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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc únor
Máte zájem o osobní diskusní setkávání 

se starostou a dalšími členy vedení města? 

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

Vážení poskytovatelé a příjemci informací, 
pod vánočním stromečkem jsem našel a k pře-

čtení Vám doporučuji knihu s názvem Steve Jobs. 
Walter Isaacson v ní představuje sílu a tvořivost 

rozporuplné osobnosti jednoho z nejvýznamněj-
ších a nejúspěšnějších mužů počítačového světa. 
Akcelerace životního díla Steva Jobse jakoby od 
70. let minulého století do současnosti charakteri-
zovala stále se zrychlující tempo technologické-
ho vývoje a sdílení informací. Za půlstoletí jeho 
života člověk zdokonalil počítače a jejich klony 
natolik, že současný svět se bez jejich služeb prak-
ticky neobejde. Díky počítačům se sčítá-násobí- 
umocňuje rozsah, dosah i zásah informací, které 
do nich člověk zadává a které computery pouze 
zpracovávají a předávají. 

I pro počítač (techniku) platí „dobrý sluha, 
ale špatný pán“ (R.U.R). Zmnožení a opakování 
informací, především těch mediálních, kterými 
jsme každodenně zahlcováni z obrazovek a rádií, 
zvyšuje na nás tlak, abychom si z nich vybírali ty 
zajímavé a podstatné. Už to samotné není snadné 
a může být i stresující tím pravděpodobněji, čím 
hlouběji informace analyzujeme. Čtení a slyše-
ní, ověřování a rozvážné posuzování informací 
potřebují čas. Je pro nás pohodlnější, ale i nebez-
pečnější přijímat většinu informací-nám nabíze-
ných i běžně do nás vtloukaných-jako skutečnost. 
Obzvlášť u informací, které jsou pro nás důležité 
nebo které jsou vůči nám negativní a sahají nám 
na zdraví, je třeba, abychom je nakonec posoudi-
li vlastním selským rozumem. Také mám občas 
pocit, že mi na zdraví sahá každá zpráva, tehdy se 
utěšuji, že nejsem sám a že jsem se z nich zatím 
vždycky vyspal. 

Co se týče městského života, trápí mě ta spous-
ta energie, kterou společně věnujeme vysvětlová-
ní „zaručených“ zpráv (omlouvám se významu 
slova zaručená). Jednotlivě neudělají tolik škody 
jako zpráva poplašná, v součtu si s ní nezadají. 
Na rozdíl od zprávy poplašné, kterou si lze včas 
těžko ověřit a na kterou pamatuje zákon, „zaru-
čená“ zpráva vzniká z neinformovanosti nebo ze 
šíření mylné informace, kterou však máme šanci 
prověřit si a korigovat před jejím dalším šířením. 
Ještě bych vyzdvihl záludnější „půlinformaci“, 
z té se „zaručená“ zpráva tvoří a v modifikacích 
šíří nejlépe. Výsledek buď naštve a zaměstná nebo 
pobaví. Je daleko snazší názor druhého formovat 
něž mu ho vyvracet. 

Proto navrhuji, abychom se navzájem snaži-
li informovat tak, aby nás „zaručené“ zprávy 
převážně pobavily. Vedení města se bude snažit 
lépe informovat a hlídat únik půlinformací, občan 
spekulující s půlinformací se s důvěrou obrátí na 
jeho městský úřad, aby mu ji doplnil do celé nebo 
potvrdil obecnou pravdu, že „všechno je jinak“. 
Telefon úřadu je 377 332 555, e-mail je poda-
telna@prestice-mesto.cz, schránka pro písemné 
vzkazy je na vratech radnice, diskusní fórum je na 
www.prestice-mesto.cz. S dotazy není třeba čekat 
na zasedání zastupitelstva města, které se koná 
ze zákona minimálně 4x do roka, ani na měsíč-
ník PN. Váš zájem o osobní diskuzní setkávání se 
mnou a případně i s dalšími členy vedení města 
zjišťuji v únorové anketní otázce.  

Aktuálním příkladem zbytečného podráždění 
přeštické veřejnosti, které bylo zapříčiněno úni-
kem a zveřejněním neúplné informace doprová-
zené spekulací, je problematika parkování vozidel 
v Přešticích. Spolu s řešitelským týmem si Vás 
dovolujeme pozvat na veřejné projednání pro-
blematiky parkování vozidel a návrhu nového 
parkovacího systému v centru Přeštic, které se 
bude konat v pondělí 6. února 2012 od 17.00 
hodin ve velkém sále KKC Přeštice. 

Řešitelský tým Vám v první části jednání poskyt-
ne o dané problematice kompletní informace, úvod-
ní ucelené informace podává již dnes na str. 8, 9 
těchto novin.           Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic
Jak už to bývá zvykem, každoročně 1. ledna se cyklisté z Přeštic  a oko-

lí sjíždějí na Přeštické náměstí  k  novoroční vyjížďce. První den roku 
2012 se ve 13.00 h sjelo na přeštickém náměstí  57 cyklo přátel včetně 
5 dětských členů Cyklistického oddílu přeštického regionu (COPR) TJ 
Přeštice. Byla to v pořadí již 17. společná jízda na kole okolím Přeštic. 
Někteří účastníci nevynechali ani jednu vyjížďku, první  se uskutečnila 
v roce 1996 a naše mládež jela letos poprvé. Počasí bylo vyhovující až 
na mírné poprchávání.  Po společném focení Josefem Kubátem a vzájem-
ném popřání si všeho nejlepšího v roce 2012 jsme se rozdělili na dvě sku-
piny. Skupina trénovaných a závodníků se rozjela k delší trase směrem 
k Dolní Lukavici, na Chlumčany, přes Dobřany, Černotím a Přestavlky 
dále na Dnešice, kde se lehce občerstvila a pokračovala zpět do Přeštic. 
Druhá skupina  spolu s mládeží COPRu projela trasu 20 km dlouhou 

přes Skočice, Lužany, Příchovice, kde si prohlédla  betlém paní Andr-
líkové a pokračovala přes Vícov, Krasavce a Dolní Lukavici do Přeš-
tic do restaurace U Koťátek. Tam se obě skupiny sešly. Následovalo 
občerstvení (česnečka, chlebíčky, trocha vánočního cukroví a pro děti 
palačinky), které zajistil Pepík Hrádek – hnací motor COPRu. V teple 
a suchu jsme si příjemně popovídali o tom, co nás čeká na kole v roce 
2012 a co chceme všechno objet, poznat a kde si i zazávodit. Jsem rád, 
že tato tradice jízdy na kole na Nový rok za každého počasí je udržová-
na. Všem účastníkům a všem, kdo rádi jezdí na kole, chci tímto popřát 
v roce 2012 spoustu šťastných kilometrů a hodně sportovních a osob-
ních úspěchů.

Za oddíl cyklistiky TJ Přeštice  COPR – předseda oddílu 
Mgr. Jaroslav Matas, www.copr.cz.

Společný snímek účastníků tradiční novoroční vyjížďky na startu u kašny na Masarykově náměstí.                                                  Foto Josef Kubát

Koledníci rozdávali radost
Na 14 tisíc kolednických skupinek vyrazi-

lo počátkem ledna do ulic, aby se zúčastnilo 
12. ročníku největší dobrovolnické akce u nás 
– Tříkrálové sbírky. V Přešticích a okolních 
obcích bylo vypraveno 28 skupinek, v nichž se 
vystřídalo 92 dětí a studentů a 23 dospělých.

Inspirace přišla z Německa, kde ostatky sva-
tých tří králů odpočívají od 12. století v katedrá-
le v Kolíně nad Rýnem. Koledování tam dosta-
lo novou náplň v padesátých letech 20. století, 
kdy tam tehdy začali „Sternsingen“ – koledníci 
s hvězdou nebo „Dreikönigssingen“ – tříkráloví 
zpěváci – shromažďovat finanční prostředky na 
pomoc misiím v rozvojových zemích. Výtěžek 
koledy směřuje z Německa na pomoc třetímu 
světu, dodnes nejde o částky ledajaké. Také Češi 
nezapomínají na solidaritu s chudšími zeměmi. 
Menší část prostředků putuje také do zahraničí.

