý Váš život jste byl člo-
věk skromný, laskavý a obětavý a právě tak si Vás budou všichni pamatovat. Patříte k těm lidem, na 
které se nezapomíná. Čest Vaší památce! Celé rodině projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

 Za vedení města Přeštice  Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Pozn.: Za informace a zapůjčení fotografie k otištění děkuji panu Janu Mrkvičkovi – s panem 
Ing. Zd. Bohdanem byli dlouholetí a upřímní přátelé. Na přiložené fotografii je zachycen pan  
Ing. Zdeněk Bohdan s úsměvem na tváři, tedy takový, jakého jsme ho všichni znali, měli rádi 
a budeme si jej tak stále pamatovat.
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VÝROČÍ (listopad)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (říjen)

Zdeňka ZOUBKOVÁ        
Miluše SÝKOROVÁ       
Milada PĚCHOUČKOVÁ 
Jarmila HÁJKOVÁ       

(1933)
(1948)
(1922)
(1928)

86 let 
Václav BERKA (Žerovice)

Marie ZOUBKOVÁ

83 let 
Karel HRUBÝ
Václav KUBÍK

87 let 
Libuše SOUKUPOVÁ

Květoslava ALTMANOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

84 let 
Miloslava MAŠKOVÁ

Barbora TOUŠOVÁ
Helena SCHEJBALOVÁ

Blahopřání k 90. narozeninámSpolečenská kronika

88 let 
Jiřina KLASNOVÁ (Zastávka)

Václav PEŠŤÁK

81 let 
Jana VOLFOVÁ

Marie MORAVCOVÁ

89 let 
Juliana KUBÁLKOVÁ

Jaroslav SOUKUP

65. narozeniny pana Josefa Loudy

Poslední rozloučení s panem Ing. Zdeňkem Bohdanem

Ve druhé polovině měsíce října a v první 
polovině  listopadu oslavili své 80. narozeni-
ny tito naši přeštičtí spoluobčané: dne 26. října 
pan Josef Beran, 28. října pan Miloslav Císař  
a 3. listopadu pan Josef Šteflík. Oslavence 
osobně navštívil místostarosta Mgr. Jan Königs- 
mark a jménem vedení města všem co nejsr-
dečněji popřál do dalších let především hodně 
zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.

Významné životní jubileum 90 let oslavi-
ly v první polovině měsíce listopadu dvě naše 
spoluobčanky z Přeštic: dne 3. listopadu paní 
Anna Čivišová a dne 6. listopadu paní Marie 
Velkoborská. Obě oslavenkyně obdržely kvě-
tiny a za vedení města jim bylo do dalších let 
popřáno především hodně zdraví, pohody, štěs-
tí, radosti a spokojenosti.

Blahopřání k 91. narozeninám

Své úctyhodné životní výročí 91 let oslavi-
la dne 8. listopadu paní Karolína Homonická 
z Přeštic. Při této příležitosti ji navštívila členka 
Rady paní Erna Hájková a za vedení města jí 
předala květiny a zároveň popřála do dalších let 
především pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti 
a spokojenosti.

Blahopřání k 92. narozeninám

Své úctyhodné 92. narozeniny oslavila dne 
4. listopadu paní Vlasta Retyková z Přeštic, 
manželka bývalého dlouholetého a velice uzná-
vaného lékaře, pana MUDr. Stanislava Retyka. 
Za vedení města ji navštívila členka Rady paní 
Erna Hájková. Jubilantce předala květiny a do 
dalších let jí popřála hlavně pevné zdraví, hod-
ně radosti, štěstí a pohody.

82 let 
Jaruška ŠÁROVÁ

Marta SPÁČILOVÁ
Ludmila HOMOLKOVÁ

Paní Karolína Homonická (vlevo) společně s její 
spolužačkou, paní učitelkou Marií Ausbergerovou.

Pan Miloslav Císař.

Dne 20. října oslavil 65. narozeniny pan 
Josef Louda 

z Přeštic. Kromě jeho rodiny mu poblahopřálo mnoho jeho známých a kamarádů, včetně jeho 
dlouholetých přátel z Německa. Když slyšíme jméno Josef Louda, ihned si bezpochyby každý 
vybaví chovatel. Ano, on je skutečně chovatel, ale ne ledajaký. Jeho činy mluví za něho. Do cho-
vatelského spolku vstoupil již v roce 1963, ale po 12 letech členství přerušil. Ovšem v roce 1983 
jej opět obnovil a od té doby už se této práci, která je mu i velikým koníčkem, stále věnuje. Nej-
prve byl řadovým členem. V roce 1987 byl zvolen do funkce jednatele a vykonává ji dosud.  Tato 
organizace se jmenuje – nese přesný název – ZO ČSCH Přeštice, se sídlem v Pobřežní ulici. Tam 
se především díky veliké zásluze právě pana Loudy podařilo vybudovat krásné zázemí celé jejich 
zájmové složky. Zde se každoročně konají výstavy drobného zvířectva, tady vystavují nejen členo-
vé přeštického a dalších českých spolků, ale též chovatelé z Německa.

 Rovněž velkou zásluhou pana Loudy bylo již v roce 1985 navázáno nejprve přátelství s chovate-
li z Regensburgu a poté jako první zájmová složka v Přešticích navázala v roce 1993 družbu s cho-
vateli z Nittenau. S těmito chovateli se pravidelně navštěvují a vyměňují si své zkušenosti. Jejich 
společné zájmy z nich za léta dobré spolupráce vytvořily opravdu upřímné přátele. Pan Louda říká, 
že nejlepší vztahy z chovatelů z Nittenau má s jejich předsedou panem Wolfgangem Brunnerem, 
Franzem Grafem a s Alfredem Rothmaierem, ale po těch dvaceti letech má přátelské vztahy snad 
s každým chovatelem z Nittenau. Pokud se pana Loudy zeptáme, po kom zdědil jeho velkou záli-
bu, říká, že po svém dědovi z Příchovic, panu Matěji Kydlíčkovi. Ten choval hovězí a vepřový 
dobytek, měl chovnou stanici plemenných býků a plemenných kanců, ale také choval holuby. Syn 
pana Loudy, rovněž Josef, je také členem ZO ČSCH a je jejím místopředsedou. Radost mu dělají 
vnoučata Alenka a Josef, která jsou také členy přeštické organizace a úspěšně chovají čistokrevné 
králíky. Nesmíme také zapomenout ani na bratra pana Loudy, Jiřího Loudu, bývalého několikaná-
sobného přeborníka republiky v rychlostní kanoistice, který je členem zájmové organizace v Kos-
telci nad Labem, kde chová ovce. 

 Pan Louda je velice pracovitý, obětavý a slušný člověk, je ochotný pomoci každému, kdo něco 
potřebuje, kdykoliv poradí, vysvětlí... Je bezesporu špičkovým odborníkem ve svém oboru, ale 
i přesto zůstává velice skromný. Má kolem sebe milující rodinu, ta s ním sdílí jeho veškeré každo-
denní radosti i starosti, které jeho veliký koníček obnáší. Má v ní velkou oporu.

  Pane Loudo, ještě jednou jen vše nejlepší k Vašim narozeninám, do dalších let především hodně 
zdraví, radosti a spokojenosti. Ať se Vám i nadále daří Vaše práce, vlastně Váš veliký koníček, ať 
i nadále přicházejí do Vaší organizace mladí lidé, kteří mají ve Vás svůj velký vzor, váží si Vás 
a Vaší obětavé práce.                                                               Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 

Zemřel pan Ing. Václav Květoň

Ve čtvrtek dne 21. listopadu zemřel po těžké nemoci ve věku 
68 let pan 

Ing. Václav Květoň

z Přeštic. Přestože mnozí z nás věděli, že je vážně nemocný, 
zpráva o jeho smrti všechny hluboce zasáhla.

 Pan Květoň nejprve po celá léta pracoval v Lužanech v pod-
niku OSEVA, poté byl po kratší dobu zaměstnán ve společnosti 
PREFAMONT Přeštice (bývalý podnik PREFA), v lednu 1998 
nastoupil na Městském úřadě v Přešticích do funkce vedoucího 
živnostenského úřadu a v této funkci pracoval až do 30. 6. 2008. 
Ve druhé polovině toho roku nastoupil na částečný úvazek do 
městské knihovny v Přešticích, kde byl zaměstnán až dosud.

 Od roku 1985 byl členem ZO ČSCH Přeštice. Nejprve v této organizaci po mnoho let vykonával 
funkci předsedy revizní komise, v posledních asi 15 letech zde zastával funkci pokladníka.

 Mezi členy chovatelů byl velice oblíben a uznáván. Jednatel této ZO pan Josef Louda o něm 
říká: „Byl to výborný funkcionář a jsem rád, že jsem s ním mohl spolupracovat. Organizace v něm 
ztrácí výborného kamaráda a spolehlivého funkcionáře.“ Dále dodává: „Budeme jen těžko za něj 
hledat náhradu.“  Pan Ing. Květoň patřil k těm lidem, na které se nezapomíná. 

