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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc říjen
Děláte něco proto, aby v Česku posilo-

vala občanská společnost, aby se lidi více 
zajímali a zapojovali do správy veřejného 
života?

 Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 
v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 
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Škola v Přešticích přijala jméno nejslavnějšího rodáka
V mimořádně slavnostní atmosféře se neslo 

zahájení nového školního roku 2012/13 v Přeš-
ticích. Místní škole byl totiž 3. září 2012 udě-
len čestný název Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice. Tohoto aktu se zúčastnila kromě peda-
gogického sboru i řada hostů.

Loni slavil moderní školský areál v Přešti-
cích Na Jordáně patnáct let od svého otevření. 
Zrekonstruované budově staré školy v Rebcově 
ulici, využívané žáky nižších ročníků, je letos 
rovných 125 let. Přijetí čestného názvu je pro-
to završením nejen všech doprovodných vzpo-
mínkových akcí, ale především významným 
milníkem v bohaté historii školy. Je rovněž 
vyústěním dobré spolupráce s Nadací Nadání 
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které po 
roce 1989 obnovilo trvalý legát pro město Přeš-
tice, určený v duchu Hlávkovy závěti na rozvoj 
školství a kultury a poskytlo souhlas s užíváním 
nového názvu školy. 

Přeštický rodák, architekt, stavitel a mecenáš 
Josef Hlávka patří k největším zjevům evrop-
ského formátu, za což byl opakovaně oceněn 
i v rámci UNESCO (v roce 2008 jako osobnost 
a v roce 2011 za své největší dílo v Černovcích 
na Ukrajině, zařazené do světového kulturního 
dědictví). Jeho životní zkoušky a hlavně výsled-
ky celoživotního úsilí činí z jeho odkazu právem 
příklad stále hodný následování. V tomto duchu 
se nesly všechny přednesené projevy, ať již ředi-
tele ZŠ Josefa Hlávky Mgr. Josefa Šperla, před-
sedy správní rady a prezidia Nadace Nadání J., 
M. a Z. Hlávkových Prof. JUDr. Václava Pav-
líčka, Csc., starosty města Přeštic Mgr. Antoní-
na Kmocha, či zdravice hostů – Dr. Jaroslavy 
Havlíčkové, vedoucí odboru školství Krajského 
úřadu Plzeňského kraje a Ing. Pavla Honzíka, 
ředitele Plzeňského inspektorátu ČŠI v Plzni, 
kterými přáli žákům i pedagogům přeštické ško-
ly především klidnou a tvůrčí atmosféru k jejich 
práci. Blahopřejný dopis zaslala k této příležitos-
ti do Přeštic rovněž autorka románové tetralogie 

„Lužanská mše“ Valja 
Stýblová.   

Přítomným byli před-
staveni také ti, kteří se 
postarali o trojrozměrné 
znázornění přítomnosti 
Josefa Hlávky v exte-
riéru i interíéru Základ-
ní školy: autor loga 
a pamětní desky sochař 
Václav Fiala z Klatov, 
režisér – dokumentaris-
ta a životopisec J. Hláv-
ky Pavel P. Ries, který 
provedl výzdobu vstupní haly, a Hana Süssová, 
studentka 4. ročníku Střední umělecko-průmys-
lové školy Zámeček v Plzni, jejíž portrét Josefa 
Hlávky bude zdobit vstupní prostor ZŠ v Reb-
cově ulici. 

Velká pocta pro základní školu
Přeštické základní škole se dostalo významné-

ho privilegia: ve svém názvu nese jméno nejvý-
znamnějšího přeštického rodáka Josefa Hlávky. 

Školství prošlo v minulosti mnoha promě-
nami a i přeštické školy byly vždy v centru 
zájmu veřejnosti. Jsem přesvědčen, že snahou 
drtivé většiny učitelů v jakékoliv době bylo a je 
co nejvíce děti naučit, kultivovat jejich ducha 
i tělo, všestranně rozvíjet jejich vlohy a vycho-
vávat z nich slušné lidi. Latinské přísloví říká: 
verba movent, exempla trahunt. Můžeme slovy 
motivovat, ale osobní příklad, vzor, osobnost, 
která svým životem a dílem dává příklad ostat-
ním, ať už je to současník nebo historická posta-
va, mají vždy větší vliv. O tom, že Josef Hlávka 
patří k největším osobnostem v českých moder-
ních dějinách, není sporu. Jeho život a dílo jsou 
desetiletími dostatečně prověřené. 

Naše školní budovy oslavily 15 a 125 let od 
svého otevření. Jsem rád, že završením vzpo-
mínání na tato výročí je právě udělení čestného 
názvu naší škole jako instituci. 

Souhlas Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hláv-
kových s pojmenováním školy po tak význam-
ném přeštickém rodákovi byl nezbytnou pod-
mínkou uskutečnění našeho záměru, podpora 
Nadání v této činnosti pak přispěla k zdárnému 
dokončení tohoto projektu. S podporou Nadání 
se však škola setkává každoročně při čerpání 
finančního příspěvku. 

Nemalou měrou k realizaci myšlenky při-
spěla též všestranná podpora představitelů 

Města Přeštice. Velký dík patří i pedagogic-
kému sboru a přeštickým občanům, kteří nás 
svým postojem přesvědčili o naprosté správ-
nosti tohoto kroku. Umělcům Václavu Fialovi 
a Pavlu P. Riesovi se podařilo velmi vkusně 
a citlivě zakomponovat změnu názvu a při-
pomenutí osobnosti Josefa Hlávky do výzdo-
by exteriéru i interiéru školy. Portrét Josefa 
Hlávky pro 1. stupeň ZŠ namalovala bývalá 
žákyně naší školy a přeštická občanka Hana 
Süssová.

Velkým oceněním naší práce jsou i slova 
profesorky Valji Stýblové, autorky tetralogie 
o Josefu Hlávkovi: „Velice mě těší, že právě 
vaše škola ponese Hlávkovo jméno. Ze srdce 
vám tu poctu přeji, stejně jako další úspěchy ve 
vaší tak krásné, ale náročné práci. Přeji škole, 
aby vzkvétala a vychovala hodně tak pilných 
žáků, jakým byl Josef Hlávka.“

Kdybych uměl cestovat v čase a byl učitelem 
žáka Josefa Hlávky, asi bych mu řekl: „Milý 
Josífku, dej mé pozdravení pánům rodičům 
a vyřiď jim, že jsi velmi talentovaný a pilný žák. 
Budeš-li takto pokračovat, budeš jednou úspěš-
ným a váženým člověkem.“

Až se jednou setkám s Josefem Hlávkou 
v českém nebi, řeknu mu: „Vážený pane archi-
tekte Hlávko, děkuji Vám, že jsem mohl být 
při tom, když přeštická škola získala do svého 
názvu Vaše jméno. Jsem na to hrdý. “

Mgr. Josef Šperl, 
ředitel Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Symbolickou tečkou za slavností se stalo 
vystoupení dechového kvinteta ZUŠ Přeštice, 
které uváděla „Óda na radost“ L. v. Beetho-
vena.

Věra Kokošková

Vážení spoluobčané,
jistě jste všichni zaznamenali, že dne 11. září 

2012 zastupitelstvo města odvolalo z funkce  
1. místostarostu města. Učinilo tak způsobem sice 
zákonným, ale dle mého mínění morálně nepři-
jatelným. 1. místostarosta totiž nedostal mož-
nost obhajoby a byl většinou 8 hlasů zastupitelů 
z celkových 15 odvolán. Nikdo nemá být odsou-
zen bez možnosti předchozí obhajoby. Starosta, 
1. místostarosta a někteří členové zastupitelstva 
města nebyli s  návrhem odvolat 1. místostarostu 
před jednáním zastupitelstva vůbec seznámeni. 
Písemný návrh odvolání obdrželi od jeho před-
kladatele dodatečně až potom, co ho na jednání 
zastupitelstva přečetl. Záměrně neuvádím jména 
ani důvody vedoucí k odvolání, protože ve vztahu 
ke způsobu, jakým k odvolání došlo, jsou nepod-
statné. Vyzývám Vás, vážení spoluobčané, abyste 
shlédli autentický videozáznam bodu jednání ZM 
„odvolání 1. místostarosty“ na internetové adrese: 
http://www.youtube.com/watch?v=PsZs_FWA-
7Q&feature=player_embedded a udělali si vlast-
ní úsudek o tom, co závažného se u nás stalo. Se 
stejným cílem zařadím do návrhu programu nej-
bližšího 13. zasedání ZM, které svolám na 18. 10. 
2012 od 18.00 hod. do velkého sálu KKC Přešti-
ce, samostatný bod s veřejným jednáním na výše 
uvedené téma. V něm vedle předložení návrhu 
nového rozdělení kompetencí mezi starostu, mís-
tostarostu a tajemnici MěÚ, jehož zpracování mi 
zastupitelstvo uložilo, požádám pana bývalého  
1. místostarostu o jeho obhajobu a členy ZM 
o důvody jejich rozhodnutí v této věci. Nebylo-li 
odvolání 1. místostarosty řádně projednáno pře-
dem, musíme si o něm promluvit následně. Zvu 
Vás – veřejnost, kterou by způsob a důvody odvo-
lání 1. místostarosty města měly zajímat, přijďte 
a ptejte se nás, kteří Vás dočasně zastupujeme 
a reprezentujeme. Na zasedání tímto zvu také 
zástupce všech volebních stran, které mají své 
členy v zastupitelstvu města. Věřím, že všichni 
Vám své argumenty k dané věci rádi sdělíme pří-
mo a společně výrazně umenšíme spekulace šířící 
se městem. I proto prozatím nemá větší ceny, aby-
ch Vám na těchto stránkách podrobněji rozváděl 
moje stanovisko. Bylo by toho moc a upozadilo 
mé hlavní sdělení, že takové věci se v našem měs-
tě nesmějí dít a bez povšimnutí zapadat.  

Nyní jmenovitě. Dne 11. 9. 2012 zastupitel-
stvo města odvolalo pana Jiřího Hlavína z funk-
ce 1. místostarosty, zvolilo do funkce jediného 
místostarosty pana Mgr. Jana Königsmarka a do 
funkce radní města paní Ernu Hájkovou. Zásadně 
nesouhlasím se způsobem, jakým k této změně 
ve vedení města došlo, nesouhlasím ani s důvo-
dy, kterými bylo odvolání 1. místostarosty pod-
loženo předkladatelem návrhu radním panem 
Ing. Richardem Bastlem. Ze znalosti podrobností 
tvrdím, že příčinou také této situace je nedostatek 
vstřícné komunikace, přeceňování vlastního názo-
ru a nedoceňování názoru druhého, nerespektová-
ní rozhodnutí většiny. Že i zde je vina mnohoba-
revná, není černá ani bílá tak, jak si ji přejí mít ti, 
kteří příliš rychle soudí a rozhodují, dokud nejsou 
sami odsouzeni.         

Začněme se zajímat nejdříve o to, co je správné 
a podstatné, až potom o to, co je výhodné. Není 
pravda, že se s tím nedá nic dělat, že je to všude 
stejné nebo dokonce, že to tak musí být. Každý 
musí začít sám u sebe, i my v Přešticích musí-
me začít sami u sebe. Až potom to půjde lépe 
i tam „nahoře“, kde my u toho zatím nejsme, ale 
prostřednictvím občanské společnosti bychom 
měli být. Bez občanského zájmu o naše společ-
né zájmy, bez občanské aktivity nám lepší časy 
z nebes nespadnou. Těším se na diskuse s Vámi 
nejen na výše oznámeném veřejném zasedání 
Vašich zastupitelů dne 18. 10. 2012. 

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc srpen 2012

Oznámení 
o ztracených pejscích

Kříženec labradorského retrívra, černé 
barvy, stáří 1-2 roky, odchycen 24. listopadu 
2011 v Přešticích, bez známky týrání, umís-
těn v městské záchytné stanici v Přešticích 
v ul. V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

Odpoledne plné her ve Skočicích
Dne 1. září připravil Český červený kříž ve Skočicích na rozloučení s prázdninami zábavné 

odpoledne plné her a soutěží. Děti si vyzkoušely svou dovednost a zručnost v různých disciplínách. 
Nejvíce se jim líbilo malování na nafukovací balónek, chůze na chůdách a střelba ze vzduchovky. 
Po absolvování všech disciplín děti obdržely sladkou odměnu a gumový obrázkový míč. I když se 
slibovaný táborák nemohl konat pro špatné počasí, dětské odpoledne se vydařilo a děti odcházely 
s úsměvem na tvářích. 