V roce 1999 vyzkoušela koledování na dob-
ročinné účely také česká katolická charita 
v Hradci Králové a na Olomoucku a od roku 
2001 celostátně.

V letošním roce se podařilo překonat výsled-
ky z minulých let částkou 124 161 Kč. V Přeš-
ticích se vykoledovalo 70 927 Kč, Skočicích 
4041 Kč, Žerovicích 2490 Kč, Dolní Lukavi-
ci 9350 Kč, Lužanech 7555 Kč, Příchovicích 
6528 Kč, Roupově 3800 Kč, Řenčích 3572 Kč, 
Vodokrtech 2667 Kč, Libákovicích 5164 Kč, 
Oseku 1685 Kč a Nezdicích 6382 Kč.

Pokud Vás koledníci nezastihli doma a rádi 
byste přispěli, můžete tak učinit dárcovskou 

SMS: DMS KOLEDA; 87777 nebo na účet 
Tříkrálové sbírky č. 66008822 u České spo-
řitelny.

Po několika letech provázelo koledová-
ní teplé počasí, bez sněhu a ledu. Koledníci 
potěšili dárce koledou, obdarovali sladkostí, 
kapesním kalendářem a letáčkem o využití 
sbírky z minulého roku. Jen ve výjimečných 
případech byli odmítnuti. V některých okol-
ních obcích byla sbírka vyhlášena i v obecním 
rozhlase a podpořili ji také starostové obcí. 
Skupiny koledníků spolu také soutěžily o lepší 
výsledek koledování.

Farní charita Přeštice děkuje všem za dary, 
koledníkům, vedoucím skupinek a organizáto-
rům sbírky za osobní nasazení, starostům obcí 
a ochotným úředníkům.

Přejeme všem šťastný nový rok 2012.
Za FCH Přeštice

Marie Sedláčková, koordinátorka TS

Tříkrálová sbírka v Dolní Lukavici. 
Foto Radek Hora

Tříkrálová sbírka v Přešticích. 
Foto Stanislav Morávek
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc prosinec 2011

Dům historie Přešticka Vás zve
Dernisáží  8. ledna letošního roku jsme ukon-

čili v Domu historie Přešticka  výstavní  sezó-
nu 2011.  Na jedenáct uspořádaných výstav 
se přišlo podívat  6120 návštěvníků.  Všem, 
kteří  do Domu historie Přešticka zavítali, ale 
také těm z Vás, kteří jste věnovali  předměty do 
muzejní sbírky, děkujeme.   Po  nutné technické 
přestávce, věnované výmalbě interiéru a přípra-
vě nové výstavy, bude muzeum pro veřejnost 
přístupné od 1. února. Pro rok 2012 jsme při-
pravili plán výstav, který můžete obdržet nejen 
v Domu historie Přešticka, ale také v Infor-
mačním centru KKC Přeštice.  První výstavu 
jsme nazvali „Vzduchem, vodou, po kolejích 
– světem modelářů“ a představí se na ní přede-
vším modeláři z Přešticka.  V podkroví muzea 
bude do 26. února „jezdit“  modelová  želez-
nice  Josefa Němečka z Přeštic  a  svá funkční 
kolejiště představí také  Klub modelářů z Plzně, 

v přízemním sále uvidíte modely lodí, letadel 
a autíček.  Zájemci si budou moci na leteckém 
trenažéru také vyzkoušet „jak jim to létá“.  Je 
tradicí přeštického muzea pořádat v počátku 
roku tzv. rodinné výstavy. Loňská byla věno-
vána panenkám a byla opravdu úspěšná.  Ženy 
a dívky všeho věku byly vděčnými návštěvnice-
mi, tatínkové a dědečci  trpělivě sledovali radost 
svých ratolestí při převlékání do kostýmů, které 
byly součástí výstavy.  Letošní připravovaná  
výstava je věnovaná technickým předmětům, 
patří tedy spíše do mužského světa.  Těším se 
na to, že muži budou vděčnými návštěvníky 
této výstavy a ženy, které je budou doprovázet, 
budou obdivovat jejich technické a historické 
znalosti o všech vystavených lodích, letadlech 
a mašinkách.       

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka 

Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 82 událostí.
Celkem bylo zjištěno 28 přestupků, 15 řešeno 
blokově, 9 oznámeno správnímu orgánu.
• 1x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trest-
ného činu – ohrožení pod vlivem návykové látky, 
který byl omezen na osobní svobodě, aby bylo 
zamezeno jeho útěku a k zajištění důkazů, předán 
dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR
• proveden 1 výjezd na potulující se psy – poda-
řilo se odchytit 2, předáni do městské  záchytné 
stanice 
• v měsíci prosinci provedeny 3 akce na neosvět-
lené cyklisty, zvýšen dohled hlídek u nákupních 
středisek, na parkovištích, v chatových oblas-
tech a na hřbitovech  v důsledku  zvýšeného 
pohybu osob a možných krádeží o vánočních 
svátcích
• na parkovišti Tř. 1. máje zjištěny klíče od 
vozidla Citroën v zámku zavazadlového pro-
storu, po zjištění a vyrozumění majitele bylo 
toto zajištěno, 1x řešena nedovolená skládka  
domovního odpadu ve Skočicích – odklize-

na a 1x zjištěna na dětském hřišti v Městském 
parku použitá injekční stříkačka – ekologicky 
zlikvidována    
• na žádost Policie ČR byla provedena asisten-
ce hlídky MP jako nezúčastněné osoby při pro-
věrce výpovědi zjištěného pachatele trestných 
činů spáchaných na teritoriu města a při uzavír-
ce pozemní komunikace měření hladiny hluku 
odbornou firmou v ul. Hlávkova, dále na žádost 
MěÚ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví při 
kontrole městského bytu v ul. Palackého 
• 3x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu 
a veřejného pořádku v ul. Krátká,  na Havlíčko-
vě  nám. a v městském parku
• zajištění veřejného pořádku při akcích pořáda-
ných městem v době vánoční u kostela v Přeš-
ticích: dne 19. 12. – zpívání s Carminou, dne 
24. prosince mše půlnoční a  dne 5. 12. – kami-
on Coca-Cola, dne 14. 12. –  trhy a zpívání na 
Masarykově nám.  
Z další činnosti uvádím:
• Dne 5. 12. ve 22.21 h přijala hlídka oznámení 
od obsluhy restaurace v ul. Průmyslová, že při 

počítání tržby uslyšel nějakou ránu a obává se, 
že do restaurace vnikl zloděj. Hlídka na místě 
provedla prohlídku celého okolí i samotného 
objektu, ale žádná osoba nebyla zjištěna.
• Dne 13. 12. v 11.01 h byla hlídka přivolána do 
bytovky v ul. Karlova, kde do vedlejšího bytu 
vnikli dva muži, údajně exekutoři. Provedenou 
kontrolou na místě byli v mužích skutečně zjiš-
těni pracovníci exekutorského úřadu, kteří zde 
prováděli výkon soudního rozhodnutí. Dále 
byla přivolána dne 21. 12. v 17.55 h na vozidlo 
Ford, které se v ul. Sv. Čecha samovolně roz-
jelo a zachytili jej kolemjdoucí občané. Prove-
deno zajištění vozidla a zjištění provozovatele, 
který ihned vozidlo zabezpečil a věc s ním byla 
vyřízena na místě. 
• Dne 20. 12. ve 14.22 h přijala hlídka oznáme-
ní od muže ze Střížova, že na jeho soukromém 
pozemku nad drůbežárnou neznámá osoba kácí 
stromy. Na místě zjištěn oznamovatel i pode-
zřelý a po zadokumentování věci byla tato 
oznámena k vyřízení na MěÚ – odbor správní 
a dopravní.