 Vedení města Přeštice vyjadřuje celé jeho rodině hlubokou a upřímnou soustrast. Čest jeho 
památce!                                                       Za vedení města Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Pozn.: Za informace a foto děkuji panu Ing. Václavu Süssovi a též panu Josefu Loudovi.
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Program na měsíc prosinec 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
V PŘEŠTICÍCH

Úterý 26. 11. 2013 – neděle 5. 1. 2014
 Výstava „Betlémy Zdeňka Manna“
Dům historie Přešticka 
 Výstava „Zapomenutí malíři Přešticka“
Dům historie Přešticka 

Neděle 1. 12. 2013
 Vánoční jarmark
U kaple ve Skočicích od 13.00 hodin
 Koncert k zahájení adventu – pěvecký sbor 
Carmina
Zámek Příchovice od 14.00 hodin
 Adventní zpívání
Evangelická fara od 16.00 hodin
 Mikulášské perníkování, vánoční obrázky 
z quillingu, dekorace a přáníčka
Dům historie Přešticka od 14.00 do 17.00 hodin
 Rozsvícení vánočního stromečku 
Masarykovo náměstí od 18.00 hodin

Úterý 3. 12. 2013
 Vánoční koncert sboru Skalka pro mateř-
ské školky
Aula ZŠ J. Hlávky od 10.00 hodin
 Vánoční koncert sboru Skalka a ZŠ Skočice
Kaple Skočice od 17.00 hodin

Čtvrtek 5. 12. 2013
 Vánoční kamion Coca Cola, soutěž o nej 
čertovskou partu 
Masarykovo náměstí od 15.00 hodin

Pátek 6. 12. 2013 – pondělí 23. 12. 2013
 Vánoční trhy
Masarykovo náměstí po celý den

Neděle 8. 12. 2013
 Druhý advent – Koncert Hlásek ZUŠ Přeštice
Kostel sv. Ambrože Vícov od 16.00 hodin
 Adventní paličkování, vánoční dárky z fima, 
dekorace a přáníčka, řezbář Zdeněk Mann  
a jeho betlémy
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00 hodin

Úterý 10. 12. 2013
 Vánoční koncert sboru Skaláček a Přeštic-
kých flétniček 
Aula ZŠ J. Hlávky od 16.30 hodin

Středa 11. 12. 2013
 Den s Aktiviosem 
Konferenční sál KKC Přeštice od 10.00 hodin
 Vánoční koncert sboru Skalka pro mateř-
ské školky 
Aula ZŠ J. Hlávky od 10.00 hodin
 Vánoční zpívání
16.00-16.15 hodin   Skaláček
                                (Mgr. Naděžda Květoňová) 
16.20-16.40 hodin   Skalka
                                 (Mgr. Vladimíra Straková)  
16.45-17.05 hodin   Hlásek a Minihlásek
                                 (Bc. Miroslav Vacek)  
17.10-17.35 hodin   Divadlo Kvelb Theatre 
                                 (Andělé na chůdách)
17.40-17.55 hodin   Carmina (Jan Šmat, DiS.) 
17.55-18.00 hodin   nástup všech souborů
                                 na schody
18.03 hodin              Společně sbory
                                 s Českým rozhlasem

                                    1. Narodil se Kristus Pán
2. Nesem Vám noviny

Na rozloučenou:      Dechový kvintet 
                                ZUŠ Přeštice
Moderují: pan Michal Jánský a slečna Kristýna 
Regnerová 
Masarykovo náměstí od 16.00 hodin

Pátek 13. 12. 2013
 Legenda o hvězdě (Eva Hrušková) – školní 
představení
Velký sál KKC Přeštice
od 8.30 a od 10.00 hodin
 Univerzita 3. věku
Konferenční sál KKC Přeštice od 10.00 hodin

Sobota 14. 12. 2013
 Příběh Štědrého dne – Divadelní spolek 
Úhlavan
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00  hodin

Neděle 15. 12. 2013
 Vánoční obrázky z quillingu, vánoční dár-
ky z fima, dekorace a přáníčka
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00 hodin
 Vánoční koncert – pěvecký sbor Carmina
Kostel Řenče od 17.00 hodin

Pondělí 16. 12. 2013
 J. J. Ryba: Česká mše vánoční – pěvecký 
sbor Carmina
Kostel NPM Přeštice od 18.30 hodin

Úterý 17. 12. 2013
 Vánoční jarmark ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
Budova ZŠ J. Hlávky od 17.00 hodin
 Vánoční divadelní hra – hrají děti z evange-
lického sboru
DPS Přeštice od 17.00 hodin

Středa 18. 12. 2013
 Vánoční vystoupení sboru Skaláček a škol-
ní družiny
DPS Přeštice od 13.00 hodin

Pátek 20. 12. 2013
 Vánoční koncert – Petra Janů 2013
Sokolovna Přeštice od 19.00 hodin

Neděle 22. 12. 2013
 Živý betlém: zpívání na schodech – pěvec-
ký sbor Carmina a medové výrobky včelař-
ství Sedláčkovi, Příchovice
Schody u kostela NPM Přeštice od 16.00 hodin 
(v případě nepříznivého počasí  se koncert bude 
konat v Domě historie Přešticka)
 Dekorace a přáníčka
Dům historie Přešticka
od 14.00 do 17.00 hodin

Úterý 24. 12. 2013
 Štědrovečerní dětská bohoslužba s vánoční 
divadelní hrou
Evangelická fara od 16.00 hodin
 Půlnoční mše
kostel NPM Přeštice od 22.00 hodin

Středa 25. 12. 2013
 Vánoční bohoslužba
Evangelická fara od 9.00 hodin

Neděle 29. 12. 2013
 Vánoční koncert – pěvecký sbor Carmina
Zámecká kaple Lužany od 17.00 hodin

Malé děti se učí ve Čtyřlístku
Od začátku září je v Kulturním a komunitním 

centru Přeštice otevřena Dětská skupina Přešti-
ce – Čtyřlístek, která ve svých nově zrekonstru-
ovaných prostorách přivítala děti rodičů pracu-
jících v partnerských firmách projektu. Projekt 
je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR a umožňuje rodi-
čům partnerských firem, aby své děti ve věku 
od jednoho roku přiváděli každý den do dětské 
skupiny, kde se jim věnují „tety“ se zdravotním 
a pedagogickým vzděláním.  Od začátku měsí-
ce září se děti, které docházejí do Čtyřlístku 

pravidelně, naučily hodně nových věcí. Taneč-
ky, říkanky a pohybové hry se střídají s malo-
váním barvami, modelováním z modelíny nebo 
stavěním z různých stavebnic. Malé i větší děti 
mají k dispozici množství hraček, které rozví-
její jejich fantazii a tvořivé schopnosti. Děti 
se učí hrát si v kolektivu a je vidět, že se jim 
v dětské skupině líbí a těší se na hry s ostatními. 
Máme velkou radost, že se poslání projektu plní 
a věříme, že bude i nadále přinášet spokojenost 
dětem i rodičům.

Jindra Skuhrová
vedoucí vychovatelka

Proutník pod pantoflem ve Snopoušovech
V sobotu 9. listopadu se sál kulturního domu 

ve Snopoušovech zaplnil do posledního místa. 
A bylo proč. Ochotnický soubor ze Kbela při-
lákal hodně diváků na svoji veselohru Proutník 
pod pantoflem. Smích provázel jeho vystou-
pení od začátku až do konce. Aby také ne, 
vždyť kbelským ochotníkům je vlastní osobitý 
projev, vtip, šarm a hlavně pověstná improvi-
zace. Veselohra tak zaujala nejen svým obsa-

hem, ale hlavně hereckým umem, s jakým se 
kbelští ochotníci vtělili do postav šarmantního 
záletníka Fernanda, mladinké Viviany, zpěvač-
ky Lucetty, generála Irrigua i písaře Bouzina. 
Bravurně zvládli mnoho komediálních obra-
zů a zápletek a obecenstvo je odměňovalo 
zaslouženým potleskem. Představení se setkalo 
s velkým ohlasem a všichni diváci odcházeli 
příjemně vesele naladěni.            Eva Klepsová

Senioři se potkali v Merklíně
Obecní úřad v Merklíně a pečovatelská 

služba Jubilata společně připravily na pátek  
18. října setkání pro seniory z Merklína, 
Kloušova a Lhoty. Pro návštěvníky akce 
byl přichystán podvečer s hudbou, prostor 
pro zábavu, povídání i možnost dozvědět se 
něco nového. Setkání jsme mohli uskutečnit 
i díky finanční podpoře Nadace ČEZ a Kon-
ta Bariéry. 