L. Tykvartová, ČČK Skočice

Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 118 událostí.

Celkem bylo zjištěno 79 přestupků (v dopravě 
– 22, rychlost – 32, veřejný pořádek – 25), 47 
řešeno blokově, 4 oznámeny správnímu orgánu.
• zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trest-
ného činu – ohrožení pod vlivem návykové 
látky dle § 274 trestního zákoníku (řídil vozi-
dlo po požití alkoholických nápojů), který byl 
omezen na osobní svobodě, aby bylo zamezeno 
jeho útěku a k zajištění důkazů, předán k vyří-
zení Policii ČR 
• na Policii ČR předvedena ke zjištění totožnos-
ti osoba, která znečišťovala veřejné prostranství 
a nemohla žádným hodnověrným způsobem 
prokázat svoji totožnost 
• v zákonné lhůtě 2 měsíců odstraněny provozo-
vatelem 2 autovraky – Tř. 1. máje a ul. Zahradní 
• proveden 2x výjezd na potulující se psy – 
jeden odchycen a umístěn do městské záchytné 
stanice
• v srpnu provedeno 10x měření rychlosti na 
území města a v přilehlých obcích, nejvyšší 
naměřená rychlost 87 km/h v obci Zastávka 
• na území města bylo nalezeno u MŠ Dukel-
ská dámské jízdní kolo, poškozený betonový 
skokánek ve skate parku – předáno na MěÚ, za 
mostem v ul. V Brance dva kovové stojany na 
svodidla ze stavby Čistá Berounka – předány 
stavbyvedoucímu  
• dne 1. 8. výjezd na znečištěnou vozovku 
v obci Žerovice – provozovatelem znečiště-
ní odstraněno, dne 3. 8. na silný zápach jdou-
cí z bytu v „Modrém domě“ v ul. Palackého, 
jednalo se o zápach z nečistoty – vyrozuměn 
MěÚ odbor sociální a zdravotní, dne 18. 8. na 
kunu odchycenou na zahradě v ul. Tyršova, 
která jevila známky nakažení vzteklinou, kuna 
byla zajištěna a předána k veterinárnímu vyšet-
ření – nákaza se nepotvrdila, dne 22. a 23. 8. 
v odpoledních hodinách na údajné pracovníky 
plynáren, kteří se v ul. Revoluční pod záminkou 
kontroly plynových zařízení pokoušeli dostat 
do domů a pohybovali se s vozidlem Opel 
s pražskou RZ – z důvodu časového odstupu se 
nepodařilo tyto osoby ztotožnit, proto OBČA-
NÉ, NEVPOUŠTĚJTE NIKOHO DO DOMU 

ČI BYTU, KOHO JSTE SI NEOBJEDNALI, 
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ VOLEJTE IHNED 
MP či PČR.
• na žádost Policie ČR byla provedena dne 13. 
a 14.8. asistence hlídky MP jako nezúčastněné 
osoby při domovní prohlídce a prověrce výpo-
vědi zadržených pachatelů trestné činnosti na 
Přešticku a dne 17. 8. inspektorce Krajské vete-
rinární správy po provedené kontrole u podni-
katele v ul. V Brance
• prováděno usměrňování dopravy z důvodu 
ohrožení její bezpečnosti a plynulosti dne 12. 8.  
při změně dopravního značení objížďky – Čis-
tá Berounka, dne 14. 8. na znečištěné vozov-
ce ropnými látkami v délce 30 m v ul. Rybova 
– přivoláni hasiči 
• 5x výjezd na osoby v podnapilém stavu, vzbu-
zující veřejné pohoršení: dne 9. 8. ve 12.38 h 
– na dva spící muže, ležící na lavičce v ul. Sme-
tanova, dne 19. 8. v 0.12 h na občana Polska 
spícího v ul. Průmyslová a ve 21.11 h – na dva 
opilce do ul. Husova, ležící na chodníku s noha-
ma ve vozovce, dne 27. 8. v 8.05 h – nalezen 
u Přeštických prasat spící muž z Kokšína, dne 
29. 8. v 19.45 h podnapilý muž ležící za novi-
novým stánkem v ul. Červenkova – zjištěna 
totožnost všech osob a vyřešeno na místě nebo 
předáno Policii ČR 
• 11x výjezd na stížnosti rušení nočního kli-
du a narušení veřejného pořádku: dne 1. 8. ve 
20.03 h na skupinu 7 osob narušující veřejný 
pořádek, dne 6. a 13. 8. na popíjející osoby na 
schodech místní knihovny, dne 9. 8. v 18.48 
h na tři bezdomovce povalující se u prodejny 
Billa a pokřikující na zákazníky, dne 11., 12. 
a 26. 8. v nočních hodinách na mládež hlučí-
cí u Přeštické stodoly, dne 16. 8. v  19.05 h 
na mladíky napadající se v ul. Rybova, dne 
17. 8. v 18.00 h na obnažující se mladíky v ul. 
V Brance a dne 23. 8. ve 23.44 h rušení noč-
ního klidu při oslavě v garáži v ul. Na Chmel-
nicích – vše vyřešeno na místě nebo předáno 
k vyřízení Policii ČR
• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích dne 23.-25. 8. – večerní promítání v Měst-
ském parku a ve  dnech 17.-19. 8. na území měs-
ta při konání technopárty v Příchovicích

Z další činnosti uvádím:
• Dne 2. 8. v 18.21 h spolupráce s Policií ČR 
při prověřování oznámení – údajné předávko-
vání léky devatenáctiletého mladíka někde na 
ubytovně v Přešticích. Tento byl nalezen na 
ubytovně v ul. Dukelská, na místo přivolána 
záchranná služba, která mladíka převezla na 
ošetření do FN Plzeň. Věc na místě předána 
k došetření Policii ČR. 
• Dne 8. 8. v odpoledních hodinách bylo v ul. 
Pobřežní zjištěno odstavené vozidlo zn. Ško-
da, které tvořilo překážku silničního provozu. 
Provedenou lustrací u Policie ČR zjištěno, že 
vozidlo není jako překážka označeno ani nahlá-
šeno. Vozidlo bylo dle zákona odtaženo a jeho 
řidič je podezřelý z porušení několika přestup-
ků v silničním provozu. 
• Dne 10. 8. ve 21.20 h byl kontrolován na 
Masarykově nám. mladík kouřící v autobuso-
vé zastávce. Když byl strážníkem upozorněn, 
že se dopouští přestupku a poté odmítl sdělit 
svoji totožnost, dal se na útěk do ul. Jungman-
nova, kde odhodil láhev od piva a skákal pod 
projíždějící vozidla. Tento byl předveden na 
Policii ČR a jelikož kladl aktivní odpor, byla 
mu nasazena pouta. Zde byla devatenáctileté-
mu mladíkovi z Radkovic po zjištění totožnosti 
uložena bloková pokuta.
• Dne 12. 8. ve 4.20 h  zastavila hlídka v ul. 
Palackého OA zn. Škoda, jehož řidič byl pode-
zřelý, že řídí vozidlo pod vlivem alkoholu, neboť 
tomu nasvědčoval styl a způsob jízdy. Provede-
nou kontrolou bylo zjištěno, že třiadvacetiletý 
řidič z Lužan řídil vozidlo po požití alkoholic-
kých nápojů a bylo mu naměřeno 1,887 promile 
alkoholu. Jelikož byl řidič podezřelý ze spá-
chání tr. činu – ohrožení pod vlivem návykové 
látky, byla na místo přivolána Policie ČR, které 
byla věc předána. 

• Dne 22. 8. ve 21.38 h předjelo služební vozidlo 
MP v obci Žerovice vozidlo Chrysler, ze kterého 
z okna spolujezdce mávala mladá žena a křičela 
na hlídku, aby zastavila a poté i otevřela před-
ní dveře a vyklonila se z vozu. Hlídka vozidlo 
ihned zastavila a z něho vyběhla dívka, která 
se schovala za strážníkem. Kontrolou mladíka 
z Dnešic bylo zjištěno, že se dvojice pohádala 
a dívka s ním odmítla jet dále. Jelikož nebyly na 
místě zjištěny známky fyzického napadení ženy 
ani znaky přestupku či tr. činu a stresovaná žena 
odmítla lékařské ošetření, byla převezena domů 
a odkázána v případě zhoršení zdravotního sta-
vu na záchrannou službu.  
• Dne 30. 8. ve 12.08 h byl zjištěn odvoz zeminy 
vozidlem Nissan z ul. Kosmonautů na černou 
skládku v ul. Nepomucká. Dvaapadesátiletý 
přestupce z Tlučné musel zeminu odklidit a věc 
byla předána k vyřízení na MěÚ. 

ZPRÁVA O MĚŘENÍ RYCHLOSTI 
MĚSTSKOU POLICIÍ PŘEŠTICE ZA OBDO-
BÍ MĚSÍCŮ KVĚTEN-ČERVENEC 2012
     Dne 23. 4. 2012 byl na základě rozhodnutí 
Rady města Přeštice dodán městské policii Sil-
niční laserový rychloměr ProLaser III PL-DOK 
I. První ostré měření proběhlo dne 11. 5. 2012 
po odsouhlasení úseků pro měření rychlosti 
vozidel na pozemních komunikacích na území 
města Přeštice a městských částí ze strany Poli-
cie ČR. Průměrně je prováděno měření rychlos-
ti v rizikových úsecích dva dny v týdnu po dvou 
hodinách. V měsíci květen 2012 byl v Přešticích 
v ul. Husova též změřen řidič jedoucí rychlos-
tí 69km/h, který měl řízení zakázáno soudem, 
a proto byl předán Policii ČR pro podezření ze 
spáchání trestného činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí. 

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Víte, že...
naše přeštické informační centrum (IC) bylo 

v srpnu tohoto roku podrobeno důkladné, leč 
anonymní kontrole ze strany CzechTourismu. 
Došlá zpráva prozradila, že hodnocení bylo 
zaměřeno celkem na 27 oblastí – např. zna-
čení IC, otevírací doba, exteriér, první dojem 
zákazníka, interiér a vybavenost, pracovník 
IC a jeho jednání, zájem... Ve všech sledova-
ných parametrech obdrželo IC plných 100%. 
Ráda všem pracovníkům IC a KKC velmi 
děkuji za jejich vystupování a za skvěle odve-
denou práci v rámci hodnocení 391 informač-
ních center v rámci celé republiky. 

Mgr. Dana Hanušová, vedoucí odboru
 školství, kultury a památkové péče

Oprava ohradní zdi kolem kostela 
sv. Ambrože ve Vícově

Koncem léta byla zahájena oprava ohrad-
ní zdi kolem kostela sv. Ambrože ve Vícově. 
Protože se jedná o součást památkově chráně-
ného objektu, bylo možné získat příspěvek na 
její opravu z programu Ministerstva kultury 
České republiky „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“. Celý areál kostela sv. Ambrože 
prochází postupnou opravou. Nejprve v období 
2005-2006 byl poškozený kostel staticky zajiš-
těn, poté byla opravena střecha věže kostela. 
V roce 2008 došlo k výmalbě interiéru kostela 
a nástěnná pozdně gotická malba 
v interiéru  byla odborně zajiš-
těna. O dva roky později byly 
rovněž s pomocí dotačního pří-
spěvku MK ČR opraveny fasád-
ní omítky. 

V současnosti probíhající 
oprava ohradní zdi představuje 
další etapu opravy této památky. 
Vlastní kostel sv. Ambrože patří 
mezi nejstarší kostely v Čechách, 
ohradní zeď, která kostel obklo-
puje, je mladší, o čemž svěd-
čí i druhotně použité úlomky 
cihel, prejzů a tašek ve zdivu. 
Práce jsou prováděny tradičním 
způsobem, kdy poškozené části 

zdiva jsou vybourány a  chybějící dozdívány. 
Ke stavbě je využíván přednostně vybouraný 
kámen, ale  i nově dovezený, který je stejné-
ho typu. Během oprav byl v uvolněném zdivu 
objeven zajímavý pískovcový kámen. Jednalo 
se o druhotně použitý prvek, který byl dříve 
součástí gotické křtitelnice. Kámen byl očištěn 
a uložen v interiéru kostela, kde si ho veřejnost 
bude moci  v době otevření kostela prohléd-
nout.