• Dne 18. 12. ve 03.50 h spatřila hlídka vyjíždět 
z prostoru parkoviště za budovou KKC vozidlo 
zn. Škoda, které nemělo rozsvíceno předepsané 
osvětlení. Hlídka se vydala za vozidlem a zastavi-
la jej v ul. Mlýnská. Obhlídkou vozidla bylo zjiš-
těno, že vozidlo nemá platnou TK + ME, řidička 
nemá u sebe doklady potřebné k řízení motoro-
vého vozidla a z jejího dechu byl cítit zápach po 
alkoholu. Řidička, žijící v Přešticích, byla vyzvá-
na k  dechové zkoušce na alkohol a detektorem 
alkoholu jí bylo naměřeno 1,771 promile. Řidička 
je podezřelá ze spáchání trestného činu – ohrožení 
pod vlivem návykové látky, věc dle věcné přísluš-
nosti předána hlídce Policie ČR. 

Je paradoxem, že před půl rokem  kontrolo-
vala hlídka MP též v Přešticích po třetí hodi-
ně ranní stejné vozidlo, které řídil manžel výše 
uvedené ženy žijící v Přešticích a který jej též 
řídil po požití  alkoholických nápojů, bylo mu 
naměřeno 1,432 promile. 
     A pak se říká: „Chybami se člověk učí...“

Pavel Hošťálek, 
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Vodné, stočné – stanovení ceny
V poslední době je občany velmi často dis-

kutována cena vodného a stočného. Pokusím se 
zkrácenou formou vysvětlit způsob stanovení 
této ceny a důvody, které město vedly k uzavření 
koncesní smlouvy, která tuto cenu stanovuje. 

Zjednodušenou formou řečeno je cena 
vodného a stočného stanovena tak, abychom 
z výnosů těchto tržeb dokázali obnovovat 
veškerý vodohospodářský majetek měs-
ta, který tvoří veřejné rozvody kanalizace 
a vody a objekty sloužící k úpravě vody a čiš-
tění splaškových vod. Toto je zároveň pod-
mínkou pro možnost čerpání dotací.

Hodnota uvedeného vodohospodářského 
majetku města byla podkladem pro výpočet 
ceny vodného a stočného a veškeré podrobnosti 
výpočtu a stanovení ceny vodohospodářského 
majetku města jsou součástí koncesní smlou-
vy, kterou město Přeštice uzavřelo dne 19. 10. 
2011 s provozovatelem vodohospodářské infra-
struktury města společností ČEVAK, a. s., Čes-
ké Budějovice, která bude vodohospodářskou 
infrastrukturu města provozovat v dalších devíti 
letech (1. 1. 2012–31. 12. 2020). 

Tato smlouva zároveň zaručuje v průběhu 
její platnosti, tedy po dobu 9 let, pevně daný 
způsob  výpočtu ceny. Od 1. ledna letošního 
roku je cena vodného 42,33 Kč za krychlový 
metr pitné vody a stočného 36,54 Kč za každý 
krychlový metr vody odpadní (ceny jsou uve-
deny bez DPH). V následujících letech se bude 
cena upravovat podle finančního modelu, který 
je součástí koncesní smlouvy. Jeho použitím je 

zajištěno, že se do ceny mohou promítnout pou-
ze objektivně zjistitelné vlivy, jako např. infla-
ce, změna poptávky a případné úpravy DPH 
nebo jiných daní či poplatků odváděných do 
státního rozpočtu. 

Důvodem koncesního řízení v Přešticích 
a následného uzavření koncesní smlouvy na 
provozování vodohospodářské infrastruktu-
ry byla možnost čerpání dotací z Operačního 
programu Životního prostředí (OPŽP) a potře-
ba řídit se pravidly poskytovatele dotace, tedy 
Státního fondu životního prostředí. Základ-
ním požadavkem, který pravidla stanovují, 
je tzv. udržitelnost. Znamená to, že město má 
povinnost svůj majetek obnovovat tak, aby se 
nezhoršoval jeho stav, a financovat tuto obnovu 
výhradně z vodného a stočného. Výše vodného 
a stočného tedy musí být taková, aby potřeb-
né prostředky vytvořila. Pro rok 2012 se jed-
ná o částku 11,3 mil. Kč, která je o více než 2 
mil. Kč vyšší než v předchozím roce. Koncesní 
smlouva zároveň provozovatele zavazuje k pro-
vádění oprav a údržby vodohospodářské infra-
struktury za další více než 1 mil. Kč.  

V současné době čerpá město Přeštice (mimo 
jiné menší akce) dotace v rámci projektu Čis-
tá Berounka 2 (konkrétně v Přešticích se jedná 
o rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních 
vod a obnovu jednotné kanalizační sítě v délce 
3 847 metrů) a na stavbu nové úpravny vody. 
Dotace na tyto dvě významné akce představují 
25,2 milionu korun. 

Jiří Hlavín, místostarosta

Hospodaření města v roce 2011
Rozpočet na rok 2011, který byl výjimečně 

schválen až 27. ledna, počítal s plánovaným 
rozpočtovým schodkem ve výši -1 103 tis. Kč. 
Hlavním investičním výdajem roku měla být 
akce Čistá Berounka v částce 15 712 tis. Kč. 
Došlo však opět k posunu počátku realizace pro-
jektu, takže plánované finanční prostředky byly 
přesunuty na letošní rok. Protože se tedy v roce 
2012 uskuteční dvě finančně náročné investiční 
akce v oblasti vodohospodářské infrastruktury 
– kromě opožděné Čisté Berounky i výstavba 
nové úpravny vody, byla kontrola výdajů roz-
počtu po celý minulý rok velmi důsledná. 

Systém odpovědnosti správců rozpočtových 
kapitol zavedený v roce 2009 byl od loňského 
roku doplněn  procesem  předběžné kontroly 
pomocí funkčních agend informačního sys-
tému VERA, který  se při „hlídání“ rozpočto-
vých výdajů plně osvědčil. Rozhodným způso-
bem napomáhá udržení rozpočtové kázně také 
dodržování pravidel města pro zadávání zaká-
zek malého rozsahu, neboť všechny zakázky 
s předpokládanou hodnotou vyšší než 50 tisíc 

korun jsou zadávány pomocí zveřejněných 
poptávek nebo veřejnou soutěží. 

Na kladném výsledku hospodaření se výrazně 
podílel relativně příznivý vývoj příjmů, kde se 
nenaplnila negativní očekávání z počátku roku. 
Rozdíl očekávaných a skutečných příjmů činí 
celkem 19 mil. Kč, výdaje rozpočtu byly nižší 
o 3,863 tis. Kč.  Do konce roku se tak   dodržo-
váním rozpočtové kázně správci rozpočtových 
kapitol podařilo vytáhnout rozpočet města 
z červených čísel.

Rozpočet města roku 2011 skončil rozpoč-
tovým přebytkem ve výši 21 806 tis. Kč. Po 
započtení uhrazených splátek úvěrů činí finanč-
ní bilance roku 16 940 tis. Kč. Město je tak rela-
tivně dobře připraveno na finančně výjimečně 
náročný rok 2012. Relativně proto, že celkový 
vývoj rozpočtu je závislý zejména na daňo-
vých příjmech, kde je pro letošní rok prognóza 
poměrně pesimistická. Nezbývá než doufat, že 
předpoklad nižších příjmů opět nevyjde, a šetřit 
na výdajích tak, jako kdyby vyjít mohl.