A co tedy bylo na programu? Senioři, kteří 
dorazili do zasedací síně Obecního úřadu v Mer-
klíně, se mohli potěšit dojemným pásmem pís-
niček, tanečků a básniček, které nacvičili paní 
učitelky s předškoláky z merklínské mateřské 
školky. Rovněž si mohli poslechnout a třeba 
i zazpívat lidové písně společně se souborem 
Dudáček ze Základní umělecké školy ve Stodě. 
Dozvěděli se také novinky z obce a v neposled-
ní řadě měli možnost posedět a popovídat si se 
svými známými a kamarády. Kromě hudebních 
zážitků si každý zúčastněný odnesl drobné dár-

ky, které věnoval Obecní úřad Merklín a Dia-
konie Západ.  

„Jsme moc rádi, že jste přišli a společně se 
zástupci Diakonie Západ bychom přivítali, kdy-
by se z dnešního setkání stala tradice,“ řekla na 
úvod akce starostka Merklína Ing. Jana Nová-
ková. 

A my s paní starostkou naprosto souhlasíme. 
Bylo by dobré, kdybychom seniorům mohli 
dávat častěji najevo, že nás jejich starosti, rado-
sti a názory zajímají, že nám záleží na jejich 
spokojenosti, a že jsou pro nás důležití.

Pečovatelská služba Jubilata je jednou ze 
sociálních služeb, které poskytuje Diakonie 
Západ. V současné době poskytuje péči a pod-
poru celkem 35 uživatelům v Merklíně a okol-
ních obcích.

Více informací o naší organizaci naleznete na 
internetových stránkách www.diakoniezapad.cz

Markéta Pinterová, Dis.
koordinátorka a vedoucí pečovatelské služby

7. 12. SO: KOLEM TUHOŠTĚ
Vlakem z Přeštic 9.29 do Švihova. Zpět z Čer-
veného Poříčí 15.01 do Přeštic.
TRASA: Švihov – pod Bělčem – Mezihoří – 
Lhovice – Červené Poříčí 
(11,5 km vede F. Vokáč)
13. 12. PÁ: BABICE – BOROVY   
Autobusem z Přeštic od ČD 10.45 na rozcestí 
Babice. Zpět z Borov 15.06 (16.20) do Přeštic.
TRASA: Babice – Nová Ves – Vlčí – Stropčice 
– Nezdice – Borovy
(14 km vede M. Šetková)
21. 12. SO: UKONČENÍ TURISTICKÉ 
SEZONY – SKOČICE

Odchod od ČD Přeštice 8.45.
TRASA: Přeštice – Žerovice – Oplot – Horuša-
ny – Skočice – Přeštice
(10  km vede V. Čermák) 
28. 12. SO: PODÉL RADBUZY
Vlakem z Přeštic 8.25 do Plzně. Zpět z Plzně 
15.02 do Přeštic.
TRASA: Plzeň ČD – Mikulášský hřbitov – 
kostel U Ježíška (jesličky) – Doudlevce – pod 
Homolkou – Radobyčice – Černice 
(11 km vede J. Hubková)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTEL SPORT ve čtvrtek 19. prosince 
2013 v 17.00 hod.

Poslední letošní setkání v rámci cyklu
„Osobnosti Přešticka na slovíčko“

Dne 4. listopadu se zcela zaplnil malý sál KKC v Přešticích. Opět se konalo setkání v rámci 
cyklu besed „Představujeme osobnosti Přešticka“, v letošním roce již poslední.  

V tento den byli představeni další dva vážení hosté – pan JUDr. Karel Pexidr a přeštický pan 
vikář Mons. ThLic. JCLic. P. Karel Plavec Th.D. S průběhem tohoto programu a s tím, jaký vskut-
ku vzácný host na toto setkání do Přeštic zavítal, budou čtenáři seznámeni v lednovém čísle PN.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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Bubnování v kruhu
V naší mateřské škole v Gagarinově ulici se 

snažíme dětem i rodičům nabízet po celý rok 
stále nové a netradiční činnosti. Ale co vybrat 
pro sychravé podzimní odpoledne, kdy se brzy 
stmívá a na všechny padá „dušičková nálada“? 
Dýňové strašidlení jsme si užili vloni i předloni 
a tak jsme letos sáhli do úplně jiného soudku.

Hudební projekt „Bubnování v kruhu a tluče 
bubeníček“ mnohé napovídal, ale přesto jsme 
trochu s nejistotou očekávali, jaké to bude. 
Předem prozradíme, že úžasné. Do školky při-
jeli dva velmi sympatičtí hudebníci a s pomocí 
tatínků do jedné třídy nanosili třicet malých, 
ještě menších, velkých i obrovských bubínků 
a bubnů. A potom vše začalo. Hra a hlavně zába-
va s prvky muzikoterapie, různé rytmy, písnič-
ky a skladbičky spojené s naším tělem. Chvíli 
hrály děti, chvíli dospělí anebo všichni společ-
ně. Bylo zajímavé pozorovat, jak se postupně 
u všech měnil výraz obličeje – od počátečního 
zvědavého až po nadšený a naprosto uchvácený 
hrou. Všichni jsme v tu chvíli na vlastní kůži 
pocítili kouzelnou moc a sílu soudržnosti, hra 
na bubny ovlivnila naši náladu, pocity i vní-
mání okolního světa. A tak jsme si s bubínkem 
uvědomovali zklidňující tlukot našeho srdce, 

za chvíli jsme všichni byli někde na Kubě, na 
rovníku v Africe či na vzdálených Havajských 
ostrovech, kde nás pohltilo bubnování v rytmu 
reggae. Ale stejně nás nejvíce potěšilo, že se 
dají krásně zazpívat a doprovodit na bubny naše 
české písničky pro nejmenší. Výhodou bubín-
ků je, že na ně můžeme hrát téměř okamžitě 
a nemusíme trávit hodiny výukou a cvičením.

Středeční podzimní podvečer zkrátka potvrdil, 
že zpěv a hra na hudební nástroj jsou nám vlastní 
a nejsou určené jen pro vyvolené. A hlavně je to 
výborná zábava, při které se dospělí i děti spo-
jili do jednoho týmu a všichni společně pocítili 
upřímnou radost, uvolnění a hluboký prožitek. 
A to se zase nestává tak často.

Kolektiv učitelek MŠ Přeštice, Gagarinova

Vánoční koncerty sboru Carmina
Pěvecký sbor Carmina všechny srdečně zve na svá vánoční vystoupení, která se uskuteční 

v následujících termínech: 
  1. 12. od 14.00 hod. –  Koncert k zahájení adventu –  zámek Příchovice  
15. 12. od 17.00 hod. – Vánoční koncert v kostele v Řenčích
16. 12. od 18.30 hod. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční – kostel v Přešticích
22. 12. od 16.00 hod. – Živý Betlém – schody u kostela v Přešticích (v případě nepříznivého počasí 
se koncert bude konat v Domě historie Přešticka)
29. 12. od 17.00 hod. – Vánoční koncert v zámecké kapli v Lužanech

Přejeme všem příjemné prožití adventního času a doufáme, že i letos vám náš vánoční pro-
gram přinese radost a sváteční zážitky. Další informace o akcích pořádaných Carminou naleznete 
na stránkách www.carminaprestice.cz                                                                                 Carmina

Chovatelé uspořádali výstavu 

Budoucnost přeštických chovatelů drobného 
zvířectva – děti po ocenění své práce.

                                              Ing. Jiří Běl

6. VÁNO NÍ JARMARK 

Ve dnech 26.-27. 10. 2013 se konala v cho-
vatelském areálu v Pobřežní ulici v Přešticích 
místní výstava holubů, králíků a drůbeže. Sou-
časně proběhla klubová výstava meklenbur-
ských strakáčů a ukázkové expozice bojových 
plemen drůbeže.

Tento rok zde vystavovali chovatelé z Nit-
tenau u příležitosti 20letého výročí partnerství 
měst Přeštice-Nittenau.

V neděli v 11 hodin se konalo slavnostní 
vyhodnocení. Před předáním cen bylo předáno 
ocenění jednateli přeštické organizace Josefu 
Loudovi staršímu za práci, kterou dělá a proto, 
že má největší zásluhu na 20letém partnerství 
organizací chovatelů měst Přeštice-Nittenau.

Za odbor králíků získal putovní pohár př. 
Škrábek, jednorázové poháry př. Mužík a Škrá-
bek. Pohár MCH nejlepší kol. celé výstavy př. 
Březina, putovní pohár ZO, MCH př. Vodička a 
také 10x čestná cena.

Za odbor holubů putovní pohár celé výstavy 
nej. kolekce King červený př. Sedláček, pohár 
nejlepší holub př. Bruner, pohár MCH nejlep-
ší kol. celé výstavy př. Vrba a také 10x čestná 
cena.

Za odbor drůbeže putovní pohár  nejlepší kol. 
celé výstavy př. Sokolová, pohár nejlepší jed-
notlivec př. Kramárová, pohár MCH nejlepší 
kol. celé výstavy př. Sokolová, pohár ZO Přeš-
tice Šalom P. a také čestná cena.

Výstavě přálo počasí, což se projevilo na velké 
účasti návštěvníků, výstavu si prohlédlo hodně 
dětí z mateřských škol a škol základních.