Text a foto MěÚ Přeštice – odbor školství, 
kultury a památkové péče

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus vzdělávacích přednášek 
v rámci projektu INFORMOVANÝ SENIOR.
Je pro Vás připravena přednáška na téma:

1. FINANČNÍ GRAMOTNOST

2. POČÍTAČ A INTERNET

3. SEBEOBRANA

4. PRVNÍ POMOC

V jednom termínu se budeme věnovat vždy dvěma tématům. 
Konkrétní vybraná témata jsou označena výše. Místo a termín 
konání přednášky pak naleznete v rámečku níže.

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus vzdělávacích přednášek 
v rámci projektu INFORMOVANÝ SENIOR.
Je pro Vás připravena přednáška na téma:

1. FINANČNÍ GRAMOTNOST

2. POČÍTAČ A INTERNET

3. SEBEOBRANA

4. PRVNÍ POMOC

V jednom termínu se budeme věnovat vždy dvěma tématům. 
Konkrétní vybraná témata jsou označena výše. Místo a termín 
konání přednášky pak naleznete v rámečku níže.
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VÝROČÍ

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Josef ULRYCH (Zastávka)

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Viktorie MARXOVÁ
Marie AUŘADOVÁ

Marie MORAVCOVÁ
Vlasta BAYEROVÁ (Zastávka)

83 let 
Ludmila ČERNÁ

Helena BEŠŤÁKOVÁ
Marie ŽIVNÁ
Václav RÁDL

Marie TYKVARTOVÁ
Věra MÜNSTEROVÁ

Marie VLČKOVÁ (Žerovice)
Vlasta KRIMLOVÁ

Vilém POLÍVKA

Zlatá svatba Blahopřání k 80. narozeninám

86 let 
Marie MACHÁČKOVÁ

87 let 
Karel KÖNIGSMARK

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

Blahopřání k 90. narozeninám

Blahopřání k 85. narozeninám

Nechme to tak
Známe je a zároveň neznáme. Někteří je 

i denně míjí cestou do práce, nákup či na pro-
cházce. Tak nějak se nevešly do našeho prak-
tického vizuálního horizontu. Mezi semafory, 
keři, pestrobarevnými reklamními poutači 
nemají prakticky šanci. Tiché a nevtíravé. Kdo? 
No přece sochy. Mnohé z nich na sobě nesou 
stopy času, povětrnostních podmínek, nezá-
jmu nebo důsledku lidského vandalismu. Jsou 
němými svědky i ukázkou vývoje zdánlivě 
nepochopitelných kotrmelců minulého režimu. 
Obrovské množství takových zakázek tehdy 
zajišťoval zákon, který ukládal, aby každá státní 
stavba dala jedno až čtyři procenta z celkové-
ho rozpočtu na „výzdobu“. Toto čtyřprocent-
ní umění pak tvořilo estetické dominanty ve 
veřejném prostoru kolem vznikajících sídlišť, 
poliklinik, administrativních staveb apod. Tak 
trochu ostudou ovšem je, že nemálo z těchto 
ideologicky přežitých artefaktů kulturně poli-
tické propagandy trpí nejen obyčejným van-
dalstvím (posprejováním, ničením, krádežemi), 
ale také špatnou revitalizací stavebníků, kteří 
často přistoupí k jejich odstranění než k jejich 
údržbě. Škoda, vždyť i tyto sochy jsou dokla-
dem běhu života a politizace umění. Nevím, ale 
asi to nebylo jenom o režimu. Režim se změnil, 
ale naše myšlení se zase nějak extra nezměnilo 
– třebaže již vyrostla nová generace a očekáva-
la bych od ní víc. Ale nechme to tak.

Ing. Jana Štrejnová

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ
Miroslav PFEIFER  
Marta MORGENŠTEINOVÁ   
Ladislav BENEŠ 
Blažena KRIEGELSTEINOVÁ 
Miroslav BEZDĚK 

(1928) 
(1939) 
(1932) 
(1920)
(1953)

Dne 1. září před 50 léty si řekli své „ANO“ manželé 

Stanislav a Marcela Muknšnáblovi 
z Přeštic. Vedení města Přeštice přeje manželům Muknšnáblovým do dalších společných let 

především pevné zdraví, hodně lásky, pohody, štěstí a radosti.

Své kulaté 80. narozeniny oslavili v měsíci 
srpnu a v první polovině měsíce září tito naši 
spoluobčané z Přeštic: dne 8. srpna paní Věra 
Nohejlová, 11. září paní Božena Jančová  
a 15. září pan František Beroušek. Všechny 
oslavence navštívil a do dalších let popřál mno-
ho zdraví, štěstí, radost a pohodu místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark.

Gratulaci od Mgr. Jana Königsmarka přijí-
má František Beroušek.

Dne 26. srpna oslavila své 85. narozeniny 
paní Marie Naxerová z Přeštic, 8. září září 
oslavila toto polokulaté životní výročí paní 
Marie Kroupová, rovněž z Přeštic. Vedení 
města Přeštice přeje do dalších let především 
pevné zdraví, radost, klid a pohodu.

Ve stejný den, dne 10. září, oslavili své jubilejní 90. narozeniny dva naši spoluobčané z Přeštic 
– paní Karolína Sikytová a pan Miloslav Hrubý.

Protože paní Karolína Sikytová byla bohužel v den svých jubilejních narozenin hospitalizována 
v nemocnici, místostarosta Mgr. Jan Königsmark předal nejbližší rodině jubilantky blahopřání 
s dárkovým balíčkem s přáním brzkého uzdravení.

Pan Miloslav Hrubý oslavil své 90. narozeniny v kruhu své milující rodiny. V den jeho naroze-
nin mu osobně poblahopřál místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Pan Hrubý se stále těší dobrému 
zdraví, je plný optimismu a dobré nálady. Umí 
velice hezky vyprávět o mnohém ze svého živo-
ta. Zajímá se o veškeré dění, a to nejen v našem 
městě, pravidelně a rád se schází se svými přá-
teli. Je šťastný, že má stále – již 66 let – po svém 
boku svoji manželku, kterou má nadevše rád, 
stejně jako i další členy své rodiny. Vždy jej 
velice těší, když se u nich doma všichni společně 
sejdou. A to se mu opět právě teď, u příležitos-
ti jeho významného životního jubilea, splnilo. 
Pane Hrubý, ještě mnoho pevného zdraví, štěstí, 
radosti a dobré pohody do dalších let!

Pozvánka na veřejné projednání 
návrhu územního plánu Přeštice
(včetně části obce Žerovice, Skočice, Zastávka)

Městský úřad Přeštice, Odbor výstav-
by a územního plánování oznámil 
veřejné projednání návrhu územního 
plánu, které se koná dne 25. 10. 2012 
v 10.00 hodin v Kulturním a komu-
nitním centru Přeštice, Masarykovo 
nám. 311, velký sál.

Do návrhu územního plánu je mož-
né nahlédnout u pořizovatele (Odbor 
výstavby a územního plánování MěÚ 
Přeštice, Husova 465, Přeštice) č. dveří 
114 v úřední dny pondělí od 7.30 hod. 
do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.30 hod., 
středa od 7.30 hod. do 12.00 hod. a od 
13.00 do 17.00 hod. a v kanceláři mís-
tostarosty radnice, Masarykovo náměs-
tí 107.

Upozornění: Nejpozději při veřej-
ném projednání mohou podat námitky 
proti návrhu územního plánu vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti. K později 
uplatněným námitkám se nepřihlíží. 
V námitkách se musí uvést odůvodně-
ní, údaje podle katastru nemovitostí, 
dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Nejpozději 
při veřejném projednání může kaž-
dý uplatnit své připomínky, k později 
uplatněným připomínkám se nepři-
hlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr 
veřejného projednání své stanovisko 
k připomínkám a námitkám, k později 
uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

Oznámení o zahájení řízení o územ-
ním plánu Přeštice  je zveřejněno na 
úřední desce a webových stránkách 
města. Do kompletního návrhu je možno 
nahlédnout na Odboru výstavby a pláno-
vání MěÚ a v kanceláři místostarosty.

Václav Blažek
člen Rady města Přeštice

„Srazu prefáků“
 7. 9. 2012

Zastupitelstvo města Přeštice

dne 18. 9. 2012
od 18.00 hodin 
Velký sál KKC Přeštice, 
Masarykovo náměstí

84 let 
Marie KOWALSKÁ

 Božena LINHARTOVÁ

Výměna Parkovacího 
průkazu označujícího 
vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně 
postiženou

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu 
v Přešticích probíhá výměna parkovacích prů-
kazů  č. 01 za „Parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou“ (č. 07). 

Výměna bude probíhat do konce roku 2012. 
K výměně je potřeba fotografie o rozměru 
35x45mm, občanský průkaz, průkazka ZTP 
nebo ZTP/P a vrácení starého označení (veli-
kost 15x15 cm s modrým vozíčkářem).

Žádáme všechny občany, kterých se tato 
výměna týká, aby ji provedli včas a nečekali na 
poslední dny v prosinci. Od ledna  2013 nebu-
dou stará označení č. 01 policií respektována. 

Odbor OSVZ

Foto J. Kubát



6. 10. SO: SLAVNOSTI  JABLEK  KRASÍ-
KOV
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 
8.35 do Pňovan, z Pňovan 9.07 do Bezdružic. 
Zpět z Konstantinových  Lázní 16.16 do Pňo-
van 16.59 do Plzně (17.26), z Plzně 18.10 do 
Přeštic
TRASA: Bezdružice – Ovčí vrch (vyhlídka, 
kaple)  hrad Krasíkov – Čeliv – Konstantinovy 
Lázně
 (10 km vede V. Borovcová)
13. 10. SO: STŘÍBRO – HEŘMANOVA HUŤ
Vlakem  z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 
8.35 do Stříbra (9.12). Zpět z Heřmanovy Hutě 
16.19 do Nýřan (16.35), z Nýřan 16.46 do Plz-
ně (17.07), z Plzně 18.10 do Přeštic
TRASA: Stříbro – bývalý Pekelský mlýn – 
Kladruby IVS – Kladruby – Žďár – Březovka 
– Nový Dvůr – Heřmanova Huť 
(16 km vede V. Borovcová) 
20. 10. SO: HORAŽĎOVICE – PRÁCHEŇ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plz-

ně (R) 8.03 do Horažďovic předměstí (8.50), 
z Horažďovic předměstí 9.12 do Horažďovi-
ce město. Zpět ze Žichovic 15.31 do Klatov 
(16.40), z Klatov 16.46 do Přeštic
TRASA: Horažďovice – zřícenina Prácheň 
– Boubín – Vel. Hydčice – Hejná – Pučanka 
– Kozník – Panský rybník – Žichovice
(14 km vede V. Řežábek)

26. 10. PÁ: ZDEMYSLICE – PŘEŠTICE
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 
8.08 do Zdemyslic. Zpět autobusem z Libáko-
vic 16.10 do Přeštic. Vlak do Plzně 16.28, do 
Klatov 16.43.
TRASA: Zdemyslice – Seč – Chocenický 
Újezd – Únětice – Hadovka – Čertovo břemeno 
– rozhledna Libákovice
(12 km vede M. Šetková)

PROGRAMOVÁ   SCHŮZE  SE  KONÁ  
VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HOTEL  SPORT 
ve čtvrtek 18. října 2012 v 17.hodin

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                            ŘÍJEN     4

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Program na měsíc říjen 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

říjen 2012 
l 5. 10. 2012 Farmářský trh
Čas konání: 8.00 hodin 
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice

l 5. 10. 2012 Taneční 2012 – 1. prodloužená 
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice

l 9. 10. 2012 Starej a mladá
Čas konání: 19.00 hodin 
Koncert M. Janíka a S. Klímové
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100,- Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 13. 10. 2012 Drakiáda 
Čas konání: 14.00 hodin 
Místo konání: louka u KČT
Pořadatel: kulturní komise

l 15. 10. 2012 Fotografická soutěž – vernisáž 
výstavy
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: mikroregion Přešticko

l 15. 10.-20. 10. 2012 Dny zdraví
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

l 16. 10. 2012 Křoupat zdravě aneb jinak 
hravě

Připravujeme pro vás

l 9. 10. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 100 Kč 

„Starej a mladá“ Simona Klímová a Michal Janík – koncert 

l 23. 10. 2012 od 19.00 hodin, velký sál KKC, vstup 220 Kč 

„Zmýlená neplatí“ – divadelní představení 

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

Dostaveníčko s dechovkou – „Březovská desítka“ – manželé Homolkovi 

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

Velká módní show přehlídka 

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

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

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

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

Knižní novinka
V září vydal Spolek pro záchranu historických 

památek Přešticka, o.s. knihu s názvem Osobnos-
ti Přešticka. Jedná se o 3. doplněné a rozšířené 
vydání. Kniha v lepené vazbě formátu A5 má 127 
stran. Seznámíte se v ní s významnými osobami, 
které se na Přešticku narodily nebo zde působi-
ly. Až na výjimky se jedná o lidi, kteří působili 
či dosud působí na poli vzdělání, kultury nebo 
umění. Oproti předchozím vydáním je totiž tato 
kniha doplněna i o osoby žijící. Další novinkou 
oproti předchozím vydáním je i to, že jsou u vět-
šiny osobností otištěny i jejich podobizny. Knihu 
můžete zakoupit v Informačním centru Přeštice 
nebo v Domě historie Přešticka za cenu 120 Kč.