Eva Česáková, tajemnice městského úřadu

Dobrovolní hasiči v roce 2011
V roce 2011 byli dobrovolní hasiči z Přeš-

tic povoláni Hasičským záchranným sborem 
k 11 zásahům, přičemž se jednalo o 7 požárů, 
3 technické pomoci a 1 planý poplach. Nej-
náročnějším zásahem, který trval pět hodin 
při teplotách hluboko pod bodem mrazu, byla 
likvidace požáru stodoly a rodinného domku 
22.ledna 2011 ve Vlčí. Dále členové jednot-
ky provedli celkem 23 pracovních činnos-
tí, zejména mytí komunikací, proplachová-

ní kanalizace a dovoz vody. Kromě toho 6x 
drželi požární hlídku při kulturních akcích 
pořádaných ve městě. V rámci preventivně 
výchovných akcí uspořádali hasiči den ote-
vřených dveří, ukázky techniky pro družinu 
ZŠ Přeštice a tradiční májové hry s přeštický-
mi Junáky. Tímto dobrovolní hasiči z Přeštic 
děkují všem za přízeň a dovolují si vás pozvat 
na tradiční hasičský ples, který bude 18. února 
od 20 hodin v sokolovně.
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VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Josef BRABEC     
Miloslav ALBL

(1931) 
(1926)

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ
 Frieda KRAUSOVÁ   

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Václav ZOUBEK

Růžena LUKÁŠOVÁ
Jana PEŠKOVÁ 

83 let 
Anna KASALOVÁ

84 let 
Miroslav PFEIFER

Marie TICHOTOVÁ
Věra POLKOVÁ  

Poděkování

89 let 
Jaroslav ŽIŽKA 

Blahopřání k 80. narozeninám Blahopřání k 90. narozeninám

Vážení občané
Městský úřad Přeštice, obor správní a doprav-

ní, vás touto cestou v dostatečném časovém 
předstihu informuje, že i v roce 2012 pokračuje 
zákonem stanovená povinnost výměny řídič-
ských průkazů, kdy dle ustanovení § 134 odst. 
1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích je držitel řidičského 
průkazu vydaného v období od 01. ledna 2001 
do 31. prosince 2002 tento si vyměnit do 31. 
prosince 2012.

Dále vás upozorňujeme, že nadále dle ustano-
vení § 134 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích trvá 
povinnost výměny řídičských průkazů vyda-
ných v době od 01. ledna 2003 do 30. dubna 
2004 a to do 31. prosince 2013.

V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů, zejména těch s povinností 
výměny do konce roku 2012, bez stresových 
situací či jiných problémů neodkládejte výmě-
nu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviš-
tě 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

Vážení občané Přešticka,
ráda bych vyjádřila poděkování městu Přeš-

tice za vzpomínkové setkání k nedožitým 90. 
narozeninám mého otce MUDr. Františka Šola-
ra, které se uskutečnilo 20. 11. 2011.

Zejména moc děkuji panu Mgr. Janu Königs- 
markovi za zorganizování celé akce, za hez-
ký článek o tatínkovi v listopadových Přeš-
tických novinách, za květiny na jeho hrob 

v Klatovech, za zaslání fotografií a novino-
vých výtisků. 

Zároveň poděkování patří všem, kteří se toho-
to setkání s naší rodinou ve Spolkovém domě 
v Přešticích zúčastnili. 

Celou naši rodinu těší, že řada občanů Přeš-
ticka i po dlouhé době na doktora Šolara v dob-
rém vzpomíná. 

Za celou rodinu MUDr. Jaroslava Lišková

Jubilejní 80. narozeniny oslavily v měsíci 
lednu tyto naše spoluobčanky: dne 10. 1. paní 
Bohumila Mlynáříková ze Střížova, dne 
16. 1. paní Jana Šizlingová z Přeštic a dne 
17. 1. měly své jubilejní narozeniny paní 
Marie  Mertlová a paní Alena Vitáková, 
obě rovněž z Přeštic. Všem oslavenkyním 
poblahopřál a do dalších let popřál přede-
vším hodně zdraví, štěstí a pohody 2. mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Pan Jan Kalina přijímá gratulaci z rukou 
Mgr. Jana Königmarka.

Ani se nechce uvěřit, že dne 8. 1. oslavil své 
90. narozeniny pan Jan Kalina ze Skočic. Za 
vedení města Přeštice mu k jeho významnému 
životnímu jubileu osobně poblahopřál 2. mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark. Do dalších let 
mu popřál pevné zdraví, pohodu a stále dobrou 
mysl. Pan Kalina se těší dobrému zdraví a veli-
ce rád si zavzpomínal na mnohé, co za svůj 
život prožil – na svoji práci, kolegy, rodinu, ale 
především na své celoživotní „koníčky“ – mys-
livost a rybaření, kterým se věnuje dosud.

Blahopřání 
k úctyhodnému výročí

Koncem minulého roku, přesně dne 25. 12., 
oslavil své úctyhodné 96. narozeniny pan Fran-
tišek Jílek ze Žerovic. Po dohodě s rodinou 
navštívili oslavence dne 23. 12. společně staros-
ta města Přeštice Mgr. Antonín Kmoch a 2. mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark. Do dalších let 
popřáli panu Jílkovi k jeho úctyhodným naro- 
zeninám především hodně zdraví, spokojenos-
ti a pohody. Pan Jílek vzpomínal na mnohé, co 
ve svém životě zažil. S úctou a láskou hovořil 
o své manželce, jejíž zdravotní stav již vyžaduje 
celodenní nemocniční péči a bohužel neumož-
ňuje být společně s ním doma. Velkou oporou 
jsou panu Jílkovi jeho děti, dcera a syn, se kte-
rými svoji manželku „s železnou pravidelností“ 
navštěvuje. Toto velice milé předvánoční setká-
ní nejlépe přibližují přiložené fotografie.     

Starosta města s oslavencem panem Františ-
kem Jílkem.

Dcera a syn společně s oslavencem panem 
Františkem Jílkem. 

Blahopřání k 93. narozeninám

Dne 29. 12. 2011 oslavila své 93. narozeni-
ny paní Emilie Picková z Přeštic. V tento den 
byla oslavenkyni – za město Přeštice – předána 
2. místostarostou Mgr. Janem Königsmarkem 
květina s blahopřáním. Paní Pickové přejeme 
do dalších let především pevné zdraví a hodně 
pohody.     

Děkujeme vám, že nám pomáháte
zachraňovat naše kulturní dědictví

S trochou nadsázky by se dalo říci, že rok 
2011 byl v Přešticích rokem zázračného obrazu 
tzv. Přeštické Piety. Tento obraz byl ústředním 
motivem jak výstavy v Domě historie Přešticka, 
tak i mnoha článků nejen v Přeštických novi-
nách. Kvůli němu také Spolek pro záchranu his-
torických památek Přešticka vyhlásil v červnu 
veřejnou sbírku, jejímž cílem bylo shromáždit 
dostatek finančních prostředků na restaurování 
nejen zázračného obrazu, ale i jeho kopií, kte-
ré se spolu se zázračným obrazem nacházejí 
v prostorách chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
v Přešticích.

Restaurování originálu zázračného obrazu 
nakonec zaplatil jeden místní občan a restauro-
vání obrazu, na němž jsou zachyceny proměny, 
kterými onen zázračný obraz procházel, finan-
covala rodina, mající k našemu městu blízký 
vztah. Z veřejné sbírky bylo hrazeno restau-
rování dalších dvou kopií zázračného obrazu. 
Tyto kopie pocházejí z 18. století. 

Všem dárcům, kteří přispěli, jakoukoliv část-
kou, mnohokrát děkujeme, neboť není malých 
darů, zejména tehdy, slouží-li k tak bohulibému 
účelu.

Za dobu trvání veřejné sbírky (skončila 31. 
12. 2011) se podařilo shromáždit 51 370 Kč. 

Restaurování obrazů stálo 30 000 Kč. Po ode-
čtení bankovních poplatků zůstalo na kontě 
sbírky 21 082,69 Kč. Tyto peníze hodlá náš 
spolek použít na restaurování tepaného rámu, 
v němž se ještě ve starém gotickém kostele 
nacházel originál zázračného obrazu a nyní je 
v něm umístěna jedna z jeho kopií. Užití pří-
tomného času je nutné v tomto případě chá-
pat pouze obrazně, neboť restaurovaná kopie 
do rámu zatím nebyla vložena. Důvodem je 
špatný stav rámu, respektive silné napadení 
dřevěného korpusu červotočem. Na dřevě-
ném podkladu je umístěn velký tepaný štít, 
který je rovněž silně poškozen. Tento štít byl 
původně celý postříbřený, avšak nyní je již 
povrchová stříbrná vrstva částečně setřena, 
resp. opadána.