Po skončení výstavy se konala přátelská cho-
vatelská beseda, na které se domluvila účast 

našich chovatelů na výstavě 30. listopadu v Nit-
tenau.

ZO ČSCH Přeštice děkuje touto cestou všem 
sponzorům výstavy a všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na uspořádání výstavy. 

Těšíme se na výstavu 2014.
ZO ČSCH Přeštice

Ivan Strejc 

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 2014.
M. Jánský a T. Havlíček
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Strašidelný rej – aneb co je to Halloween
Stromy ztrácejí svou sílu, shazují poslední 

listy a vítr si přišel zahrát hru na honěnou. Blíží 
se zima a ve vzduchu je cítit sníh. Ani představa 
blížící se zimy neodradila MŠ Dukelská od roz-
loučení s podzimem. Dne 5. listopadu se usku-
tečnila v odpoledních hodinách akce pro děti 
a jejich rodiče nazvaná „Strašidelný rej – aneb 
co je to Halloween.“

Děti – malá strašidýlka – přivítala paní ředi-
telka v kostýmu čarodějnice a seznámila je 
s tím, co všechno na ně čeká. Na školní zahradě 
a v parku města v blízkosti MŠ byla pro děti 
připravena strašidelná trasa s plněním různých 
úkolů pod odborným dohledem pavoučic, upíra, 
čarodějek, duchů, hejkalů, bílých paní a ohniv-
ců. Po splnění úkolů byly dětem rozdány lam-
piony, které sponzorovala pobočka ČSOB a. s. 
Přeštice pod vedením paní ředitelky Petry Hor-
níkové. Následně v doprovodu městské policie 
vyrazil lampionový průvod v počtu 120 dětí 

a dospělých do centra města, kde na děti čekalo 
překvapení. U rozsvícených dýňových světýlek 
přivítaly děti perníkové čarodějnice a duchové. 
Poté se konala malá halloweenská diskotéka 
s vystoupením tanečního kroužku Beruška.

Na závěr akce děti z jednotlivých tříd vypus-
tily různobarevné lampiony přátelství s tajným 
přáním.              učitelky MŠ Dukelská Přeštice

Nela TYKVARTOVÁ, Max LUCÁK, Michaela MACÍKOVÁ, Karel PITTNER, Eliška 
TOLAROVÁ, Tereza LUPÍNKOVÁ, Radek ASCHENBRENNER (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 9. 11. 2013 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Tomáš BENEDIKT, Anna MANSCHITZ HORANSKÁ, Barbora KUBÍKOVÁ, Eliška 
ŘÁHOVÁ, Nikol PINTÍŘOVÁ, David LINHART (zleva)

Dominik HÁNA, Matouš JAROLÍM, Matěj LISNER, Tomáš VOŘÍŠEK, Adam TAIŠL (zleva)
Foto Josef Kubát, Iveta Kubátová           

Dresy vyměnily za taneční róby
Druhý sobotní večer v listopadu zněl až do 

ranních hodin příchovický kulturní dům muzi-
kou, lidovky střídaly ploužáky či modernější 
rytmy, protože členky místního oddílu národní 
házené uspořádaly I. házenkářský ples. „My 
v Příchovicích jsme rádi ve všem první, takže 
letos začínáme společenskou sezónu už v listo-
padu,“ s úsměvem popisovala brzký termín sta-
rostka obce Pavlína Nohavová. „A protože byl 
první, bylo zcela plno. A to jsme rádi. Jen jsme 
se trochu obávali, aby s přibývajícím časem 
nedošlo třeba k dořešení podzimních zápasů. 
Ale vše proběhlo v klidu.“ Maximálně si akté-
ři „padli“ kolem krku u baru a vysvětlili si vše 
u sklenky (pozn. účastníka).

Organizátorky připravily pro účastníky plesu 
tři zpestření. Vystoupily děti ze švihovského 
tanečního souboru Smile a pak přišlo největší 
překvapení sobotního večera. Hráčky ligového 
družstva se změnily v manekýnky a předvedly 
svatební a společenské šaty přeštického salo-
nu. „Hlavně nezakopnout, usmívat se a dojít 
zpátky,“ zněla společná odpověď ´modelek´ na 
otázku, co bylo nejtěžší. „To raději dva trénin-
ky za sebou než znovu přehlídku“ – to byla také 
odpověď, která musela potěšit trenéra Levoru, 

že žádná z hráček neopustí hřiště kvůli přehlíd-
kovému molu. Po přehlídce ještě zatančili tři 
mladí tanečníci, prodávala se tombola a nechy-
běla ani dámská volenka s růží pro dámu. Po 
zbytek večera a části noci parket patřil všem, do 
tance vyhrávala kapela Hájenka.

„Hlavně, že se vše povedlo,“ byla spokojena 
Pavlína Nohavová. „Vlastně na veškeré přípra-
vy od rozhodnutí pořádat ples nebyly ani celé 
dva měsíce. Největší podíl mají ženy – jejich byl 
nápad, netradiční výzdoba sálu (děvčata sál 
vyzdobila dresy, ve kterých hráli jejich dědo-
vé, otcové, maminky a nechyběl ani reprezen-
tační dres z utkání Čechy-Morava), ale samo-
zřejmě s náročnou přípravou pomohli i ostatní  
házenkáři.“                                                  (šat)

Foto Zdeňka Giertlová

Konec roku u skautů    

Závěr roku se opět přiblížil a zastihl skauty 
v plné práci. V letošním roce se konaly skaut-
ské sněmy. Nejprve proběhl střediskový sněm, 
po něm okresní. Po novém roce nás čeká Valný 
sněm Junáka. Kromě toho, že se jedná o sně-
my volební, kdy si volíme nové představitele, 
na sněmech se projednávají ještě další témata. 
Jedním z nich je změna názvu organizace v sou-
vislosti se změnou Občanského zákoníku, který 
začne platit od 1. 1. 2014. Už nebudeme svaz, 
ale zapsaný spolek. Valný sněm pak rozhod-
ne prostřednictvím zvolených delegátů, jak se 
naše organizace bude dále jmenovat. Vězte, že 

junák je českým ekvivalentem anglického výra-
zu skaut. Laická veřejnost někdy vnímá název 
JUNÁK jinak než SKAUT. A i toto hledisko 
bude sněm posuzovat.

Ale nechme už sněmování. Dne 28. října 
u příležitosti oslav státního svátku jsme odha-
lili pamětní kámen u lip, zasazených v loň-
ském roce ke sto letům založení českého skau-
tingu. Děkujeme touto cestou městu Přeštice 
za finanční příspěvek a panu Jiřímu Noskovi, 
kamenosochaři z Plzně, za zhotovení.

Do konce roku by měla vyjít brožurka věno-
vaná historii skautingu v Přešticích, neboť věřte- 
-nevěřte, skauting v Přešticích už oslavil 75 let. 

Na začátek prosince chystáme pro naše děti 
mikulášskou nadílku s čerty a andělem, zpestře-
nou spoustou soutěží a zábavy. Dívčí oddíly se 
chystají na návštěvu do Domu s pečovatelskou 
službou popřát tamním obyvatelům pěkné svát-
ky a zpestřit jim předvánoční odpoledne.

A samozřejmě nebudou chybět ani oddílové 
oslavy Vánoc. 

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají a kteří nám fandí. Přejeme všem krás-
né vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do 
nového roku.                                            Jájina

vánoční       jarmark,



V minulém čísle PN bylo otištěno společné 
foto (před novou víceúčelovou regentalskou 
halou v Nittenau) všech účastníků oslav u pří-
ležitosti 20. výročí trvání partnerství měst Přeš-
tice a Nittenau s tím, že v prosincovém vydání 
budou čtenáři o této návštěvě  informováni více. 

Partnerská smlouva byla podepsána již před 
20 lety, přesně 17. 4. 1993, bývalým starostou 
Nittenau Juliem Schmatzem a bývalým přeštic-
kým starostou Vladimírem Bendou.

Partnerské město Nittenau navštívila v sobotu 
dne 19. října početná delegace z Přeštic složená 
především ze zástupců spolků - přeštických cho-
vatelů, hasičů a rovněž členů TJ Sokol Přeštice 
v doprovodu členů Rady města Přeštice a též 
včetně několika pamětníků z počátku dvaceti-
letého partnerství našeho města s německým 
městem Nittenau.

 Přijetí v Nittenau bylo opravdu velice srdeč-
né, nechybělo bohaté a dobré pohoštění. Z přá-

telských posezení členů našich spolků, z kul-
turně společenského programu a slavnostních 
ceremoniálů jsme si odvezli mnoho jen těch 
nejpříjemnějších zážitků.

 Závěrečný slavnostní akt v neděli dne  
20. října za účasti některých zakladatelů part-
nerství, významných osobností místního i regi-
onálního života, všechny přítomné jednoznačně 
utvrdil v tom, jaký značný význam obě dvě stra-
ny našim přeshraničním vztahům přikládají.