Václav Vorlíček přijede do Švihova
Po stopách Tří oříšků pro Popelku se můžete 

vydat společně s Ochotnickým spolkem Buři-
na Příchovice, správou hradu Švihov a měs-
tem Švihov v sobotu 6. října. Připraven je totiž 
první ročník podzimní turistické akce, která 
nabízí jednu pěší a jednu cyklotrasu po mís-
tech, kde se natáčela stejnojmenná pohádka 
v okolí Švihova. „Připravena bude turistická 
trasa, která povede z hradu Švihov přes Pek-
lo, podél rybníka v Mezihoří, do sadu Popelky 
v Mezihoří a zpět na hrad.  Trasa je dlouhá 

devět km. Ani cyklisté nepřijdou zkrátka, pro 
ty je naplánována trasa dlouhá 14 km, přes 
Chlumskou, Trnčí, Mezihoří, Lhovice a zpět 
do Švihova. Prezence účastníků a start je od 
10 do 11 hodin na hradě Švihov, příjezd a pří-
chod je od 13 do 14 hodin tamtéž“, popsal tra-
su jeden z organizátorů akce Jan Jirák. Odpo-
ledne od 15 hodin je pak připravena v konírně 
hradu Švihov beseda s režisérem Václavem 
Vorlíčkem. 

  Markéta Pouzová

Na divadlo do Příchovic
Také podzimní a zimní období mohou přízniv-

ci ochotnického divadla využít ke zhlédnutí řady 
zajímavých představení. Obec Příchovice ve 
spolupráci s Ochotnickým spolkem Buřina Pří-
chovice připravila několik představení souborů 
z Klatovska a Plzeňska. V sobotu 20. října od 
18.30 hodin vystoupí v kulturním domě Přícho-
vice ochotníci ze Kbela s francouzskou komedií 

Na správné adrese. Na státní svátek 17. listopa-
du od 18.30 hodin přiveze Spolek divadelních 
ochotníků Kolár Strašín divadelní klasiku Naši 
furianti, a na sobotu 1. prosince je připravena 
pohádka Hurá do pekla v nastudování divadelní-
ho spolku Jezírko Plzeň. Toto představení bude 
spojeno s Mikulášskou nadílkou pro všechny 
děti. Akce startuje v 17 hodin.                     (mp)

Čas konání: 8.30, 10.00 hodin 
Školní představení 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel:  město Přeštice, KKC Přeštice

l 16. 10.-20. 10. 2012 Fotografická soutěž 
– výstava
Čas konání: 9.00-17.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: mikroregion Přešticko

l 20. 10. 2012 Přeštický kanec 2012
Čas konání: 9.00 hodin 
10.00-13.00 hod. Klatovští Dragouni
13.30-15.30 hod. Jack Daniels (country)
16.00-18.00 hod. Jarek Filga´s Band (Argema 
premier)
19.00 hod. Překvapení na závěr
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, soukromý subjekt

l 19. 10.-21. 10. 2012 Výstava drobného 
zvířectva, Klubová výstava králíků Meklen-
burských strakáčů, Klub bojových plemen 
drůbeže
Místo konání: areál ZO ČSCH
Pořadatel: ZO ČSCH Přeštice

l 23. 10. 2012 Zmýlená platí 
Divadelní představení – činohra
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 26. 10.-28. 10. 2012 Výstava ovoce, zeleniny, 
brambor, květin, citrusů a suchých plodů 
Čas konání: 9.00-17.00 hodin 
Místo konání: moštárna Stachova ulice
Pořadatel: Český svaz zahrádkářů Přeštice

l 30. 10. 2012 Koncert Hlásek, Minihlásek 
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

Zadáno pro čipery
Krásný sobotní den 8. září využili dolnolu-

kavičtí turisté a vyšli si na pochod. Od kostela 
sv. Petra a Pavla vedla trasa kolem hřbitova na 
kopec Hořice, odtud ke kříži, který stojí u cesty 
vedoucí z Horní Lukavice do Lišic. Poté stoupa-
li k Hradčanům. Dále vedla cesta lesem Vysoká 
až ke sv. Trojici, odtud pak směrem k Předeni-
cům. A z Předenic už to byl jen kousek lesem 
do Snopoušov, kde je čekalo příjemné posezení 
ve venkovním altánu s grilovanými dobrota-
mi a řízným pivem k tomu. I když, vzhledem 
k četným akcím v okolí, šla jen malá skupinka 
nadšenců, nebyla nouze o legraci. Všichni byli 
okouzleni malebnými zákoutími Vysoké, jedna 
účastnice stihla cestou nasbírat spoustu hub, 
z nich největší radost jí udělaly parádní hřiby, 
a druhá účastnice šla statečně celou trasu v pan-
toflích.                                 Mgr. Eva Klepsová

Novinky z DDM Přeštice
Děti z DDM v Přešticích se mimo svých pra-

videlných činností zapojují i do různých chari-
tativních akcí. Vyrábíme na schůzkách drobné 
dárečky, které pak posíláme do různých zaříze-
ní, kde udělají vždy velkou radost. Teď v září 
se náš domeček zapojil do projektu MÁMY  
PRO MÁMY. Projekt MÁMY  PRO MÁMY 
vznikl v občanském sdružení NEDOKLUB-
KO, a to za účelem pomoci rodičům předčasně 
narozených dětí. Dárečky, které naše děti vyro-
bily, byly předány maminkám po předčasném 
porodu z FN Plzeň. V této činnosti budeme 
pokračovat i nadále. Více informací o tomto 
projektu najdete na www.mamypromamy.blog- 
spot.com.

Hana Hasáková, DDM Přeštice
Na fotografii jsou kytičky poslané z DDM 

Přeštice do projektu Mámy pro mámy.
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Jen jsem si tak četl v PN…
Při pročítání zářijových PN mě nedalo, aby-

ch něco nepoznamenal nebo se spíše dotázal. 
Z první strany mě zaujal článek pana starosty 
“Přechod pro chodce na náměstí před ČSOB zru-
šen“. Jistě, že se Odboru dopravy KÚ Plzeňské-
ho kraje nemá odporovat, zvláště když stávající 
situaci označil jako nebezpečnou. Maně mě však 
napadá, že tento přechod je „příliš široký“ dost 
dlouho a doteďka to nikomu nevadilo. Co mě 
však přímo zarazilo, je “dále v důsledku výstav-
by nového domu v blízkosti přechodu  na rohu 
náměstí nebyly dodrženy normou předepsané 
rozhledové poměry.“ To bije do očí, protože jak 
každý v Přešticích ví, majitel domu žádal marně 
několik let (dokazuje to složený materiál u hrad-
by bývalého „Pohřebního ústavu“) o povolení 
a ejhle, najednou se začalo stavět. Dle mého laic-
kého pohledu mu stavbu musel někdo povolit. 
Není tedy tady viník, že nejsou dodrženy pohle-
dové poměry a přechod se musí zrušit? Nejbližší 
přechod je u drogerie pana Mrskoše vedle Tabá-
ku a pro starší lidi a lidi jdoucí z Komenského 
ulice a pokračující na Příchovice je to  zacház-
ka až neskutečná. Jak správně píše pan starosta, 
tak lidé budou stejně používat zrušený přechod, 
což je z hlediska bezpečnosti přímo hazard se 
životem. Nyní byl přechod začerněn a ohraničen 
pohyblivým zábradlím, takže kdo chce a bude 
přecházet, tak musí projít o 1,5 metru více!!!! 
Nebo se bude přecházet přímo u branky, což 
je asi stejné a kde přecházení v nedávné době 
zaplatila životem jedna paní z Příchovic?

Pečlivě čtu články  pana velitele MPP. Někdy 
se tedy divím, kolik akcí koná MP, ale jelikož 
mají na starosti Skočice, Žerovice a Zastávku, 
tak nejsou vidět v exponovaných nocích – tedy 
v pátek a sobotu. Nebo ano, ale již asi nejsem 
„noční pták“ tak jako dříve. Vidím však ráno 
následky těchto nocí, ať v Parku, u Spoláku, 
u Kebabu, u Klubu a dříve u Vinglu. Pamatuji 
si, že dříve, když ještě státní VB chodila uzaví-
rat hospody, že se pan Ježek objevil ve dveřích 
a i těm největším žíznivcům jaksi začalo pivo 
hořknout a najednou chvátali domů. Stačil obejít 
všechny hospody – také jich bylo jen pět, ale měl 
to pod palcem. Dnes při 25 restauracích a her-
nách je to horší, ale dle mého názoru jsou pro-
blémové jen čtyři. Nechci samozřejmě snižovat 
náročnost práce MP, ale možná by stálo za úva-
hu, kdyby ty největší výtržníky a znečišťovatele, 
pokud jim to umožňuje legislativa, donutili, aby 
druhý den šli uklízet to, co přes noc napáchali. 
Myslím, že by také ubyly ulámané značky a jiný 
vandalismus. Také by mě a možná více občanů 
zajímalo, jak je to s kamerami na náměstí a hlav-
ně u Spoláku, kde projíždí nespočet řidičů na 
červenou, a jak jsou za to odměňováni a hlavně 
kolik jich za měsíc bylo. Možná, že i to by také 
mohlo být součástí druhé strany PN.

Nechci dále unavovat, ale ještě se zastavím 
u článku pana Blažka. Samozřejmě, že je nesmy-
sl budovat na KČT brouzdaliště, dětské hřiště, 
sprchy…atd. Kdysi se na KČT chodilo denně 
jakmile „mozol“ vylezl a nikomu nevadilo, že 
voda je studená. Hrála se „bosá liga“ a nával na 
KČT byl takový, že se leželo i na lukách a moc-
krát pan Klokan šel opalující se vyhánět. Také 
u brodu bylo plno. Jelikož chodím  někdy na 
ryby a na procházku kolem řeky, tak jsem letos 
zaznamenal asi 5x opalující se a to nejvýše 4 
osoby. Nemyslím, že nějaké koupaliště a brouz-

daliště by tento stav změnilo a lidi přilákalo. 
Dle mě by se mělo vybudovat něco na způsob 
dobřanského „vodního světa“ a místo bývalého 
bazénu se přímo nabízí. Mimoto je to majetek 
města, stálo to opravdu nemalé peníze – musí 
se připočíst i oprava Třídy 1. máje a vše zarůstá 
travou a ani v budoucnu se tam neplánuje něco 
postavit. Nevýhodou je blízkost nových domků, 
protože každý má bazén doma a těžko poleze ji-
nam, ještě když by tam měl třeba zaplatit.