Náklady na restaurování rámu byly vyčísle-
ny na 185 000 Kč, což je částka, která dale-
ko přesahuje možnosti našeho spolku. Naším 
cílem v letošním roce proto bude snaha sehnat 
chybějící částku, aby tepaný rám mohl být 
restaurován a celý projekt doveden do zdárné-
ho konce.

ing. Václav Süss
předseda Spolku pro záchranu

historických památek Přešticka

Oznámení 
o nalezeném psu

Dne 5. 1. 2012 byl v Přešticích v ul. V Háječ-
ku nalezen pes, německý ovčák, barvy černé, 
stáří cca 3 roky, v dobrém stavu, hodný a pří-
tulný. Pes je umístěný v záchytné stanici města 
Přeštice v ulici V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

Pozvánka na „Den otevřených 
dveří gymnaziální pobočky“

Vážení rodiče žáků letošních 7. tříd!
Vedení Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23 

a vedení města Přeštice si dovoluje pozvat vás 
i vaše děti, ve čtvrtek dne 16. 2. 2012 od 16.00 
hod., do budovy ZŠ Přeštice, Na Jordáně, na 
„Den otevřených dveří gymnaziální pobočky“. 
Budete mít možnost získat nejnovější informa-
ce a materiály týkající se studia vašich dětí na 
odloučené gymnaziální pobočce v budově ZŠ 
Přeštice po ukončení 7. třídy.

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

PRÁCE
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Program na měsíc únor 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

únor 2012 
l 2. 2. Včelařská přednáška – RNDr. Švam-
berk Václav
Čas konání: 16.30 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: ZO ČSV Přeštice

l 7. 2. Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Školní představení.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 11. 2. – 1. ples ZŠ Přeštice
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: ZŠ Přeštice
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 13. 2. Vernisáž výstavy „Šumava očima Vác-
lava Sklenáře“
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 13.-19. 2. Výstava „Šumava očima Václava 
Sklenáře“
Otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 16. 2. 2012 Včelařská přednáška – MVDr. 
Krabec Jan
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: ZO ČSV Přeštice

l 16. 2. Zábavná show se Zdeňkem Izerem 
a Šárkou Vaňkovou
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: IC Přeštice

4. 2. SO: ČERVENÉ POŘÍČÍ – HRÁZ
Vlakem z Přeštic 8.43 do Červeného Poříčí, 
zpět z Borov 13.06.
TRASA: Červené Poříčí – Třebícina – Bez-
děkov – Hráz – Mečkov – Kbel – Stropnice 
– Borovy
Vede M. Šetková (14 km). 
11. 2. SO: PŘES KAŠPÁRKOVNU DO 
BĚŠIN
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov (9.11), bus 
(MHD) v 9.15 do Lub. Zpět z Běšin 14.21 do 
Klatov, z Klatov 14.46 do Přeštic
TRASA: Klatovy – Luby – Újezdec – Křištín – 
Střeziměř – Kašpárkovna – Hubenov – Běšiny
Vede F. Vokáč (12 km).
 16. 2. ČT: PROGRAMOVÁ SCHŮZE VE 
VELKÉ KLUBOVNĚ HOTELU SPORT

19. 2. NE: KYTIČKOVÁ V POSTŘEKOVĚ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 
8.09 do Domažlic (9.30), z Domažlic 10.08 do 
Trhanova. Zpět z Postřekova 16.09 do Domažlic 
(16.33), z Domažlic 16.45 do Klatov (17.36), 
z Klatov 18.06 do Přeštic (18.28).
TRASA: Trhanov – Výhledy – Pod Sádkem 
– Pod Haltravou – Díly – Postřekov
Vede V. Řežábek (13 km).
24. 2. PÁ: ROKYCANY – HOLOUBKOV
Vlakem z Přeštic 8.28 do Plzně, z Plzně 9.17 do 
Rokycan. Zpět z Holoubkova 15.09 do Plzně, 
z Plzně 16.10 do Přeštic                         
TRASA: Rokycany – Borek – Svojkovice 
– Vydřiduch – Holoubkov
Vede J. Hošek (12 km).

Něco o začátcích skautingu u nás
Za zakladatele skautingu je u nás považován 

profesor Antonín Benjamin Svojsík, přestože 
první pokusy se „skautováním“ podnikl ing. 
F. Hofmeister na jaře roku 1911 v Rožmitále, 
stejně tak trojice gymnaziálních učitelů Maix-
ner, Pakosta a Seifert zapojovali myšlenky 
skautingu do tělesné výchovy na berounském 
gymnáziu.

Profesor A. B. Svojsík se seznámil s hnutím, 
které se šířilo v Americe (zakladatel Ernest 
Thompson Seton) a v Anglii (Robert Baden- 
Powell) při svých cestách po světě. O skautingu 
v Anglii už slyšel a četl, a tak se vydal v roce 
2011 do Anglie, kde se seznámil s výsledky B. 
Powellova pedagogického experimentu přímo 
v zemi jeho vzniku.

Příručku Scouting for Boys přeložil do češti-
ny a upravil na naše podmínky.

Čtveřice vysokoškolských profesorů F. Čada, 
F. Drtina F. Krejčí a T. G. Masaryk slíbili A. 
B. Svojsíkovi  podporu při zavádění skautingu 
u nás. Tato čtveřice usilovala o reformu škol-
ního vyučování, bez nadvlády římskokatolické 
církve, bez vojenské kázně, chtěli školu prak-
tickou, neodtrženou od života, která podporuje 
tělesnou výchovu.

Skauting měl být novým směrem ve školní 
výchově. 

Podle B. P. příručky a podle našich podmínek 
bylo vytvořeno desatero pravidel – skautský zákon, 
kterým se dodnes řídíme. Byly snahy počeštit 
název skaut a tak se ujal název Junák – junáctví.  

Junáctví nabízelo pobyt v přírodě, u tábo-
rového ohně, nocování ve stanu, dostatek her 
na čerstvém vzduchu, život v kolektivu stejně 
starých kamarádů, uplatnění i pro mládež těles-
ně handicapovanou, která se mohla podílet na 
mnoha radostech junáckého života, zatímco 
v Sokole a jinde žádnou šanci neměla. 

Do znaku dostal český junák hlavu psa od 
Mikoláše Alše – znak hrdých Chodů.  

Složení skautské hymny se ujal F. S. Pro-
cházka a hudbu složil kapelník národního diva-
dla Karel Kovařovic.

Roku 1912 uspořádal A. B. Svojsík první 
tábor s družinou hochů v blízkosti Vorlovské 
myslivny na Sázavě. 

Jakkoli měl být skauting jen doplňkem školní 
výchovy, nebo součástí Sokola, stal se v krátké 
době výchovným hnutím, které se dále šířilo.

Podle knihy Úsvit českého junáctví 
od Rudolfa Plajnera upravila Jájina.

Carmina s kytarou
Pěvecký sbor Carmina vás všechny srdeč-

ně zve na své první vystoupení v novém roce. 
Kytarový koncert plný zpívání a zábavy se 
uskuteční 27. 2. 2012 od 19.00 hodin ve velkém 
sále KKC Přeštice. Budeme se těšit na všechny 
přátele hudby a posezení, kteří mají chuť s námi 
prožít příjemný večer. Vstupné na koncert bude 
80 Kč.

Rádi bychom také poděkovali všem našim 
stálým příznivcům za jejich podporu a účast 
při našich koncertech, dále pak děkujeme měs-
tu Přeštice a všem našim sponzorům za jejich 
finanční příspěvky a spolupráci při konání 
našich akcí.