Během již dvacetiletého trvání našeho part-
nerství jsme se vždy velice upřímně těšili 
z našich společných setkání. Bylo navázáno 
mnoho osobních přátelství, především mezi čle-
ny zájmových organizací – spolků, ale též i vel-
ké přátelství mezi oběma současnými starosty.

 Jsme přesvědčeni, že toto naše partnerství 
bude i nadále pokračovat a bude i v budoucnu 
značným přínosem pro obě dvě strany.

Za vedení města Přeštice
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Foto Ing. Jiří Běl   
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Přeštice v čase – LIII.

Halloween
V době od 31. října do 11. listopadu navštívilo 

dětské oddělení knihovny postupně všech sedm 
tříd Mateřské školy Dukelská v Přešticích. Téma 
se vázalo na svátek Halloween. S dětmi jsme 
si povídali o všem možném, co souvisí s tímto 
svátkem. O čarodějnicích, strašidlech, dýních, 
pavoucích, netopýrech, košťatech. Prohlíželi 
jsme si výzdobu v knihovně, připravené knížky 
s obry, čerty, elfy, skřítky, vílami. Dozvěděla 
jsem se také, co děti vyráběly ve školce ve své 
třídě, jak se těší na lampiónový průvod nebo 
jakou masku na něm měly. Dále jsme skládali 
rozstříhané halloweenské obrázky. Děti si domů 
odnášely záložku do knihy, kterou si vlastno-
ručně dozdobily. Na závěr mi krásně zazpívaly 
nebo zarecitovaly. Těším se zase na příště.                    

J. Červená

Osadní výbor Skočice uspořádal 20. září 
pro všechny děti z místní mateřské a základní 
školy exkurzi do ZOO v Plzni. Ani uplakané 
počasí neubralo nic na nadšení a radosti.

Za OV Skočice J. Přibáňová
Foto A. Heralová

V pondělí  21. října dopoledne se usku-
tečnilo v městské knihovně autorské čtení se 
spisovatelem Janem Opatřilem. Jan Opatřil 
je autorem knihy pro děti i rybáře Kapřík 
Metlík. U nás v Přešticích byl na návštěvě 
již potřetí. Letos v červnu měl v Praze křest 
3. díl Kapřík Metlík ve sportovním rybníku, 
kterému byl za kmotra známý rybář a dob-
rodruh Jakub Vágner. Autorského čtení se 
zúčastnily všechny druhé a třetí třídy Základ-
ní školy Josefa Hlávky Přeštice.

Mgr. Jindřiška Červená

Podobné fotografie byly otisknuty v PN již v tomto seriálu č. XIX. Na starší fotografii je dům čp. 
64 v zatáčce pod Pohořkem. Býval zde hostinec Panský dvůr. V přízemí byla prodejna obuvi Baťa, 
potom prodejna železářství p. Hodla. Na tomto místě nyní stojí nový dům s prodejnou textilu, dár-
kového zboží a květin. V poslední prodejně se prodává moravské víno.                       Ing. Jiří Běl

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

Vánoční
kamion přijíždí...

město:

místo:

datum:

Oslavy 20. výročí trvání partnerství 
v Nittenau
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K lepšímu uplatnění pomůžou kurzy
Na konci února odstartuje v Přešticích 

projekt pro ženy, který zvýší jejich šance 
prosadit se na trhu práce.

Sehnat zaměstnání, které nás bude bavit, do 
kterého se budeme těšit, a které nás zároveň 
dobře zabezpečí je mnohdy běh na dlouhou trať, 
který doprovází častá zklamání a pocity vlastní 
neschopnosti.

S řešením, jak zvýšit své šance na uplatně-
ní, přichází projekt Podnikám a vynikám, který 
realizuje obecně prospěšná společnost Attave-
na z Českých Budějovic. Od 26. února začíná 
v KKC Přeštice vzdělávání pro ženy, které 
řeší svoji budoucnost a mají chuť na sobě pra-
covat. „Účastnicí projektu se může stát žena 
na rodičovské dovolené, v domácnosti nebo 
na úřadu práce,“ říká koordinátorka projektu 
Kristýna Vosátková. Získané dovednosti ženy 
využijí jak v běžném zaměstnání, tak ve chví-
li, kdy se rozhodnou začít podnikat. Kurzy se 
budou konat každou středu a čtvrtek a účastnice 
budou rozděleny do dvou skupin. Jedna bude 
navštěvovat dopolední a druhá odpolední kurz 
a po celou dobu výuky budou moci pro své děti 
využít zajištěné hlídání zdarma. Kurzy budou 
hlavně o práci s počítačem a jeho programy, ale 
také o komunikačních a prodejních dovednos-
tech a schopnosti sebeprezentace. „O vzdělá-
vání zaměřené na osobnostní rozvoj máme vel-
ký zájem, proto by zájemkyně neměly se svým  

přihlášením váhat, protože kapacita kurzů je 
omezená,“ dodává Vosátková. Kurzy v rámci 
projektu Podnikám a vynikám jsou bezplatné, 
financované z prostředků ESF prostřednic-
tvím programu pro Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR. Více o kurzech 
se zájemkyně dozví na nezávazné informač-
ní schůzce, na kterou se již teď mohou hlásit 
u koordinátorky projektu na telefonním čísle 
774 223 428.  Schůzka se uskuteční v úterý 17. 
prosince 2013 od 10 hodin v KKC Přeštice. Pro 
další informace navštivte internetové stránky 
projektu www.podnikamavynikam.webnode.cz

Mgr. Kristýna Vosátková
koordinátorka projektu

Bývalé účastnice kurzů.
 Fotoarchiv Attaveny, o.p.s.

COLOR
centrum

Pobožnost za zemřelé 
na přeštickém hřbitově

Tak jako každý rok v nejbližší neděli po  
2. listopadu, tedy po dni Památky zesnulých, 
se i letos konala na přeštickém hřbitově v kap-
li Povýšení sv. Kříže již tradiční pobožnost za 
zemřelé. Tato neděle v letošním roce připadla 
na 3. listopadu. Pobožnost za zemřelé vyko-
nal od 14.30 hod. přeštický vikář Mons.ThLic. 
JCLic. P. Karel Plavec Th.D. Od roku 1990, 
kdy nastoupil na přeštickou farnost, tedy již 23 
let, stejně jako jeho předchůdce P. František 
Kaplánek, se náš pan vikář pravidelně modlí 
v kapli na přeštickém hřbitově za zemřelé.

Mnozí na tuto pobožnost chodí pravidel-
ně každý rok. Ani letos nechyběl pan Rado-
mil Vrbata, mající při všech bohoslužbách – 

a tedy i při této pobožnosti za zemřelé – funkci 
lektora (tj. předčítá z Bible mimo evangelia). 
V tuto neděli četl pan Vrbata jména zemřelých 
příbuzných a známých současných přeštic-
kých farníků. Interiér přeštické hřbitovní kap-
le, která se začala v letošním roce opravovat 
(práce budou pokračovat i v roce příštím), byl 
krásně a důstojně upraven. Kaple je po celý 
rok uzavřena, otevírá se pouze jednou ročně, 
a to právě v měsíci listopadu při pobožnosti 
za zemřelé.

Atmosféru této pobožnosti nejlépe dokres-
lí přiložené fotografie pana Ing. Jiřího Běla 
a Mgr. Jana Königsmarka.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

17. listopad ve fotografiích

Tříkrálová sbírka 2014
Opět se nám přiblížil čas svátku Tří králů 

(6. leden). V jeho blízkosti bychom rádi – již 
po čtrnácté – uskutečnili charitativní veřejnou 
Tříkrálovou sbírku. Chceme pozvat k našim 
osvědčeným pomocníkům další dobrovolníky 
z řad dětí, mládeže a dospělých. Dobrovolnictví 
je činnost bezplatná, ale můžeme Vás odměnit 
pamlsky, malým dárkem, kalendáříky a pohoš-
těním. Následně pak poděkováním formou 
táboráku s opékáním vuřtů, soutěžemi, pamlsky 
nebo podobným programem na dětském dnu. 

Charita znamená milosrdnou lásku k bližní-
mu, dobročinnost na jejím základě poskytova-
nou. Charita Česká republika jako organizace se 
touto sbírkou snaží cílevědomě formovat veřej-
né mínění ve prospěch sociálně slabých a trpí-
cích. Snaží se o obnovení zájmu o dobročinnost 
a angažovanost lidí ve službě bližnímu v nouzi. 
Cíle sbírky jsou formovat veřejnost k sociální-
mu cítění, k pomoci bližnímu, umožnit občanům 
ČR podílet se na charitní práci a získané finanč-

ní prostředky použít pro domovy pokojného 
stáří, pro matky s dětmi v tísni, pro lidi v nouzi 
a na další činnost a projekty všech složek Cha-
rity ČR. Ze 65 % výnosu, které se vrací zpět do 
místa konání TS, přispěje Farní charita Přeštice 
na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 
v Klatovech, částí také na svůj program, a to 
péči o seniory, lidi handicapované, lidi v nouzi 
a ostatní činnost. 35 % výnosu bude sloužit na 
humanitární pomoc do zahraničí a na projekty 
dalších charit a Charity ČR.