Nesouhlasím s Petrem Blažkem, že tam u řeky 
hospoda nežila. Pamatuji, že tam kdysi čepoval 
pivo i pan Skyta a jelo to tam, protože se na KČT 
sportovalo a byla žízeň. Kdysi tam byla i hospo-
da „U koule“, kterou vybudoval pan Láďa Hra-
decký a později provozovali jiní. Tam to žilo, 
opékalo se na ohni, hrál nohejbal, ale pan Blažek 
zapomněl poznamenat, že vše zakázal majitel 
z Kanady, pan Šmůla. Takže se vše rozbouralo, 
zrušila se udírna a vše vesele zarostlo. Jen ty dvě 
budky tam zůstaly, jen ty dvě budky. Asi jako 
pomník minulé slávy KČT, ale asi i ty budky 
časem zaniknou.                         Slavomír Vácha

Konec basketbalu v Přešticích?
Občas jezdím do Plzně na ČSTV. Sdílím kan-

celář s Krajským basketbalovým svazem a tak  
vím, kde se hraje basketbal a kde se jaká mlá-
dež  snaží o tento krásný sport. Zarazilo mě, že 
pod sklem není žádné družstvo z Přeštic. Ani 
dospělí ani děti. Přešel jsem to však s tím, že jde 
asi o omyl. K mému překvapení jsem se dozvě-
děl, že je to tak, že prostě basketbal v Přešticích 
skončil. Po létech předválečných, válečných 
i budování socialismu a v době, kdy jsou pro 
provozování tohoto sportu ty nejlepší podmínky, 
tak je najednou nic, konec, tma. Co si asi žijící 
bývalí basketbalisté a basketbalistky pomyslí, že 
jejich oblíbená hra již bude k vidění v Přešticích 
pouze 25. 12. a jednou za šest let při veterán-
ských turnajích. To ovšem pouze dočasně, když 
nebude čím veterány doplňovat. Co asi ti nežijí-
cí, kteří v roce 1928 basketbal v Přešticích zaklá-
dali? Velkoborští, Naxerové,Karel Císař, Karel 
Pytlík, Karel Levora, Karel Brada? Dokonce 
sehráli utkání s americkou armádou!!! Ty ženy, 
co hrály II. ligu a venku na Sokolovně hostily 
přední evropské mančafty, nebo muži, kteří hráli 
III.ligu? Nic, tma, konec, tma. Dnes i když se 
hraje v postarší hale, ale hale a ne v Sokolovně, 
kde se hrálo po bálech v neděli a každé dupnutí 
do parket vířilo oblaka prachu. Kam jezdili sou-
peři s teploměrem, aby si změřili, že je opravdu  
8° C a někdy méně a proto odmítali hrát!!! Kde 
jsme se koupali jedině ve studniční vodě a pak 
v mrazu se šli občerstvit do nějaké nálevny. 
Tyto doby jsou tedy pryč. Zůstane nám jedině 
vyprávění o basketu v Přešticích a vzpomínání 
u piva, jak a co jsme si užili. Myslím, že peníze 
v tom nejsou, i když si nyní každý musí platit 
ročně několik tisíc na provoz haly.Vzpomínám, 
že my jsme za socialismu nic neplatili, ale cho-
dili jsme na brigády na Sokolovnu, na tenisové 
kurty (odkud nás pak tenisté vyháněli) na  Hotel 
Sport, ale to jsme si vlastně vše dělali pro sebe 
a budoucí generace. Nyní není pro koho co budo-
vat, pokud se týče basketbalu.

Ani nevím, jestli ještě budu pořádat setkání 
bývalých hráčů a hráček, protože se budu stydět 
jim tuto smutnou zprávu sdělit.

Slavomír Vácha

U S N E S E N Í 
z 12. zasedání Zastupitelstva města 

konaného dne 11. 9. 2012 
v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:   

A/volí
1. návrhovou komisi ve složení: MUDr. Froňková, Ing. 

Bastl, Mgr. Fornouz 
2. do funkce místostarosty Mgr. Jana Königsmarka
3. paní Ernu Hájkovou 5. členem Rady města Přeštice
4. člena Finančního výboru ZM pana Karla Švarce
5. člena Finančního výboru ZM pana Luboše Štycha
6. člena Kontrolního výboru ZM pana Karla Krejčího
7. člena Kontrolního výboru ZM paní Dagmar Špedlovou
B/odvolává

1. z funkce 1. místostarosty pana Jiřího Hlavína  
C/schvaluje

1. doplněný návrh programu 12. jednání Zastupitelstva 
města Přeštice

2. dlouhodobě uvolněné zastupitele pro funkci starosty 
a místostarosty

3. zvýšení rozpočtové kapitoly V.2.2 Běžné výdaje – pří-
spěvky ostatním organizacím (závazný ukazatel rozpočtu) 
o 300 000 Kč

4. poskytnutí mimořádného příspěvku TJ Přeštice ve výši 
299 999 Kč

5. zvýšení příspěvku pro PO KKC Přeštice o 5000 Kč, 
pro PO ZŠ Přeštice o 52 987,50 Kč a pro PO ZUŠ Přeštice 
o 15 000 Kč

6. rozpočtové opatření č. 18/2012
7. prodej části pozemku p. č. dle KN 1480/1 v k. ú. Přešti-

ce o výměře 16 m2 za cenu 500 Kč/m2 a náklady s prodejem 
spojené, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín 

8. prodej pozemku p. č. st. 1515 (Sedláčkova ulice, zdravot-
nický dům) o výměře 50 m2  v k. ú. Přeštice, za cenu 500 Kč/m2 
a náklady s prodejem spojené, společnosti ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

 9. prodej části pozemku p. č. dle KN 1259/1 v k. ú. Přeš-
tice, nově označeného geometrickým plánem Jana Blažka, 
č. 1977-079/2012 ze dne 11. 7. 2012 p. č. 1259/36 a st. 2854 
o celkové výměře 29 m2 panu Janu Krásnému, Jungmanno-
va 312, Přeštice, za cenu 15 000 Kč 

10. odkoupení části pozemků  p. č. 1018/4-7 v k. ú. Přešti-
ce (nově označené geometrickým plánem č. 1976-077/2012 
p. č. 1019/22, 1019/23, 1019/24 a 1019/21) o celkové 
výměře 508 m2 v k. ú. Přeštice za cenu 100 Kč/m2

11. zadání regulačního plánu Rozvojová zóna Přeštice 
– Severní předměstí-II

12. smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů 
Pečovatelské služby Přeštice s obcemi SO ORP Přeštice

D/bere na vědomí
1. rezignaci paní Heleny Macháčkové na mandát člen-

ky Zastupitelstva města Přeštice
2. ukončení členství pana Martina Roma a pana Kar-

la Švarce v Kontrolním výboru ZM a ukončení členství 
paní Heleny Macháčkové ve Finančním výboru ZM

3. rezignaci paní Erny Hájkové ve Finančním výboru ZM
4. zprávu o činnosti Rady města v mezidobí
5. zprávu o činnosti Finančního výboru za 1. pololetí 

2012
6. uzavření „Smlouvy č. 10062061 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí“ mezi Městem Přeštice 
a Státním fondem životního prostředí ČR na akci Přeštice 
– nová úpravna vody ze dne 22. 8.2012

E/ souhlasí
1. se změnou stanov ve znění dodatku č. 2 ke stanovám 

dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky ve znění 
dodatku č. 2 ke stanovám

F/ navrhuje
1. místostarostu pana Mgr. Jana Königsmarka jako 

zástupce města Přeštice do dozorčí rady DSO Povodí 
Berounky

G/ zamítá 
1. žádost JSDH Lasselsberger Chlumčany o příspěvek na 

pořádání memoriálu Vlastimila Reitspiese
2. prodej  části pozemku p. č. dle KN 55 v k. ú.  Žerovice 

o výměře cca 50 m2

3. prodej pozemku p. č. dle KN 182/20 o výměře 249 m2 
v k. ú. Skočice u Přeštic  

4. prodej části pozemku p. č. dle KN 1290/1 o výměře 61 
m2 v k. ú. Přeštice

5. prodej části pozemku p. č. dle KN 1290/1 o výměře 82 
m2 v k. ú. Přeštice

H/ ruší
1. usnesení ZM č. A/3 z 11. 11.2010
2. usnesení ZM č. E/1 z 11. 11. 2010
3. usnesení ZM č. D/1 z 11. 11. 2010
4. usnesení ZM č. E/1 z 16. 12. 2010
5. usnesení ZM č. B/1 z  31. 3. 2011
I/ ukládá  

1. starostovi města Přeštice předložit na nejbližším zase-
dání zastupitelstva města rozdělení kompetencí mezi sta-
rostu, místostarostu a tajemnici MěÚ Přeštice

2. Kontrolnímu výboru ZM prověřit vyřešení stížnosti na 
ředitelku MŠ Dukelská 959, Přeštice a průběh konkurzní-
ho řízení  na post ředitelky MŠ Dukelská 959, Přeštice

3. ukládá starostovi jednat s vlastníky pozemku p. č. 
208/118 v k. ú. Přeštice o možnosti odstoupení od smlouvy

J/ určuje 
pana Václava Blažka osobou pověřenou k zastupování 

města v oblasti územního plánování
K/ deleguje

místostarostu Mgr. Jana Königsmarka jako zástup-
ce města Přeštice na valné hromady ZKS a. s. do konce 
volebního období r. 2014

Mgr. Antonín Kmoch, starosta 
Jiří Hlavín, 1. místostarosta
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Ještě jednou o panu Ing. Ivo Olšbaurovi
Mnoho spoluobčanů zaujaly v červnovém čísle 

Přeštických novin uveřejněné informace o panu 
Ing. Ivo Olšbaurovi, který oslavil 29. května 
2012 své jubilejní 85. narozeniny. Pan Olšbaur 
se v posledních letech velmi rád zúčastňuje, 
na pozvání vedení města, přeštických květno-
vých oslav. Pro pana Olšbaura je ale nepříjem-
né, když na něho v delegaci, která klade věnec 
u obětí odboje a války na přeštickém náměstí 
ostatní účastníci pohlíží, mírně řečeno, udiveně. 
Myslím, že toto je, anebo spíše bylo způsobeno 
nevědomostí občanů o jeho velkých zásluhách 
a také oceněních. Kro-
mě těch, o kterých bylo 
napsáno již v červno-
vém čísle PN, doplňuji, 
že pan Olšbaur je také 
spoluautorem publikace 
pojednávající o květno-
vých událostech v roce 
1945 na okrese Písek 
a v oblasti Mirovicka 
pod názvem „Květen 

1945 v Mirovicích“. 
Český svaz bojov-
níků, oblastní výbor 
Plzeň, udělil panu 
Olšbaurovi za výše 
jmenovanou publi-
kaci čestné uznání za 
obětavou a zásluž-
nou práci při jejím 
zpracování. Tuto 
publikaci věnoval 
pan Olšbaur také 
prezidentu republiky panu Václavu Klauso-
vi. Velice rádi otiskujeme dopis zaslaný panu 
Olšbaurovi z Kanceláře prezidenta republiky 
a též obálku uvedené publikace. Pan Olšbaur se 
vždy na květnových oslavách velice rád setká 
a pohovoří se členy Klubu třetí armády a Old 
Car Rangers Praha, která pravidelně každý rok 
do Přeštic přijíždí. Nejlépe toto dokreslují otiš-
těné fotografie.

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

www.volbyplzensko.cz

Milan 
Chovanec
Váš kandidát na hejtmana 

MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D.
kandidát do Zastupitelstva 
Plzeňského kraje

Zachování sítě 
krajských nemocnic  
dostupná péče 
pro všechny

Návštěva frekventantů bavorské 
„Volkshochschule“ v přeštickém
chrámu ve fotografiích

V červencovém čísle Přeštických novin byl 
otištěn text o návštěvě frekventantů bavorské 
„Volkshochschule“ v našem barokním chrámu. 
Nebyly však, jak bylo psáno v textu, otištěny 
fotografie pana Ing. Jiřího Běla a pana Adol-
fa Mückla, které bezpochyby nejlépe vystihují 
atmosféru během prohlídky přeštického chrá-
mu. Čtenářům se omlouváme a mohou si tyto 
fotografie prohlédnout v tomto čísle PN. Ještě 
jednou si dovoluji oběma výše jmenovaným 

poděkovat za umožnění jejich otištění v přeštic-
kém periodiku.

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

Kresba Michal Pěchouček                                      Totéž místo v roce 2012       Foto ing. Jiří Běl

„Na správné adrese..!?“
Zámek v Dolní Lukavici opět ožil v sobotní 

podvečer 25. srpna divadlem. Veselou kome-
dii francouzského autora Marca Camolettiho 
„Na správné adrese..!?“ bravurně sehráli čle-
nové ochotnického souboru ze Kbela přímo 
před zámeckou budovou. Pikantní zápletky 
i šťavnaté rozuzlení přiváděly přítomných 70 
diváků k neustálým výbuchům smíchu. Příběh 
čtyř různých žen, jejichž soužití není vůbec jed-
noduché, se najednou zajímavě vyvíjí. Přispějí 
k tomu čtyři příslušníci opačného pohlaví, kteří 

se dostaví, aby šarmantním dámám změnili „na 
inzerát“ od základu život.