Doufáme, že i v letošním roce nám zacho-
váte přízeň a těšíme se na další setkání a vámi 
všemi.                                                  Carmina

Tip nejen na zimní výlet
Nedaleko obce Lužany, přesněji na její 

východní straně, se nachází Lužanská hora, 
jejíž vrchol se nazývá Taneček. A právě tam 
bych chtěla pozvat všechny, kteří se nebojí str-
mého stoupání za vidinou pěkného výhledu do 
kraje. Z Lužan se vydejte po silnici směrem na 
Kbel a v prvním kopci se dejte napravo do obce 
Zelená Hora. Před obcí se vám naskýtá nádher-
ný pohled na krajinu okolo Přeštic a v obci vás 
čeká první kryté posezení, které nejen pro místní 
obyvatele, ale i pro turisty nechala zhotovit obec 
Lužany.  Po malé, třeba občerstvovací zastávce, 
se dejte dále směrem na vrchol Taneček. Nově 
vybudovaný turistický chodník o délce 355 m 
ze štěrkodrti je upravený, takže trasu zvládnou 
i mladé rodiny s kočárky. V lese určitě neza-
bloudíte a úspěšně dojdete až na samý vrchol 
Lužanské hory. A tady je od předvánočního 
času umístěn krásný dřevěný altánek o rozmě-
rech 3 x 3 m (viz. fotografie), kde můžete ulevit 
svým unaveným nohám. Tento altánek nechaly 
zhotovit Lesy ČR, Lesní správa Přeštice, které 
ve veřejné soutěži vybraly zhotovitele altánku 
a turistického chodníku Lesní správu Nýrsko. 
Altánek nám může symbolizovat hospodu, kte-
rá zde na vrcholu v minulosti stávala a která se 

podle pověsti při jedné tancovačce propadla 
i s čertem a vdavekchtivou Káčou. A právě tato 
pověst inspirovala Antonína Dvořáka k napsání 
opery Čert a Káča.

Nyní v zimě je pěkný výhled nejen na Luža-
ny, ale i na první vrcholky Šumavy. Své dojmy 
můžete zapsat i do návštěvní knihy. Chtěla bych 
touto formou poslat velké díky právě Lesům 
ČR, které turisticky oblíbené místo tak ještě 
více zatraktivnily. V budoucnu přibydou ještě 
směrovky a informační tabule. Takže obujme 
boty a vzhůru za pověstí o čertovi a Káče. 

Věra Petrželková

Altánek na Tanečku.

V letošním roce si připomínáme 
70 let od počátku deportací Židů

Termínem deportace označujeme nucené 
vystěhování, vysídlení, přesídlení, odvlečení, 
zavlečení, násilný transport jedné či více osob 
zpravidla z nějakých politických, nábožen-
ských, etnických či jiných společenských pří-
čin. V letošním roce uplyne 70 let od počátku 
deportací Židů.

Z Dolní Lukavice byly 26. listopadu 1942 do 
Klatov a poté do koncentračního tábora v Tere-
zíně deportovány transportem Cd dvě rodiny: 
Blochovi – Hynek Bloch (*23. 9. 1876), Regina 
Blochová (*26. 2. 1886); Schanzerovi – Heř-
man Schanzer (*28. 2. 1891), Elsa Schanzerová 
(*1. 2. 1901), Josef Schanzer (*17. 6. 1927). 20. 
ledna 1943  byli transportem Cq deportováni do 
Osvětimi, kde zemřeli v plynové komoře.

V evidenci obětí holocaustu, vedené Židov-
ským muzeem v Praze, najdeme jméno Jiří 
Schanzer (*22. 10. 1921), syna Heřmana 
Schanzera, který v roce 1940 odešel z domo-
va a vstoupil do odboje. Při pokusu o přechod 
maďarských hranic padl do rukou gestapa. 
Byl odvlečen na Slovensko a Moravu, vězněn 

v Uherském Hradišti a v Brně. Zemřel 27. květ-
na 1944 v koncentračním táboře Buchenwald.

V evidenci však nenajdeme jména: Zdeňka 
Blochová (*2. 12. 1908) a Josef Bloch (*24. 4. 
1910). Dle informací pamětnice obce Dolní 
Lukavice paní Anny Průchové, Josef Bloch 
„utekl“ přes hranice do Švédska a Zdeňka 
odjela ke známým na Šumavu, odkud po válce 
rovněž emigrovala.

V Přešticích byli deportováni 26. 11. 1942: 
Rodina Adlerova, Hanakova, Bedřich Gross, 
Harmannova, Kleinova, Kárancova, Ornsteino-
va, Marie Picková, Roubíčkovi (MUDr. Emil 
Roubíček byl uznávaným lékařem), Zdeňka 
Strickerová, Šancerovi, Matylda Waldsteinová 
a Weiglovi.

V Merklíně byli deportováni 26.11. 1942: 
Rodina Ascherova, Josef Fischl, Alžběta Klei-
nová, Mautnerovi, Rederovi a MUDr. Jaroslav 
Vesecký.

Ve světě byl 27. leden zvolen jako Meziná-
rodní den památky obětí holocaustu.

Mgr. Eva Klepsová

l 17. 2. Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel:  MAS Aktivios

l 18. 2. Otevřené mistrovství Plzeňského 
kraje v eskymování
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: plavecký bazén SK Radbuza, 
Plzeň
Pořadatel: KČT Úhlava, TOM Úhlava

l 18. 2. Lukavický masopust
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: obec Dolní Lukavice, Kulturní komi-
se obce D. Lukavice

l 18. 2. Hasičský ples
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: SDH Přeštice

l 25. 2. Vodokrtský masopust
Čas konání: 12.00 hodin
Pořadatel: Ženy Vodokrty

l 27. 2. Kytarový koncert – Carmina
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 80 Kč
Pořadatel: Carmina

Virtuální univerzita třetího věku 
– letní semestr začíná

Přednášky budou probíhat opět  ve dvou stře-
discích, na začátku studia si můžete vybrat, kde 
budete studovat (např. dle dostupnosti místa 
a jiných vašich preferencí):

Kde? 
v Kulturním a komunitním centru v Přešticích
Kdy začínáme?
Pátek 17. února 2012 od 10 hod.
Téma? 
Etika jako východisko z krize společnosti

Kde? Na Obecním úřadě v Nezdicích
Kdy začínáme?
Pondělí 13. února 2012 od 10 hod.
Téma? Kouzelná geometrie
Kdo se může přihlásit ke studiu?
– senior (statut důchodce) 
–  invalidní důchodce bez rozdílu věku
– osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby 
čekající na přiznání důchodu apod.)
Cena za semestr (6 přednášek): 300 Kč 

Bližší informace: 
Mgr. Martina Hanzlíková, projektová 

manažerka OS Aktivios, tel: 725 883 296,  
info@mas-aktivios.cz, www.mas-aktivios.cz



Dosud jsem  nevěděl, jak bych mohl navázat 
na burcující článek p. Petra Blažka, který jistě 
nezůstane bez další odezvy publika PN a který 
otevřel, jak se občas cituje po způsobu klasic-
kých vzdělanců, tu tzv.“Pandořinu skříňku“.

Když mne ale jeden z pánů radních požádal, 
abych napsal článek do PN o Vánočním koncer-
tu duchovní hudby pěveckého ženského sboru 
Carminy a jejím provedení Rybovy České mše 
vánoční v našem chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie, asi možná netušil, že záhy nato také zce-
la  neúmyslně „odšpuntoval lahvičku s duchem-
džinem v ní uvězněném“ z jednoho orientálního 
příběhu – tentokrát s duchem nápomocným.

Náš ženský pěvecký sbor Carmina tímto pro-
vedením završil svůj velice úspěšný rok. Před-
tím v neděli dne 9. října vystoupil v koncertním 
sále příchovického zámku pod vedením svého 
dirigenta p. Martina Laxy. Vrcholně nepřízni-
vé počasí pak znemožnilo vystoupení sboru ve 
společném zpívání všech našich pěveckých těles 
pod vánočním stromem na Masarykově náměstí 
s Českým rozhlasem Plzeň.

Carmina se již tradičně účastní  koncertantní 
činnosti i v jiných městech našeho Česka a také 
se začátkem října zúčastnila koncertu hudební 
skupiny Rangers-Plavci v Praze, který se konal 
k 46. výročí  tohoto tělesa a podílela se nema-
lou měrou při tomto společném vystoupení nejen 
na sympatiích vystupujících, ale zejména i při-
hlížejícího obecenstva a televize.