Skupinky tří králů navštíví domácnosti a insti-
tuce s koledou v Přešticích a okolních obcích 
v době mezi 2. a 12. lednem 2014.

Jste-li odvážní jít s námi do toho, můžete nás 
kontaktovat na mob. 731 433 146. Děkujeme 
Vám a těšíme se na Vás.

Za dobrovolníky Farní charity Přeštice
Marie Sedláčková

 koordinátorka TS na Přešticku
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Nedožitá významná životní jubilea bývalých dlouholetých přeštických pedagogů
Ve svém příspěvku v zářijovém čísle PN „Několik slov k začátku nového školního roku“ jsem 

si dovolil spoluobčanům připomenout, že několik dlouholetých bývalých přeštických pedagogů, 
kteří již bohužel nejsou mezi námi, by právě letos, tj. v roce  2013, oslavilo svá významná životní 
jubilea. Jedná se o 80., 85., 90., 95. a 100. narozeniny.

Věnoval jsem se – pracoval jsem na shromáždění všech potřebných informací a fotografií těchto 
našich bývalých dlouholetých pedagogů ZŠ Přeštice a nyní se tedy mohou čtenáři Přeštických 
novin seznámit s výsledky mého snažení.

Za spolupráci – poskytnutí potřebných informací a zapůjčení soukromých osobních fotogra-
fií – si dovoluji poděkovat řediteli ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, panu Mgr. P. Fornouzovi, panu  
Mgr. K. Naxerovi, bývalému řediteli ZŠ Přeštice, panu Ing. J. Bělovi a paní Boženě Linhartové.

Dále děkuji všem rodinným příslušníkům našich bývalých dlouholetých pedagogů z přeštických ZŠ.
 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář města Přeštice

Jaroslav Zavadil – nedožité 80. narozeniny

Zdeněk Volný – nedožité 90. narozeniny

Václav Ausberger – nedožité 95. narozeniny

Pan učitel Jaroslav Zavadil. Pan učitel Jaroslav Zavadil (ve 2. řadě) se 
svými kolegy ve sborovně školy – r. 1957.

Pan učitel Jaroslav Zavadil (v 1. řadě uprostřed) vedle pana Jana Svobody, ředitele 1. ZŠ Přeš-
tice společně s ostatními členy pedagogického sboru.

Pan učitel Jaroslav Zavadil společně se svojí třídou.

Pan Zdeněk Volný – ředitel 
2. ZŠ Přeštice (1971-1976).

Pan Zdeněk Volný – ředitel 2. ZŠ Přeštice na 
výstavě společně s žáky.

Pan Zdeněk Volný – ředitel 2. ZŠ Přeštice 
společně se svými žáky.

Pan Zdeněk Volný – ředitel 2. ZŠ Přeštice – společně s žáky třídní učitelky pí Jany Aulíkové.

Pan učitel Václav Ausberger.

Po II. světové válce – osazení soch – sokola 
nad hlavní vchod do sokolovny Přeštice (hovo-
řící pan Fiala – knihkupec,  vpravo pan učitel 
Václav Ausberger).

Pan učitel Václav Ausberger společně se svý-
mi žáky, první zleva pan Josef Benedikt (asi 
školní rok 1956-1957).

Celostátní spartakiáda v roce 1960.
Zleva nahoře: p. Kocík, Václav Kolena, 

Václav Ausberger (42 let), p. Štěpán, Antonín 
Naxera. Zleva dole: Frant. Šlédr, Jaroslav Tre-
ml, Karel Brunát, Karel Roček. 

Pozn.: Byla ještě jedna cvičební devítka (Běl,    
Beneš...). 

Jan Svoboda – nedožité 85. narozeniny

Ředitel 1. ZŠ Přeštice pan Jan Svoboda (1975-1988) společně se svým předchůdcem panem  
Janem Kastlem s celým pedagogickým sborem.
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Karel Naxera – nedožité 95. narozeniny

Jan Čermák – nedožité 90. narozeniny

Středoškolský profesor pan 
Jan Čermák.

Pan profesor Jan Čermák při mimoškolských aktivitách.

Pan profesor Jan Čermák při vystoupení s několika žáky 
ze školního pěveckého sboru 1. ZŠ Přeštice, který vedl.

Vystoupení pěveckého sboru 1. ZŠ Přeštice pod vedením 
pana profesora Jana Čermáka.

Pan profesor Jan Čermák hrál též 
v kvartetu při někdejším přeštickém 
Městském kulturním zařízení.

Jan Jílek – nedožité 100. narozeniny 

Pan učitel Jan Jílek.

Pan učitel Jan Jílek (1. zprava) s kolegy učiteli na výletě.

Pan učitel Jan Jílek se svými kolegyněmi.
Pan učitel Jan Jílek (zprava nahoře) v kabine-

tu přeštické školy se svými kolegy učiteli.  

Středoškolský profesor pan 
František Horák.

Pan učitel Karel Naxera společně se svým 
synem, bývalým ředitelem ZŠ Přeštice, na kon-
ferenci TJ Přeštice – 17. 2. 1989.

Pan učitel Karel Naxera se svojí manželkou Eliškou při putování s turistickým kroužkem.

Pan učitel Karel Naxera při setkání s bývalý-
mi žáky přeštické školy – 27. 5. 1978.

Pan učitel Karel Naxera (první zprava) na 
školní fotografii s třídou 9. A (šk. rok 1963/64).

Nedožitá významná životní jubilea bývalých dlouholetých přeštických pedagogů

František Horák – nedožité 95. narozeniny

Pan profesor František Horák (2. řada první 
zleva) se svými kolegy.

Pan profesor František Horák při převzetí 
vyznamenání.

Na chmelové brigádě se studenty SVVŠ Přeštice – pan profesor František Horák (4. řada třetí zleva).

Pan profesor František Horák při česání 
chmele.

Pan profesor František Horák se studenty na 
maturitním večírku.
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Tel.: 777 930 603. (Přeštice a blízké okolí)

Nová adresa webových stránek oddílu národní házené TJ Přeštice

http://nh-tjprestice.cz/
Máte zde možnost informovat se o dění v jednom z největších oddílů národní házené, 

najdete zde aktuální výsledky všech družstev i s hodnocením, 
velké množství fotografií z utkání dospělých, ale samozřejmě i mládeže. 

Nově k výročí 85 let národní házené v Přešticích byla vytvořena KRONIKA oddílů.

Házenkáři budou 
hodnotit a slavit

Oddíl národní házené TJ Přeštice pořádá na 
závěr roku 2013 tradiční slavnostní poseze-
ní. Na této akci trenéři všech třinácti družstev 
zhodnotí svoji činnost. Vedení oddílu, trenéři 
a vedoucí družstev, členové dospělých a doros-
teneckých celků a pozvaní hosté se sejdou 
v pátek 27. prosince od 19 hodin v restauraci 
Sport. K tanci bude hrát Jaroslav Kašpar.

Zahajuje zimní sezóna oddílu 
národní házené TJ Přeštice

Sotva byly ukončeny podzimní venkovní soutěže národní házené, a už je tu zimní halová sezóna. 
První, kdo se zapojí do zimních soutěží, bude družstvo mladších žaček. Čeká je turnaj v Ejpovicích:
neděle 1. 12. 2013 Mikulášský turnaj mladších žaček             – Sportovní hala Ejpovice  
sobota 7. 12. 2013 Mikulášský turnaj přípravek                      – Tělocvična ZŠ 
                                                                                                                  Zábělská ul. Plzeň  
sobota 7. 12. 2013 Mikulášský turnaj starších žaček               – Sportovní hala Ejpovice  
sobota 12. 1. 2014 Zimní pohár oblasti přípravky                   – Tělocvična ZŠ 
                                                                                                                  Zábělská ul. Plzeň 
sobota 18. 1. 2014 Čtvrtfinále Českého poháru mužů sk. H    – Sportovní hala Borská pole
účastníci: TJ Přeštice, Sokol Tymákov, TJ Plzeň-Újezd, 2 celky postupující z osmifinále sk. D
neděle 19. 1. 2014 Čtvrtfinále Českého poháru žen sk. A       – Sportovní hala Borská pole
účastníci: TJ Přeštice, Sokol Tymákov, TJ Příchovice, Sokol Blovice
sobota 25. 1. 2014 Zimní halový pohár mladších žaček (účast TJ Přeštice A, TJ Přeštice B)
   Tělocvična ZŠ Josefa Hlávky Přeštice ul. Na Jordáně
neděle 26. 1. 2014 Zimní halový pohár mladších žáků (účast TJ Přeštice)
   Tělocvična ZŠ Josefa Hlávky Přeštice ul. Na Jordáně

sobota   1. 2. 2014              Zimní pohár oblasti starší žačky                – Sportovní hala Nezvěstice  
neděle   2. 2. 2014              Zimní pohár oblasti starší žáci                   – Sportovní hala Nezvěstice  
sobota 15. 2. 2014 Zimní pohár oblasti dorostenky                 – Sportovní hala Borská pole  
neděle 16. 2. 2014 Zimní pohár oblasti dorostenci                  – Sportovní hala Borská pole 

Výsledky „A mužů“ v mistrovských utkáních
VEJPRNICE – TJ PŘEŠTICE 0:2 (0:1)
branky: Lambor, Trdlička
Sestava: Růžička L. – Turek S., Gruszka J., 
Hrdlička J., Zoubek M., Bouc M., Duchek J., 
Zdeněk M., Vacík M., Lambor P., Bešta  P.
Střídali: Trdlička P., Fořt M., Klokan V., Kaš-
par V.