Představení si zjevně užívali nejen diváci, ale 
i sami herci. Pikantnosti příběhu přidávali  po 
špetkách  bezprostřední komediální improviza-
cí v neočekávaných okamžicích.

K hezké pohodě přispělo i pěkné počasí, 
romantické prostředí lukavického zámku a dob- 
ré občerstvení.

Děkujeme všem, kdo se na organizaci akce 
podíleli.                               Mgr. Eva Klepsová

Pivní slavnosti ve fotografiích
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Nevzdávám to, budu 
dál bojovat proti 
korupci

Nevzdávám to, budu 
dál bojovat proti 
korupci

Setkání pamětníků III
Na  sobotu 15. září jsme pozvali chlapce a 

děvčata, kteří prošli našimi oddíly po znovuob-
novení skautingu v roce 1990. Postavili jsme 
stan, připravili stoly a lavice, nachystali jsme 
pohoštění. Před druhou hodinou, kdy byl sta-
noven začátek, začali přicházet první účastníci. 
Nakonec se sešlo pouze něco přes dvacet našich 
bývalých svěřenců, třebaže našimi oddíly pro-
šlo stovky dětí. Těch pár se ovšem bouřlivě 
vítalo a měli si celé odpoledne co vyprávět, 
zavzpomínat nad kronikami oddílů, nad fotka-
mi ze skautských akcí a nad videem z táborů. 
V průběhu odpoledne se dostavilo ještě několik 
dalších pozvaných a setkání se nakonec protáh-

lo do pozdních nočních hodin. Dostalo se nám 
i velké cti přivítat mezi námi vzácnou návště-
vu, paní Jarmilu Jelínkovou, dceru JUDr. Beč-
váře, jehož jméno nosí naše středisko v názvu. 
Paní Jarmila se nám telefonicky ozvala a pro-
jevila zájem s námi navázat kontakt, což jsme 
samozřejmě uvítali a pozvali ji na naše setká-
ní. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí 
o životě pana doktora Bečváře. Paní Jarmila 
si se zájmem pročítala naši střediskovou kro-
niku, prohlédla si klubovnu a poseděla s námi 
celé odpoledne. Byla nadšená a moc se jí u nás 
líbilo. Při loučení jsme se ujistili, že to nebyla 
poslední návštěva.                                    Jájina

Divotvůrkyně Přeštická 
– 300 let obrazu a poutí

Právě vychází kniha o příběhu zázračné-
ho obrazu Panny Marie, který dodnes vidíme 
na hlavním oltáři kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Přešticích. Tento obraz, namalovaný 
na konci 17. století Matějem Pazourkem, malý 
rozměry, ale velký významem, se stal důvodem 
pro stavbu velkolepého chrámu v Přešticích. 
Stavbu kostela objednali kladrubští benedik-
týni, držící duchovní i farní správu nad Přeš-
ticemi, u největšího architekta doby pozdního 
baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obraz 
Piety - tj. Panny Marie oplakávající svého mrt-
vého syna Ježíše Krista sejmutého z kříže,  byl 
původně v majetku přeštické rodiny Hofmis-
trových. Kvůli nezvyklým úkazům (slzy Panny 
Marie, změna barvy Kristova obličeje, světelná 
záře vycházející z obrazu) byl obraz přesunut 
do kostela a zkoumán speciální arcibiskupskou 
komisí. Po uznání věrohodnosti proměn obra-
zu byl prohlášen za zázračný a Přeštice se tak 
mohly stát významným poutním místem. Jeho 
sláva byla násilně přerušena až zákazem poutí 
za vlády Josefa II. 

Lidé přicházeli k obrazu Panny Marie Přeš-
tické s prosbami o ochranu, pomoc, záchranu či 

uzdravení. Na přímluvu Panny Marie docháze-
lo k  četným případům vyslyšení těchto proseb; 
v knize zázraků, vedené mezi léty 1711–1776, 
evidujeme na tři sta sedmdesát dva vyslyše-
ní. K Přeštické Pietě se podle dochovaných 
svědectví s důvěrou modlili lidé s tělesnými 
nemocemi všeho druhu, s nemocemi duševní-
mi či v případě nastalého či hrozícího úrazu. 
V menší míře pak Panna Marie Přeštická řešila 
také potíže prosebníků z oblasti etické, potíže 
v manželství či zázračně pomáhala lidem, kteří 
se ocitli v majetkových potížích.

Příběh přeštického obrazu a poutí, sepsaný 
v právě vycházející knize, je pozoruhodným 
výsledkem dlouhotrvajících archivních, his-
torických a uměleckohistorických výzkumů, 
které iniciovalo třistaleté výročí obrazu a poutí, 
jež jsme si připomněli roku 2011. V publikaci 
nalezneme statě věnující se zázračnému obra-
zu Piety Přeštické v kontextu mariánské úcty 
v západních Čechách, v kontextu dějin výtvar-
ného umění a architektury a v neposlední řadě 
i v širších souvislostech barokního poutnictví. 

Reprezentativní knihu výjimečného tématu 
i zpracování vydává město Přeštice v naklada-
telství Halama v Českých Budějovicích. 

Michaela Ottová, editorka knihy

Schodoběh opět v Přešticích
Dne 15. září 2012 umožnilo skvělé počasí 

realizaci druhého ročníku schodoběhu, který 
pořádá Tělocvičná jednota Sokol Přeštice ve 
spolupráci s Domem historie Přeštice. Závod 
je součástí oslav 150. výročí založení Sokola. 
Na startu se zaregistrovalo třicet závodníků. 
Nechyběl ani starosta Přeštic Antonín Kmoch.

 Sokol Přeštice

Výsledky druhého ročníku schodoběhu:
Nejmladší žactvo   1.-2. tř.    Michal Pergler 
Mladší žactvo        3.-5. tř.    Jan Roháč 
Starší žactvo          6.-9. tř.    Václav Wholmut 
Ženy                      15-45 let  Jana Korcová 
Muži                      15-45 let  Tomáš Siegl

nejlepší čas 10,68 
Muži               nad  45            Antonín Kmoch 

V sobotu 15. září 2012 proběhlo v Domě historie Přešticka slavnostní představení knihy Divo-
tvůrkyně Přeštická, 300 let obrazu a poutí. Knihu vydalo město Přeštice v srpnu letošního roku. 
Přítomným hostům publikaci představili její autoři doc. PhDr. Michaela Ottová, prof. PhDr. Ing. 
Jan Royt, PhDr. Richard Biegel a Mgr. Michal Tejček.                                        Foto Ing. Jiří Běl

Hosté na terase Domu historie Přešticka.PhDr. Michaela Ottová.   

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.
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Rozloučení s prázdninami
V neděli 2. září 2012 se uskutečnilo 

v Lužanech zábavné odpoledne na ukončení 
prázdnin. Hlavní náplní byla jízda na koních, 
vědomostní soutěže o přírodě a skákání přes 

švihadlo a v pytli. Nevětšímu zájmu se těšila 
čtveřice našich koní. Děkujeme Hlávkově nada-
ci za bezplatné poskytnutí areálu a OÚ Lužany 
za spolupráci.     Jolana Bezděková, JK Skočice

Kurz tance a společenské výchovy 2012

Prodám

V KKC Přeštice byl zahájen nový kroužek 
pro děvčata ve věku 9-20 let,věkově roz-
děleno. Malé modelky se zde naučí kromě 
správného držení těla, životosprávy, lekce 
pohybu, péče o pleť, vlasy, stolování, foto-
grafování. První lekce proběhne 9. 10. 2012 
pokud se zajímáte o hudbu, tanec, baví vás 
móda, módní přehlídky. Neváhejte a ještě se 
přijďte přihlásit.

Boty na podpatku s sebou.
Těšíme se na vás.
Více na: www.delijamodels.com

DNY ZDRAVÍ 
2012
(15.-19. 10. 2010)

l 15.-17. 10. 2012 Čarovné bylinky, vůně 
koření a medové pohlazení
Interaktivní prodejní výstava spojená s ochut-
návkou, odbornou radou.
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice 

l 15. 10. 2012 Včelí produkty a apiterapie
Beseda na dané téma s odborníkem na danou 
problematiku MVDr.  Soňou Dubnou Ph.D.
Čas konání: 18.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

l 16. 10. 2012 Křoupat zdravě aneb žít hravě
Školní představení s Michaelou Dolinovou, kde 
se žáci zábavnou formou dozví o zdravé výživě, 
o správných stravovacích návycích. 
Čas konání: od 8.30 do 10.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC Přeštice 
Vstup: zdarma

l 16. 10. 2012 Zelené potraviny a jejich vliv 
na zdraví 
Beseda na dané téma s Mgr. Ivanou Malou.
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Vstup: zdarma

l 17. 10. 2012 Máte zdravotní potíže? 
Trápí vás nespavost, alergie, ekzémy, astma, 
lupénka, únava, deprese, neplodnost, cysty, 
myomy a další problémy?
DIAGNOSTIKA ORGANISMU (15minutová), 
zjištění příčin potíží a doporučení alternativní 
léčby.
Čas konání: od 9.00 do 16.30 hodin
Od 17.00 hodin – Beseda na dané téma s Mar-
celou Kalabzovou.
Místo konání: konferenční sál KKC
Vstup zdarma

l 17. 10. 2012 Kouzlo  meditace
– jak prospívá našemu zdraví a duševní pohodě 
– pobyt a přednáška v solné jeskyni 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: solná jeskyně Lastura Přeštice

l 18. 10. 2012 Den mateřinek
Zábavné dopoledne plné her, soutěží a zdravé-
ho pohybu.
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: Městský park Přeštice

l 19. 10. 2012 Putování za krásami v okolí 
Přeštic
Turistický pochod – trasa  „Přeštice – Pří-
chovice – Taneček – Lužany (zámek) a zpět
Vede V. Čermák
Případně lze zpět se vrátit vlakem z Lužan.
Sraz v 10.00 hodin u kašny v Přešticích

Doprovodný program:

„Jak být zdravý a fit“ – sport, hygiena 
a zdravé jídlo

Výtvarná soutěž pro žáky na dané téma. 
Vítězné práce budou vystaveny od 15. do 19. 
10. 2012 v KKC Přeštice. 

Dne 14. 9. byl zahájen kurz tance a společen-
ské pod vedením Evžena Krejčíka.

V úvodu první lekce proběhla módní přehlíd-
ka. Modelky agentury Delija Models z Klatov 
předvedly kolekci společenských šatů Svatební-
ho salonu Hany Kolenové z Přeštic.