V následujících VIP – zprávách pak jeden 
z Plavců – Mirek Řihošek – nasměroval pozor-
nost posluchačů na tento, širší české veřejnosti 
poměrně méně známý, ženský sbor. Bylo to přá-
telsky potěšující a galantní gesto pánů z profe-
sionálně, již hluboce široké veřejnosti zažitého 
tělesa.

Také i na pozdějším festivalu sborového zpěvu 
„Plzeňském notování“ se Carmina jedinečným 
způsobem uvedla mezi četnými sbory z Česka 
a její vystoupení bylo kvitováno a ohodnoceno 
odbornou porotou   jako“ příjemně se posloucha-
jící ženský sbor, který má rytmus v těle“.

Vrátím se ještě k již nahoře uvedené stati 
o „Rybovce“:

Mimořádná atmosféra tohoto vánočního času 
je bohudíky už tradičně, vždy provoněna nejen 
pečeným cukrovím našich maminek, rozzářena 
nejen svícemi na adventním věnci a korunována 
půlnoční mší, ale zejména pak i stále dokonalej-
ším, hudebně  našim uším lahodícím a dojíma-
vým  provedením České vánoční mše v našem, 
vně i uvnitř, rozzářeném a velkolepém stánku 
Páně.

Lichotivá je, i pro naše přeštické patrioty, vždy 
milá připomínka, že se skladatel této pastorální 
mše, Jakub Jan Ryba, narodil v Přešticích.

I zde pak působila neúnavná ruka p. Micha-
la Jánského, který opět novátorským způsobem 
iluminačně vyzdobil chrám nejen pro tuto udá-
lost, ale i s hudebním doprovodem, pro pozdější 
vystavení chrámových jesliček.

Co by  ale k dokonalému provedení  této mše 
chybělo, sbormistr  p. Martin Laxa i naše jistě 
milé a krásné sboristky vždy zařídí. 

Pozvali si na nezbytnou výpomoc své přáte-
le. Byly to jednak mužské hlasy z rokycanského 
pěveckého sboru Cantate a také většinou již dří-
ve zde vystupující sólisté: Jitka Šťastná (soprán), 
Ivana Klimentová z opery plzeňského divadla J. 
K. Tyla (alt ), Libor Steiner (tenor) a ze Státní 
opery  Praha  onen jedinečný bas „Nu, nu proč mi 
nedáš, v spaní pokoje?“… Mistr Milan Bürger.

Mimo Rybovy pastorální mše byl na programu 
„Vánoční zpěv“ (A. Ch. Adam), latinský hym-
nus „Adeste fidelis“ a v závěru tradičně a i s veš-
kerým posluchačstvem v kostele zazpívaná a srd-
ce  dojímající a povznášející vánoční  „Narodil 
se Kristus Pán“.

Založení Carminy, tohoto  ženského sboru, 
příjemně a fundovaně působící pokračovatelky 
někdejší pěvecké tradice v našem městě, bylo 
tedy nesporně záslužným činem. Navázala tak  
na velkou a slavnou hudební historii v Přešticích, 
jejímž nositelem byl  kdysi smíšený sbor Ská-
la. Jak je známo, jeho činnost byla tehdy násilně 
ukončena.

První dvě věty v nadpisu tohoto článku ale 
směřují  k jinému problému.

Žádný čtenář  prosincových PN  ale asi nepře-
hlédl tři stejná slova, již výše zmíněného  článku 
pana Petra Blažka.

Ano, měli jsme kdysi v minulosti pány učitele 
a další významné intelektuály – vzdělance, kteří 
byli tzv. avantgardou každé obce. Stačí, podívá-
te-li se do útlé brožurky o osobnostech našeho 
města, vydané před několika lety. Byli to vskut-
ku  většinou  učitelé…

Přispívali  do novin články  odborného ražení, 
vedli časopisy, např. i „Pod Zelenou horou“, psa-
li  městskou kroniku – jeden po druhém – dokud 
je nezasáhla všemocná ruka „velké strany“. Byli 
vedoucími různých spolkových činností, lout-
kařili, působili coby divadelníci, vedli turistické 
oddíly dospělých i mládeže. Příkladně však vyu-
čovali, přičemž dovedli mezi odborný předmět 
jaksi vpašovat jakýkoliv, zrovna časově souzně-
jící a vhodný vlastenecký námět či připomínku 
jména, např. velkého muže – jubilejní výročí 
vyznačené pro tento den ve všech kalendářích –  
buditele, vlastence či prezidenta a nebo velkou, 
pro náš národ významnou událost... každý z nás, 
pamětníků, to může s nostalgickým povzdechem 
a tklivou vzpomínkou na ně potvrdit...

Dnes mnoho našich dětí nezná naši historii, 
mnohdy se smějí otázce a ani neumí odpovědět, 
neví, neznají, hádají nebo se kardinálně, až směš-
ně pletou...

Viz jeden televizní program, kde jsou to už i ti 
odrostlejší a někdy i populární osobnosti – až se 
za ně stydím...

A tak nám nějak vymizeli z podvědomí takoví  
páni učitelé, že, nebo nám snad vymřeli? Vypadá 
to, že po meči...

Ale naštěstí nám zůstaly ty po přeslici!?
Ale kdeže jsou?
Máme skutečně jen několik  těch státních svát-

ků, a když jsou, už nejsme ani stavu, i my občané, 
vyvěsit státní vlajku, či dát si český praporek za 
okno. Na mnoha nových budovách už ani nemá-
me uchycení pro prapor. A že nás k tomu dříve 
nutili tehdejší mocipáni? A kádrovák ve čtvrti  
napsal, že jsme si nedali sovětský praporek za 
okno? Ale my už teď přeci nemusíme!

Ale, ale a prosím  vás, k čemu bychom také  
měli  dnes vyvěšovat vlaječky?... A tak… 

Že je  28. října, 17. listopadu,  či dokonce – 
brrrr, teď v zimě, 1. ledna?

To Němci, Rakušané a další  Středoevropané 
jsou jiní chlapáci. A Švýcaři? Ti vyvěsí  vlajku 
i na  stožár ve své zahradě. My už dokážeme jen 
vše zesměšňovat, nebo na vše nadávat...

Měli bychom ale rozlišovat!
Mít svůj názor na velké osobnosti je něco jiné-

ho, než hodnotit  velké a významné události!
Asi se opakuji – musím tedy znovu citovat p. 

Petra Blažka... A neměli bychom přece jen  našim 
dětem, alespoň něco, o průběhu naší pohnuté 
národní existence říci?

Vyplnit ta prázdná místa v jejich mysli  
a srdcích, probudit jejich pocity, že jsou sice 
příslušníky malého státu, národa bojujícího 
od nepaměti o svou existenci  v srdci Evropy 
a že mohou být i hrdými Čechy? Vždyť český-
mi prapory se snad už mává jen na fotbalových  
hřištích a hokejových stadionech... také dost 
neuctivě...

A tak se opravdu musíme jen dohadovat, zda 
ve škole – snad  už  jen málokdo z vyučujících – 
by řekl: Dětičky, jděte se podívat na náměstí (asi 
ho máme než pro parkování aut a trhy), bude tam 
slavné a významné připomenutí naší státnosti, 
budou tam představitelé našeho města i našeho 
parlamentu, řekněte to tatínkovi a mamince, také 
je jménem nás – vyučujících – pozvěte a pokud 
budou moci, ať přijdou  s vámi, my tam – pří-
kladně – také půjdeme...

Ano, víme, že naše ženy jsou zaměstnány. 
Tehdejší paní učitelky se na rozdíl ode dneška 
nemohly vdávat, chtěly-li být učitelkami. Měly 
se, a byl to jejich stěžejní úkol, totiž  věnovat cele 
ne svým dětem, ale veškerým...