Takticky perfektně zvládnuté utkání. Výbor-
ně řízené stoperem Turkem, kdy mohlo být 
nakonec vítězství výraznější.
TJ PŘEŠTICE – STOD 6:1 (2:0)
branky: Lambor 3x, Fořt, Vacík, Trdlička
Sestava: Růžička L. – Gruszka J., Turek S., 
Zoubek M., Bouc M. (68‘ Bešta P.), Duchek J., 
Zdeněk M., Vacík M. (81‘ Švarc M.), Lambor 
P. (55‘ Fořt M.), Trdlička P.

Velmi povedený zápas. Domácí přehráli sou-
peře kombinační hrou a vstřelili pěkné branky. 
Střelecky se dařilo Patrikovi Lamborovi, který 
vsítil čistý hattrick.
NEPOMUK – TJ PŘEŠTICE 2:0 (1:0)
Sestava: Růžička L., Gruszka J., Turek S., Hrd-
lička J., Zoubek M., Bouc, Duchek J., Vacík 
M., Zdeněk M., Lambor P., Bešta P.
Střídali: Trdlička P., Fořt M., Švarc M., Klokan 
V., Kováč M., Hodan Š.

Šťastnější mužstvo zvítězilo ojedinělou stře-
lou po neodpískaném faulu a neproměněných 
přeštických šancích.
TJ PŘEŠTICE – SK KLATOVY 0:1 (0:1)
Sestava: Růžička L., Gruszka J., Turek S., Zou-
bek M., Hrdlička J., Duchek J., Kováč M., Zde-
něk M., Vacík M., Trdlička P., Bešta P. 
Střídali: Bouc M., Fořt M., Klokan V.

Hosté byli všude rychlejší a důraznější, přesto 
dali šťastný gól po teči ze standardní situace. Po 
přestávce se domácí zlepšili a vytvořili si něko-
lik slibných šancí, které neproměnili. Kladem 
utkání je první nastoupení Martina Kováče, 
který se vrátil do mateřského klubu z Viktorie 
Plzeň.
Ostatní výsledky:
B muži:
TJ Přeštice – Rapid Plzeň 0:5 (0:2)
Žákava – TJ Přeštice 8:2 (5:1)
branky: Fornouz, Čížek
TJ Přeštice – Štěnovice 3:0 (3:0)
branky: Bešta P. 2x, Švarc
Hradešice – TJ Přeštice 2:1 (1:0)
branka: Lecjaks

Dorost:
TJ Přeštice (SD) – Stříbro 3:2 (2:1)
branky: Sýkora 2x, Kastner
SŠ Plzeň – TJ Přeštice 10:0 (7:0)
TJ Přeštice (SD) – Nepomuk 1:0 (0:0)
branka: Klokan
Klatovy – TJ Přeštice (SD) 8:1 (5:1)
branka: Kastner
SŠ Plzeň – TJ Přeštice (MD) 5:1 (2:0)
branka: Kuneš
Klatovy – TJ Přeštice (MD) 4:1 (2:0)
branka: Sýkora
Žáci:
Košutka – TJ Přeštice (SŽ) 1:1 (1:0), PK 5:4
branka: Šteffl
TJ Přeštice (SŽ) – Stříbro 2:1 (1:1)
branky: Šindelář, Fabián
Košutka – TJ Přeštice (MŽ) 2:6 (1:3)
branky: Š. Mertl 2x, Jánský, Knopf, Kubeš, 
Křeš
TJ Přeštice (MŽ) – Stříbro 2:11 (0:7)
branky: Jánský, Kubeš
Přípravky:
M. Touškov – TJ Přeštice (MP B) 11:4 (5:1)
branky: Čonka 3x, Havíř
SK Plzeň A – TJ Přeštice (SP A) 7:1 (5:0)
branka: Procházka
TJ Přeštice (MP B) – Černice 3:7 (2:4)
branky: Kříž, Čonka, Havíř
Chotíkov – TJ Přeštice (MP A) 7:11 (3:6)
branky:  Šára  4x, Němec  2x, Tolar, Žofák, 
Reitspies 2x, Bartoň
TJ Přeštice (SP B) – Černice 9:1 (5:0)
branky: Šindelář 4x, D. Brant 2x, Falout, Hru-
bý, Bláha
M. Touškov – TJ Přeštice (SP A) 0:2 (0:1)
branky: Kokoška, V. Mašek
SK Plzeň B – TJ Přeštice (SP A) 2:8 (1:6)
branky: Kokoška 3x, Procházka 3x, Křenek,  
M. Mašek
SK Plzeň B – TJ Přeštice (SP B) 1:9 (1:6)
branky: T. Mertl 2x, Kuneš 2x, D. Brant, Bláha, 
Štěpánek, Hrubý, Šindelář
TJ Přeštice (SP B) – Smíchov 1:1 (0:0)
branka: T. Mertl
SK Plzeň  B – TJ Přeštice (MP B) 10:2 (3:2)
branky: Vácha, Fleisig

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

V sobotu 28. září uspořádal oddíl TJ Litohla-
vy třetí turnaj přípravek za účasti 10 družstev. 
Chlapci potvrdili zvyšující výkonnost a bez 
ztráty bodu zvítězili i na tomto turnaji. Hrálo se 
ve dvou skupinách a následně o umístění.  Hra-
cí čas 1x12 min.  
Skupina A: TJ Přeštice hoši, Sokol Kyšice B, 
Sokol Tymákov, TJ Litohlavy dívky, TJ Přešti-
ce A dívky
Skupina B: TJ Přeštice B dívky, TJ Litohlavy 
hoši, Sokol Kyšice A, TJ Plzeň-Újezd hoši, TJ 
Božkov
Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice A dívky
Brankářka – Sedláčková Karolína
Hráčky v poli: Sedláčková Evelína (3 bran-
ky), Pelíšková Natálie (1), Živná Michaela 
(7), Kučerová Denisa (5), Sýkorová Lenka (1), 
Třísková Kateřina (4)
Bradová Adéla – trenérka
TJ Přeštice B dívky
Brankářka: Jelínková Michaela
Kokošková Michaela (1 branka), Kováříko-
vá Kateřina (4), Romová Ella (6), Pelíšková 
Hedvika (2), Kokošková Nela, Hurtová Jana, 
Kahánková Michaela
m.n.h. Zadražil Stanislav – trenér
TJ Přeštice hoši
Brankáři: Wohlmut Filip (1), Hurt Filip
Brada Jakub (10 branek), Stehlík Radim (14), 
Hranáč Jan (3), Treml Jan (2), Pánik Dalibor, 
Wiesner Jan
Gruszka Matěj – trenér
Výsledky turnaje sk. A:
TJ Přeštice hoši - Kyšice B 6:0, - Tymákov 3:2, 
- Přeštice A 4:2, - Litohlavy dívky 12:7
TJ Přeštice A dívky - Tymákov 2:2, - Kyšice B 
4:1, - Litohlavy dívky 8:2
Tymákov - Kyšice B 4:2, - Litohlavy dívky 4:2 
Litohlavy dívky - Kyšice B 9:2
Tabulka skupiny A:
1. TJ Přeštice hoši         4  0  0   25:11   8 bodů
2. TJ Přeštice A dívky   2  1  1  16:9      5 b.
3. Sokol Tymákov         2  1  1  12:9      5 b.
4. TJ Litohlavy dívky    1  0  3  20:26    2 b.
5. Sokol Kyšice B          0  0  4    5:23    0 b.
Výsledky turnaje sk. B:
TJ Litohlavy - TJ Přeštice A 4:3, - TJ Přeštice B 
10:4, - Kyšice B 6:1
TJ Přeštice A - TJ Přeštice B 9:1, - Kyšice B 11:0
TJ Přeštice B - Kyšice B 4:1
Tabulka skupiny B:
1. TJ Plzeň-Újezd hoši  3  1  0   34:15   7 bodů 
2. TJ Litohlavy hoši      3  1  0   32:14   7 b.
3. TJ Přeštice B dívky   1  1  2   12:18   3 b.
4. Sokol Kyšice A          1  1  2   13:31   3 b.
5. TJ Božkov                 0  0  4     8:21   0 b. 