Ficht cup 2012 
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Výsledky družstev oddílu národní házené 
TJ Přeštice v nové sezóně 2012/2013
1. liga žen
TJ Spartak Modřany - TJ Přeštice 11:24 (6:12)
Sokol Blovice - TJ Přeštice           14:20 (7:7)
TJ Přeštice - Sokol Rokytnice
TJ Přeštice - SK Studénka

2. liga mužů
Sokol Podlázky - TJ Přeštice         16:15 (6:8)
TJ Vřeskovice - TJ Přeštice           14:19 (5:9)
TJ Přeštice - TJ Sokol Záluží
TJ Přeštice - TJ Všenice

Oblastní přebor žen
Sokol Nezvěstice - TJ Přeštice B   10:22 (4:10)
TJ Přeštice B - Sokol Tymákov B 14:15 (8:7)
Sokol Blovice B - TJ Přeštice B    13:18 (6:10)
TJ Příchovice - TJ Přeštice B         23:18 (11:9)

Oblastní přebor mužů
TJ Plzeň Litice - TJ Přeštice B       22:20 (10:11)
TJ Přeštice B - Sokol Nezvěstice B  11:13 (6:6)
Sokol Blovice A - TJ Přeštice B    11:16 (6:6)
Spartak Rožmitál - TJ Přeštice B   18:10 (11:6)
TJ Přeštice B - Sokol Tymákov B 

Oblastní přebor dorostenek
TJ Příchovice - TJ Přeštice             16:14 (11:5)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov B
TJ Přeštice - Sokol Tymákov A
Oblastní přebor starších žaček
Sokol Blovice - TJ Přeštice           10:18 (5:6)
TJ Příchovice - TJ Přeštice             13:14 (5:8)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov B
TJ Přeštice - Sokol Tymákov A
Oblastní přebor starších žáků
TJ Přeštice - Sokol Nezvěstice      15:18 (8:8)
TJ Příchovice - TJ Přeštice             12:13 (7:8)
TJ Přeštice - Sokol Tymákov
Sokol Blovice - TJ Přeštice
Oblastní přebor mladších žaček
Sokol Blovice - TJ Přeštice A        3:16 (1:8)
TJ Příchovice - TJ Přeštice A         2:22 (2:7)
TJ Přeštice A - Sokol Tymákov
TJ Příchovice - TJ Přeštice B        17:6 (7:3)
TJ Přeštice B - Sokol Tymákov
Oblastní přebor mladších žáků
TJ Přeštice - Sokol Nezvěstice      15:19 (9:10)
TJ Litohlavy - TJ Přeštice              6:3 (2:3)

Přeštická padesátka
V sobotu 8. září pořádal Cyklistický oddíl přeštic-

kého regionu COPR TJ Přeštice 2. ročník maratonu 
horských kol Přeštická 50 MTB. Závodu se zúčast-
nilo176 závodníků spolu s takovými borci jako jsou 
Radomír Šimůnek, Václav Metlička a Tomáš Kozák. 
Na trať padesátky vyrazili borci v pravé poledne. Tra-
sa závodu vedla převážně v lesním terénu po polních 
a lesních cestách s dojezdem do cíle v areálu Prior nad 
městem Přeštice, kdy bylo veškeré zázemí závodu 
a proběhlo zde slavnostní vyhlášení výsledků. Nej-
lepší ženou závodu byla Jana Kubáčová startující za 
tým Kellys Bikeranch – 2:25:55 a absolutním vítězem 
závodu se stal Radomír Šimůnek – BCKP Power Plus, 
který dojel do cíle za 1:54:18. Děkujeme touto cestou 
všem závodníkům za účast, sponzorům a pořadatelům 
za podporu a těšíme se další ročník, který se uskuteč-
ní dne 7. 9. 2013. Podrobnosti a výsledky najdete na 
www.copr.cz                               za COPR TJ Přeštice 

– předseda oddílu Mgr. Jaroslav Matas
– ředitel závodu Josef Hrádek
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Mistrovská utkání – výsledky
A – muži

25. 8. A-tým – Luby 5:1 (1:1) branky: Bešta J. 
3, Mastný, Přibáň 
Sestava: Růžička L. – Hrdlička J., Uzlík V., 
Přibáň T., Mrázek F. (77‘ Haimrle H.), Bouc M., 
Mastný M., Bešta J., Benedikt T., Hohlberger M. 
(55‘ Zoubek M.), Lambor P. (75‘ Švarc M.)
Krajský přebor mužů
Hodnocení zápasu očima trenéra Šilhánka:

Po vysokém vítězství na hřišti ve Vejprni-
cích bylo povinností přehrát Luby na domá-
cím stadionu a napravit si tak před diváky 
reputaci z prvního nevydařeného zápasu. 
Zápas začal podle scénáře ze šatny ve vyso-
kém tempu a už ve čtvrté minutě jsme vedli 
po zásahu Míši Mastného 1:0. Bohužel další 
brankové příležitosti, které jsme si poměrně 
snadno vytvořili, jsme trestuhodně zahazova-
li. Ve 32. minutě jsme po sérii chyb umožnili 
soupeři, aby z čista jasna skóroval a do šaten 
jsme odešli namísto jasného vedení s remízou 
1:1. Po poločasové pauze jsme opět do zápasu 
vstoupili aktivně a konečně přišly branky, na 
které všichni čekali. Kuba Bešta se trefil třikrát 
a Tadeáš Přibáň přidal jeden zásah, kde ukázal, 
že i obránci budou střílet góly. Bohužel, i ve 
druhé půli jsme měli přidat ještě další branky, 
které by nám určitě zvedly sebevědomí před 
těžkým zápasem s Horažďovicemi. S výko-
nem celého týmu jsem ale spokojen po všech 
třech odehraných utkáních a věřím, že se hra 
bude dále zlepšovat. V zápase se bohužel lehce 
zranil Patrik Lambor, a tak nebude k dispozi-
ci v Horažďovicích. Z dovolené bude ale zase 
zpět v týmu Michal Fořt.
2. 9. Horažďovice – A-tým 2:1 (1:0) branky: 
Zoubek
Sestava: Regner M. – Hrdlička J., Uzlík V., 
Přibáň T., Mrázek F. (75‘ Hohlberger M.), Bouc 
M., Mastný M., Bešta J., Benedikt T., Fořt M. 
(80‘ Švarc M.), Zoubek M.
8. 9. A-tým – Horšovský Týn 6:1 (3:0) branky: 
Bešta 3, Hohlberger, Fořt
Sestava: Regner M. – Zoubek M., Uzlík V., 
Přibáň T., Hrdlička J., Bouc M. (75‘ Mrázek F.), 
Mastný M., Bešta J., Benedikt T., Fořt M. (75‘ 
Švarc M.), Hohlberger M. (64‘ Haimerle H.)
16. 9. Sušice – A-tým  3:3 (2:0) branky: Bešta, 
Lambor, Fořt
Sestava: Růžička – Zoubek M., Uzlík V., Bene-
dikt T., Hrdlička J., Bouc M., Mastný M., Bešta 
J., Fořt M. (Švarc M.), Lambor P., Hohlberger 
M. (Zdeněk M.)

B – muži   
25. 8. 2012 Střížovice – B-tým 1:2 (0:1) bran-
ky: Bešta D., Čížek 
2. 9. 2012 B-tým – Kasejovice 2:1 (0:0) branky: 
Březina, Haimrle
8. 9. 2012 Letiny – B-tým 1:7 (0:2) branky: Hře-
bec 2, Pap, Zdeněk, Fornouz, Viktora, Lecjaks
15. 9. 2012 B-tým – Lužany 1:1 (1:0) branky: 
Haimrle, penalty: 4:3
Hráno v Lužanech – obrácené pořadí
Sestava: Frančík – Březina, Černý, Hořký, Beš-
ta M., Pap, Zdeněk, Haimrle, Lecjaks, Švarc, 
Bešta D.
Střídali: Fornouz, Čížek, Viktora, Hřebec, Kašpar

Dorost 
26. 8. 2012 Postřekov – Přeštice (SD) 1:4 (0:2) 
branky: Jeslínek M., Krajdl, Tykvart, Charvát
8. 9. 2012 
Sušice – Přeštice (SD) 2:1 (2:1) branky: Hajžman
Sušice – Přeštice (MD) 2:0 (0:0)     
15. 9. 2012 
Přeštice (SD) – Domažlice 1:3 (0:0) branky: Krajdl     
Přeštice (MD) – Domažlice 0:1 (0:1)    

Žáci
26. 8. 2012 
Přeštice (SŽ) – Klatovy 2:2 (1:1) PK 4:5, bran-
ky: Baranec, Rychnovský

Přeštice (MŽ) – Klatovy 0:4 (0:3)
29. 8. 2012
SK ZČE – Přeštice (SŽ) 1:2 (0:0), branky: 
Sýkora, Baranec
SK ZČE – Přeštice (MŽ) 1:8 (0:3), branky: 
Jánský 2x, Kubeš, Křeš, Pipaš, Kalčík, Fabián, 
Kokoška
1. 9. 2012
Sušice – Přeštice (SŽ) 2:2 (2:2) PK 3:2, branky: 
Ornet, Baranec
Sušice – Přeštice (MŽ) 5:1 (2:1), branky: Jánský
5. 9. 2012 Přeštice (SŽ) – Stříbro 10:0 (4:0) 
branky: Baranec 4x,  Ornet 2x, Rychnovský 2x, 
Bešta, Šampalík
Přeštice (MŽ) – Stříbro 1:4 (1:3), branky: Jánský
9. 9. 2012 Přeštice (SŽ) – Horažďovice  4:0 (1:0), 
branky: Rychnovský 2x, Baranec, Sýkora
Přeštice (MŽ) – Horažďovice 9:8 (4:4), branky: 
Kokoška 4x, Fabián 3x, Houška, Fořt
15. 9. 2012 Vejprnice – Přeštice (SŽ) 2:2 (0:0) 
PK 3:4, branky: Aizner, Sýkora
Vejprnice – Přeštice (MŽ) 3:3 (1:2) PK 7:6,  
branky: Fořt 2x, Kubeš

Přípravky
3. 9. 2012 SK ZČE A – Přeštice (MP B) 14:4 
(6:2), branky: Falout 3x, Reitspies
6. 9. 2012 Senco – Přeštice (SP) 2:4 (0:2), bran-
ky: Horák 2x, Štycha, Valenta
7. 9. 2012 St. Plzenec – Přeštice (MP A) 13:9 
(2:7), branky: Procházka 4x, Pěchouček 3x, 
Kokoška 2x
13. 9. 2012 Přeštice (SP) – Černice 5:1 (2:0), bran-
ky: Šindelář, Valenta, Štycha, Klokan, Mašek
14. 9. 2012 Přeštice (MP B) – SK ZČE B 10:8 
(5:2), branky: Falout 4x, Klír 2x, Matas, Reit-
spies, Tolar, Němec
17. 9. 2012 SK ZČE C – Přeštice (MP B)  1:10 
(0:3), branky: Falout 4x, Němec 2x, Šára 2x, 
Klír, Tolar

Program mužstev TJ Přeštice – říjen 2012
A muži
So   6. 10.  16.00  Přeštice - Chotíkov
Ne 14. 10. 16.00  Domažlice - Přeštice 
So 20. 10. 15.30  Přeštice - Stod
So 27. 10. 15.30  Příkosice - Přeštice 
B muži
Ne   7. 10.  16.00  Chlumčany B - Přeštice B 
Ne 14. 10.  10.15  Přeštice B - Hradec
Ne 21. 10.  15.30  Sp. Poříčí B - Přeštice B
Ne 28. 10.  10.15  Přeštice B - Předenice
Dorost starší
So   6. 10. 10.00  Vejprnice - Přeštice 
So 13. 10. 10.00  Přeštice - Rokycany
Ne 21. 10. 10.00  Nepomuk - Přeštice 
So 27. 10. 10.00  Přeštice - Senco
Dorost mladší
So   6. 10. 12.15  Vejprnice - Přeštice 
So 13. 10. 12.15  Přeštice - Rokycany
Ne 21. 10. 12.15  Rokycany - Přeštice - pohár
Žáci starší + mladší
Ne  7. 10. 10.00 + 11.45  Přeštice - Tachov
So 13. 10. 10.00 + 11.45  Domažlice - Přeštice 
Ne 21. 10. 10.00 + 11.45  Přeštice - Senco
So  27. 10.  10.00 + 11.45  SK Smíchov - Přeštice
Přípravka starší 
Čt   4. 10. 16.30  Přeštice - Chrást
St 10. 10. 17.00  Kohouti - Přeštice 
Čt 18. 10. 16.30  Přeštice - Lhota
Út 23. 10. 15.30  Košutka - Přeštice
Přípravka mladší – A
Pá   5. 10. 16.30  Přeštice - Prazdroj
Pá 12. 10. 16.30  Přeštice - SK ZČE A
Po 15. 10. 16.30  SK ZČE B - Přeštice 
Pá 26. 10. 16.30  Přeštice - SK ZČE C
Přípravka mladší – B
Pá   5. 10. 16.00  Smíchov - Přeštice B
Po   8. 10. 16.30  Prazdroj - Přeštice B 
Pá 19. 10. 16.30  Přeštice B - St. Plzenec
Po 22. 10. 15.30  Rapid - Přeštice B 

Turnaj přípravek v Přešticích 
– 17. roč. Memoriálu Jaroslava Fořta

V sobotu 8. září 2012 uspořádal oddíl národní 
házené TJ Přeštice turnaj pro nejmenší házen-
kářskou kategorii, pro přípravky. Turnaje se 
zúčastnilo 8 družstev. Hrálo se na dvou hřištích 
o rozměrech 15 x 30 m, dle nově vytvořených 
pravidel pro tuto kategorii. Pořádající oddíl 
dokázal zajistit 4 plastové branky o rozměrech 
2 x 2 m. Brankoviště bylo o poloměru 5 m. 
Hrací systém byl každý s každým 1 x 12 min. 
Bylo tedy sehráno 28 utkání. Pro některé děti 
to bylo první srovnání své výkonnosti s ostatní-
mi vrstevníky. Na hře zúčastněných celků bylo 
poznat, kdo už náš sport provozuje nějaký čas. 
Pořadatelům se vydařilo i počasí, takže si našlo 
do krásného areálu národní házené TJ Přešti-
ce cestu hodně diváků z řad rodičů, dědečků 
a babiček. Pevně věříme, že se turnaj líbil a už 
se těšíme na další, který bude pořádat oddíl TJ 
Božkov v sobotu 22. září. Tento oddíl bude 
tímto turnajem otevírat slavnostně nové hřiště 
s umělou trávou.