Následovala utkání o umístění:
Utkání o 9. a 10. místo
TJ Božkov - Sokol Kyšice B 4:3
Utkání o 7. a 8. místo
TJ Litohlavy dívky - Sokol Kyšice A 4:3
Utkání o 5. a 6. místo
TJ Přeštice B dívky - Sokol Tymákov 1:3  
po 5 min. prodloužení, které skončilo 0:2 
Utkání o 3. a 4. místo
TJ Přeštice A dívky - TJ Litohlavy hoši 5:11  
Finále o 1. a 2. místo
TJ Přeštice hoši - TJ Plzeň-Újezd hoši 5:3  
Konečné pořadí turnaje:
1.  TJ Přešice hoši
2. TJ Plzeň-Újezd
3. TJ Litohlavy hoši
4. TJ Přeštice A dívky
5. Sokol Tymákov    

Hodnocení turnaje ze strany trenéra m.n.h. 
Stanislava Zadražila:

Na turnaji v Litohlavech hrála družstva dí-
vek poprvé bez hráček, které přešly do mlad-
ších žaček. Proto bude ještě nějaký čas trvat, 
než se nová složení kolektivů dívek sehrají. 
Já osobně jsem potěšen výkony hráček „béč-
ka“, kde nastoupilo několik hráček s jedním 
nebo žádným odehraným turnajem. Největší 
radost nám nyní dělají chlapci, kteří se lepší 
každým turnajem. Tentokrát nenašli za celý 
turnaj přemožitele a bez ztráty bodu přesvěd-
čivě zvítězili.

Stojící zleva: Jan Wiesner, Jan Hranáč, Jan 
Treml, trenér Matěj Gruszka. V pokleku zleva: 
Jakub Brada, Radim Stehlík, Dalibor Pánik. 
Ležící zleva. Filip Hurt, Filip Wohlmut.

Chlapci zvítězili na dalším turnaji 
přípravek v Litohlavech

  6. TJ Přeštice B dívky        
  7. TJ Litohlavy dívky
  8. Sokol Kyšice A
  9. TJ Božkov
10. Sokol Kyšice B



Poděkování sponzorům
Oddíl národní házené TJ Přeštice srdečně děkuje sponzorům a lidem,
kteří se podílejí na činnosti oddílu a zároveň přeje všem příznivcům 
našeho sportu příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 
hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví.

Václav Papež – úspěšné finále soutěžní sezóny
Přeštický modelář Václav Papež se 27. října 

zúčastnil poslední soutěže vypsané v letošním 
seriálu světového poháru ve volných katego-
riích leteckých modelů EUROFLY 2013, která 
se konala ve švýcarském městečku Muhlethur-
nen, v malém údolí pod Bernskými Alpami. 
I přes nepřízeň počasí zde vybojoval 1. místo 
v kategorii F1A v hodnocení juniorů a dělené 
1. místo v celkovém pořadí. Tento výsledek 
ho posunul na konečné 3. místo v souhrnném 
letošním hodnocení žebříčku světového poháru 
v kategorii modelů F1A. 

Modely této kategorie jsou bezmotorové klu-
záky – větroně – s rozpětím křídel kolem 2,5 
m. Během soutěže se měří čas jejich letu (s) po 
vypuštění z vlečné 50metrové šňůry. K tomu, 
aby takovýto model nalétl měřené maximum 
v jednom kole: 180 s, je zapotřebí provést 
bezvadný startovní manévr s vypuštěním do 
termické oblasti, ve které se správně seřízený 
model pak sám bez jakéhokoliv ovládání (pro-
to označení „volná“ kategorie) udrží potřebnou 
dobu. Toto je třeba zopakovat v každém ze sed-

mi soutěžních kol, aby se pak soutěžící mohl 
utkat ve finálovém rozletu, kde se měřený čas 
prodlužuje až do úplného rozhodnutí o pořadí 
soutěžících.

Vaškovým největším letošním úspěchem 
je stříbrná medaile z červencového mistrov-
ství Evropy juniorů v bulharském Pazardžiku 
v soutěži družstev kategorie F1A, kde byl záro-
veň nejlepším naším soutěžícím v individuál-
ním hodnocení. Pomohl zde také jako nasaze-
ný náhradník družstvu juniorů kategorie F1B 
(modely s pohonem vrtule gumovým svazkem 
a měřeným volným letem) vybojovat na tom-
to mistrovství 4. místo v soutěži družstev. Po 
součtu výsledků družstev těchto dvou kategorií 
se tak Česká republika stala nejúspěšnější zemí 
šampionátu. 

K výsledkům, které Vašek má, je zapotřebí 
spousty hodin práce na výrobě modelů, jejich 
zalétávání a pravidelný trénink. Pak je třeba 
úspěšně odlétat celou řadu domácích soutěží, 
z nichž základem pro nominaci do reprezen-
tačního družstva je seriál 10 soutěží Českého 
poháru pořádaných od začátku března do polo-
viny září. Vašek zde letos zopakoval svůj výkon 
z předchozích dvou let a v juniorské katego-
rii větroňů F1A se umístil na 1. místě. To mu 
v součtu s jeho letošními výsledky ve světovém 
poháru a umístěním na mistrovství republiky 
přineslo možnost reprezentovat naši zemi na 
mistrovství světa juniorů 2014 i na mistrovství 
Evropy 2014 pro seniory. Obě vrcholné akce se 
budou konat v letních měsících příštího roku 
v rumunské Salontě. 

Tak mu držte palce!
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Basketbalistům předávala ceny
Andrea Verešová

O víkendu 12. a 13. října 2013 pořádali přeš-
tičtí basketbalisté turnaj mužů o „Putovní pohár 
města Přeštice“. Zúčastnilo se celkem 6 týmů. 
Vedle přeštického „áčka“ a našich veteránů to 
byla družstva BKK Holýšov, Thermia Karlovy 
Vary, Baník Most a Baník Stříbro. V sobotu se 
odehrálo celkem devět zápasů, včetně vložené-
ho utkání žen, ve kterém domácí hráčky porazily 
hostující tým Klatov. Tento sportovně náročný 
den završil kulturní večer v klubu Hells Rock 
Cafe, kde všichni účastníci „relaxovali“ v ryt-
mu kapely Darall až do ranních hodin. V neděli 
přišly na řadu boje o celkové pořadí. Vítězem 
turnaje se po dramatickém finále stal tým BKK 
Holýšov. Na druhém místě se umístila Thermia 
Karlovy Vary a bronz vybojovalo naše „áčko“. 
Veteráni skončili na pěkném pátém místě. 
Obrovským překvapením pro všechny hráče 

bylo osobní setkání s modelkou Andreou Vere-
šovou, která se ochotně ujala předání všech 
ocenění, za což jí tímto velice děkujeme. Podě-
kování patří i městu Přeštice a pivovaru Staro-
pramen, díky nimž se nám tento nultý ročník 
turnaje podařilo uspořádat. Vzhledem k velké 
spokojenosti všech zúčastněných věříme, že se 
tento basketbalový svátek stane v příštích letech 
příjemnou podzimní tradicí.

Václav Kydlíček
předseda oddílu basketbalu

Poděkování za výbornou
spolupráci

Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice by chtěl toto cestou poděkovat paní  
Věře Langmajerové za její dlouholetou spolupráci pro fotbalový oddíl. Věra Lang-
majerová více než 30 let vybírala vstupné na mistrovská utkání A a B mužů a od roku 
1990 se aktivně podílela na vedení účetnictví fotbalového oddílu. Domácí zápas 
s Klatovy byl její poslední , při kterém u vstupu s úsměvem vítala fanoušky. Od jarní 
sezony bude již jen fanynkou mužstev Přeštic.

Věra Langmajerová oslaví začátkem prosince 84. narozeniny a my ji přejeme 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Úspěch „Přeštických kanců“
Na vyhlašování výsledků 13. ročníku Plzeň-

ské amatérské ligy horských kol Becker cup 
2013 v Kyšicích, které se konalo 24. 11. 2013, 
výrazně zabodovalo i družstvo „Přeštických 
kanců“ ve složení Tereza a Kristýna Burlovy 
a Jan Štych.

V celkovém hodnocení družstev obsadili 
„Kanci“ krásné 4. místo, v kategorii jednotlivců 
si vedli ještě lépe. Kristýna Burlová reprezentu-
jící oddíl Author team Stupno obsadila ve své 
kategorii mladší žačky 3. místo, Jan Štych hájí-
cí barvy týmu Cyklosport Pit-stop.cz Klatovy 
obsadil rovněž 3. místo v kategorii mladší žáci 
a nejmladší člence družstva Terezce Burlové 
z TJ COPRu Přeštice  patřilo 6. místo v kategorii 
žákyně nábor. Kristýna i Honza začínali s biky 
v TJ COPRu Přeštice pod vedením trenéra Rad-
ka Burleho a opětovně se sešli v družstvu „Přeš-
tických kanců“, kde reprezentovali Přeštice.

Příští rok čeká členy družstva náročná sezóna 
seriálu Becker cup horských kol a v konkurenci 

ostatních družstev se jim jistě podaří dosáhnout 
na stupně vítězů.                                        (red)