Výsledky turnaje:    
TJ Božkov - TJ Přeštice A 4:1, - Plzeň-Újezd 
A 7:1, - Litohlavy 6:0, - Tymákov 7:0, - Plzeň- 
-Újezd B 6:2, - TJ Přeštice hoši 6:0, - TJ Přeš-
tice B 12:0
TJ Přeštice A - Plzeň-Újezd A 11:2, - Litohlavy 
8:4, - Tymákov 8:4, - Plzeň-Újezd B 8:6, - TJ 
Přeštice hoši 7:4, - TJ Přeštice B 8:0
TJ Plzeň-Újezd A - Litohlavy 10:8, - Tymákov 
6:6, - Plzeň-Újezd B 8:5, - TJ Přeštice hoši 7:3, 
- TJ Přeštice B 6:2
TJ Litohlavy - Tymákov 6:2, - Plzeň-Újezd B 
8:6, - TJ Přeštice hoši 4:3, - TJ Přeštice B 6:3
Sokol Tymákov - Plzeň-Újezd B 4:3, - TJ Přeš-
tice hoši 8:1, - TJ Přeštice B 6:3
TJ Plzeň-Újezd B - TJ Přeštice hoši  7:5, - TJ 
Přeštice B 7:1
TJ Přeštice hoši - TJ Přeštice B 4:0 

Sestavy družstev Přeštice:
TJ Přeštice A – Sedláčková Karolína, Voráč- 
ková Helena (18 branek), Kriegelsteinová 
Marika (10), Routová Veronika (8), Kučerová 
Denisa (8), Sedláčková Evelína (4), Havlíčko-
vá Andrea (3), trenéři: Krouparová Eva, 
Volfová Hana

TJ Přeštice hoši – Hurt Filip, Pánik Dalibor, 
Štěrba Vojtěch (10 branek), Wohlmut Filip (1), 
Pogadl Jan, Brada Jakub (4), Treml Jan, Stehlík 
Radim (5), Havlíček Jakub
TJ Přeštice B – Jelínková Michaela, Sýkoro-
vá Lenka (4 branky), Kováříková Kateřina (1), 
Živná Michaela (1), Romová Ella (1), Kučero-
vá Hana (1), Kahánková Michaela, Blümelová 
Tereza, Buberlová Adéla  

Konečná tabulka:

1. TJ Božkov         7  0  0   48:4   14 bodů
   chlapci, kteří již hrají soutěž mladších žáků

2. TJ Přeštice A      6  0  1    51:24   12 b.
     dívky 3. třída
3. TJ Plzeň Újezd A  4  1  2    40:48   9 b.
4. TJ Litohlavy      4  0  4    35:37   8 b.
5. Sokol Tymákov     3  1  3    30:34   7 b.
6. TJ Plzeň-Újezd B  2  0  5   36:40   4 b.
7. TJ Přeštice hoši     1  0  6    20:39    2 b.

chlapci, kteří hráli poprvé soutěž 1. a 2. tř. 
8. TJ Přeštice B      0  0  7    8:48   0 b.

    dívky, které hrály poprvé soutěž 2. třídy 

Rozhodčí tohoto turnaje:
Chmelík Tomáš, Dobiš Pavel, Kováč Gabriel, 
Kolář Jan

TJ Přeštice hoši
Stojící zleva: trenér Matěj Gruszka, Dalibor 
Pánik, Vojtěch Štěrba, Jan Pogadl, trenérka 
Lucie Kačírková
Klečící zleva: Filip Wohlmuth, Jan Hranáč, 
Jakub Brada, Jan Treml
Ležící zleva: Filip Hurt a Radim Stehlík

TJ Přeštice A dívky
Stojící zleva: trenérka Eva Krouparová, Andrea Havlíčková, Evelína Sedláčková, Karolína Sed-
láčková, Helena Voráčková, Denisa Kučerová a trenérka Hana Volfová
Ležící zleva: Veronika Routová a Marika Kriegelsteinová

TJ Přeštice B dívky
Stojící zleva: trenérka Adéla Bradová, Lenka Sýkorová, Ella Romová, Tereza Blümelová, Kateřina 
Kováříková, Michaela Kahánková a trenér M.n.h. Stanislav Zadražil
Spodní řada zleva: Michaela Živná, Adéla Buberlová, Hana Kučerová
Ležící: Michaela Jelínková



V sobotu 22. září proběhl 9. ročník tradičního 
Přeštického turnaje minižáků, který se každo-
ročně koná pod záštitou poslanců Parlamentu 
ČR Ivany Levé a Jiřího Papeže. Na jaře se konal 
turnaj ve Starém Plzenci a na podzim pak v Přeš-
ticích. V turnaji si poměřují síly minižáci (hráči 
narození v roce 2002 a mladší) z fotbalových 
oddílů především okresu Plzeň-jih, letos ještě 
rozšířené o oddíly z Klatov a Plzně. Z necelé 
stovky hráčů, kteří se turnaje zúčastnili, se také 
vybírají a oceňují výrazní jednotlivci, a to nejlep-
ší střelec, nejužitečnější hráč a nejlepší brankář. 
Protože v této věkové kategorii hrají společně 

s chlapci v družstvech i děvčata, vybírá se také 
Miss sympatie. Tou se stala mladá fotbalistka 
z oddílu Starého Plzence. Všichni zúčastnění se 
shodli, že je dobré v tradici pokračovat, a tak se 
již můžeme těšit na jubilejní 10. ročník. Takový 
velký turnaj by se nedal uskutečnit bez sponzorů, 
kterým je třeba také poděkovat. Již tradičně je to 
především s.r.o. Eplcond z Plzně, Lesy ČR, s.p., 
pekárny Penam, a.s. a také Město Přeštice. (red)
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Říjnové krajské volby v Plzeň-
ském kraji získaly kandidatu-
rou Jiřího Pospíšila na  hejt-
mana novou zápletku. Původ-
ně očekávaný úspěch ČSSD, 
která na kraji vládne s podpo-
rou komunistů, již není zda-
leka jistý, protože stávající-
mu sociálnědemokratickému 
hejtmanovi přibyl zdatný sou-

peř. Jiří Pospíšil patří dlouho-
době k  nejoblíbenějším poli-
tikům na  celostátní i  krajské 
úrovni.

Bojovník s korupcí

Plzeňského poslance Jiřího 
Pospíšila si veřejnost opráv-
něně spojuje s  bojem pro-
ti korupci. Přesvědčil ji o tom 
svým profesionálním a  zása-
dovým působením v čele mi-
nisterstva spravedlnosti.

Po jeho červnovém odvolá-
ní z  vlády se J. Pospíšil roz-
hodl přijmout nabídku ob-
čanských demokratů v  Pl-
zeňském kraji a stal se lídrem 
kandidátky pro krajské volby. 
„Po odvolání z pozice minist-
ra jsem přemýšlel, zda budu 
v  politice pokračovat. Spon-
tánní podpora od lidí v Plzeň-
ském kraji byla silným důvo-
dem pro mé rozhodnutí, že to 
nevzdávám a budu dál bojo-
vat proti korupci,“ popsal dů-
vody kandidatury sám J. Po-
spíšil.

Ve volebním kl ání tak bude 
ve prospěch J. Pospíšila hrát 
roli i  to, že většina občanů 

kraje považuje korupci za klí-
čový problém.

Západočeský patriot

Silnou stránkou kandidatu-
ry Jiřího Pospíšila bude jeho 
vztah k Plzeňskému kraji. Ani 
jako ministr nepatřil k  politi-
kům, kteří v pražském úřadě 
zapomenou, odkud pochá-
zí a  kdo je do funkce zvolil. 
„Ze svých pravidelných cest 
po  kraji, které jsem nepřeru-

šil ani jako ministr, a díky pra-
videlným setkáním s  obča-
ny po celém regionu detailně 
znám, co nás v kraji tíží a ja-
ké problémy potřebujeme ře-
šit,“ dokládá J. Pospíšil svou 
znalost krajské problematiky. 
Jako konkrétní příklady toho, 
co by chtěl v čele kraje řešit, 
uvedl například stav silnic či 
větší průhlednost krajského 
úřadu.

Jiří Pospíšil kandiduje 
na hejtmana
Nevzdávám to, budu dál bojovat proti korupci, 
říká bývalý ministr

Silnou stránkou 
kandidatury 

Jiřího Pospíšila 
bude jeho vztah 
k Plzeňskému

kraji.

Plzeňského
poslance Jiřího 

Pospíšila si 
veřejnost

oprávněně spojuje 
s bojem proti 

korupci.

Přeštický čuník našel majitele
Prázdniny uplynuly jako voda a nás tenisty 

čekal 8. září 2012 turnaj ve čtyřhrách s názvem 
PŘEŠTICE DOUBLES 2012. Naše pozvánka 
zaujala hned 10 párů. I když přesněji řečeno 9 
a půl. Ale abychom to vysvětlili. K jednomu 
z nás (konkrétně k Petrovi) se nenašel žádný 
spoluhráč, a tak jsme se dohodli, že s ním bude 
hrát ten, kdo bude mít právě volno. Postupně 
vystřídal minimálně 5 jiných hráčů. S někým se 
mu dařilo více a s někým méně. 

Začínalo se rozlosováním do skupin. Jelikož 
byly dvojice odlišné (až na výjimky) oproti loň-
skému turnaji, nikoho jsme předem nenasadi-
li. Ve třech skupinách se odehrávaly zajímavé 
zápasy. Postupem času se vykrystalizovali vítě-
zové skupin, kteří byli nasazeni do „pavouka“ 
na lepší pozice. Následně k nim byli přiřazeni ti 
tzv. horší. Vítězové dvou předkol určili koneč-
nou osmičku. A šlo do tuhého. Zatímco v první 
půlce „pavouka“ byly boje vyrovnané, ve druhé 
naopak jednoznačné. Semifinále přineslo i ner-
vóznější okamžiky, ale ty naštěstí rychle vypr-

chaly. Ve finále stanuli proti sobě borci z Přeštic 
a sušičtí bratři Martin a Michal, řečení „Bryano-
vé“. Zpočátku finále slavila úspěch sušická hra, 
ale v polovině setu se začalo vítězství přiklánět 
k Jardovi s Vláďou a tak to i zůstalo. Výsledek 
6:4 hovoří za své. Odměnou pro vítěze bylo 
velmi zdařilé a určitě i dobré šunkové prasátko. 
Snad vám, Jardo a Vláďo, chutnalo!

Vedení tenisového oddílu TJ Sokol Přeštice

Vítězové letošní čtyřhry.

Poradna se zam uje na problematiku:

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

Poradna Vám poradí a pom že:

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

Pro koho je poradna ur ena:

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

Poradnu zajiš uje pracovišt  Centra pro zdravotn
postižené Plze ského kraje 

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

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

Poradíme vám kdykoliv.

Přeštický turnaj minižáků 2012

Výsledky zápasů o umístění:
o 7. místo:        Senco – Přeštice 3:0
o 5. místo         Chlumčany – Blovice 3:1
Semifinále        Klatovy – Luby 3:0
Semifinále       Přeštice A – Starý Plzenec 3:0
o 3. místo         Luby – Starý Plzenec 3:1
Finále               Klatovy – Přeštice A 3:0

Individuální ceny:
Nejlepší brankář: 
Jakub Fořt – TJ Přeštice A 
Nejužitečnější hráč:
Alexander Sojka – SK Klatovy 1898
Nejlepší střelec:
Petr Jílek – SK Klatovy 1898
Miss sympatie:
Bára Froňková – SK Starý Plzenec

Výsledková listina

Nástup mužstev na vyhodnocení turnaje.

Mužstvo domácích TJ Přeštice A – 2. místo.

Část týmu Přeštice B, který skončil na 
osmém místě.

Cena pro nejužitečnějšího hráče A. Sojku z Klatov.

Ing. Jiří Papež s poslankyní Ivanou Levou pře-
dávají ceny týmu Lub u Klatov.