V našem městě se koná mnoho zajíma-
vých akcí, koncertů, divadelních představení 
a výstav. A to díky našemu DHP, KKC a vede-
ní naší městské kultury, novému divadelnímu 
spolku Úhlavan, představitelům samotného 
města a dalším patriotům. Vydávají se krás-
né, barevné a cenné informace o městě, jeho 
širokém okolí a dění v něm – v Přeštických  
novinách.

Zde působí také naše vysoce kvalifikované, 
obětavě neúnavné a také i nenahraditelné ženy...   

Stálo by vám, drazí přátelé, čtenáři, ale mnoh-
dy za to, abyste se pozeptali, jak příkladně si 

vede pod  tímto širším „zorným úhlem věčnosti“ 
(jak říkával Masaryk) i naše učitelstvo... Asi by 
vám to nejlépe řekly vaše vlastní děti.

A to jsem zcela úmyslně vynechal zmínku 
o činnostech našich historických učitelů – např. 
J. J. Ryby...  

Ve městě působí už dlouhá léta i naše základní 
umělecká škola.

Vede si pod vedením svého ředitele p. Vac-
ka velice dobře, pořádá koncerty pro své četné 
posluchače i žáky. Orchestr je tradičně  na vyso-
ké umělecké úrovni. Snad už jen chybí  ten krás-
ný titul, který by si jistě zasloužila: Rybova...

Měl bych ještě jen  jednu malou prosbu či při-
pomínku: Je pamatováno na budoucnost našeho 
kůru v kostele? Bylo by možno vyučovat  v ZUŠ 

i hru na varhany? Kdo někdy – doufejme, že až 
v dalekém budoucnu, zasedne pravidelně, tak, 
jako Petr Blažek na kůru našeho chrámu za pult 
a všemi čtyřmi  rozezní naše krásné varhany?

Sborový zpěv v mnohých  našich kostelech 
i v latině obstarávají  a nastudovávají právě 
i hudební školy. Pro příklady nemusíme jít daleko.

I naše místní a kvalitní školní dětské sbory 
(a zde je nutno vyzdvihnout příkladnou péči 
z řad učitelstva), by  mohly občas  nebo i častěji 
vypomoci – třeba zatím jen při vhodných a vět-
ších příležitostech...

V minulých dobách  se také i o to a s úspěchem 
staralo  naše učitelstvo…                                 

S nemenší úctou už přestárlý občan města 
a pamětník Jan  Mrkvička.
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Proč však jen Carmina? Proč však jen Rybova Česká mše vánoční?
Proč však jen ZUŠ v Přešticích? Úvaha od přeštického pamětníka
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Šibřinky se v sokolovně vydařily
Ve středu 14. ledna 2012 pořádala Tělocvičná jednota Sokola Přeštice dětské ŠIBŘINKY. Můžeme 

usoudit, že podle počtu návštěvníků se bál vydařil. Sokolovna byla zaplněna do posledního místečka. 
Děkujeme skupině ASFALT, která nám pomohla vytvořit  skvělé odpoledne.              Sestra Radka

Děti zcela zaplnily taneční parket. O výbornou náladu se postarala skupina Asfalt.

Vzpomínka na prezidenta Václava Havla
Tak jako každý rok, i rok loňský  2011 byl 

plný nečekaných událostí, které nám buď vyra-
zily dech, vykouzlily úsměv na tváři, anebo 
také těch, kvůli kterým se naše oči naplnily 
slzami. Pro každého z nás znamenal rok 2011 
něco jiného a každý z nás něco jiného zažil. 
Ale jsou i určité události, které se navždy zapí-
ší do historie a jednou z těch nejsmutnějších ze 
sklonku loňského roku je zpráva, která zasáhla 
v neděli 18. prosince bezpochyby snad každé-
ho občana České republiky: Z médií jsme se 
dozvěděli velice smutnou zprávu, že zemřel 
náš bývalý prezident pan Václav Havel.

Tisíce lidí spontánně vyrazily do ulic a na 
náměstí uctít jeho památku. Především v Pra-
ze hořely svíčky, lidé pokládali květiny – na 
Národní třídě u památníků událostí roku 1989, 
u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, 
u Havlovy vily v Dělostřelecké ulici. Památ-
ku na bývalého prezidenta přišli vyjádřit 
a uctít lidé z celé České republiky. Není divu 
– odešel člověk, který ovlivnil chod dějin, 

osobnost, která nás tolik zviditelnila po celém 
světě.

Byl vyhlášen třídenní státní smutek. Na 
veřejných budovách byly vyvěšeny černé vlaj-
ky. Tisíce lidí se přišly poklonit k prezidento-
vě vystavené rakvi. 

Rovněž naše město Přeštice uctilo památku 
pana prezidenta Václava Havla. Na přeštické 
radnici bylo pietní místo a občané měli mož-
nost přijít a podepsat se či napsat osobní vzkaz 
do kondolenční knihy. U hlavního vchodu do 
radnice zapalovali občané svíčky a pokláda-
li květiny. Též v obou přeštických školních 
budovách byla důstojná pietní místa k uctění 
památky našeho bývalého pana prezidenta.

Vyučující hovořili se svými žáky o osobnos-
ti pana Václava Havla, o jeho velké zásluze na 
svobodě naší republiky, o tom jaký byl a co 
vše  jeho odkaz pro nás znamená.

Čest jeho památce!
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 

pro školství, kulturu a sport    

Ocenění z akce Sportovec roku 2011 
putuje do Přeštic a Příchovic

Již počtvrté za sebou se v sále dobřanského 
kulturního zařízení „Káčko“ konalo vyhlášení 
nejlepších sportovců okresu Plzeň-jih za rok 
2010, jednotlivců a kolektivů. Ocenění převza-
li i trenéři a rozhodčí. Celou akci organizačně 
zajistil Plzeňský deník a agentura ČOK.cz, 
záštitu nad akcí převzal starosta Dobřan Marek 
Sýkora. Mezi oceněnými byli i zástupci Přeš-
ticka. 

Nejprve byly vyhodnoceny nejlepší sportovní 
kolektivy. Cenu pro nejlepší družstvo v katego-
rii žactva převzali zástupci starších žáků oddílu 
národní házené TJ Příchovice za titul Mistrů 
republiky, první místo v oblastním přeboru zase 
znamenalo ocenění nejlepšího kolektivu pro 
dorostence TJ Přeštice. Oceněni byli dva roz-
hodčí, oba z Přeštic, sudí národní házené Tomáš 
Chmelík a fotbalový arbitr Jiří Křen. Do Přeštic 
putovala ještě jedna hlavní cena. Mezi jednot-
livci v žákovské kategorii byla jako nejlepší 
vyhodnocena Kristýna Burlová, členka přeštic-
kého cyklistického oddílu COPR.

Samostatnou kategorií je „Sportovní hvězda 
Deníku“, o které nerozhoduje odborná komise, 
ale svými hlasy ji vybírají čtenáři těchto novin. 
Letos nejvíce bodů získala členka oddílu národ-
ní házené TJ Přeštice Jitka Živná.

Petr Šatra
oddíl národní házené TJ Přeštice

Oceněný rozhodčí Tomáš Chmelík z oddílu 
národní házené TJ Přeštice.

Zástupci žákovského družstva národní házené 
z Příchovic spolu s trenérem Karlem Andrlíkem 
(vpravo).

Oceněná cyklistka Kristýna Burlová. 
Foto V. Leška

Vyhodnocený trenér roku Stanislav Trnka 
přebírá ocenění.

Jitka Živná, členka oddílu národní házené  
TJ Přeštice.

Sportovní hvězda je opět z Přeštic
Jitka Živná, členka oddílu národní házené TJ 

Přeštice, útočnice prvoligového celku žen, to je 
základní sportovní charakteristika vítězky letoš-
ní ankety „Sportovní hvězda Deníku.“ Jitka hra-
je národní házenou čtrnáct let a na „pomyslnou 
zeď úspěchů“ si pověsila řadu medailí. Je mis-
tryní republiky dorostenek, členkou vítězného 
družstva žen v Českém poháru 2009, držitelkou 
stříbrné a dvou bronzových ligových medailí 
a také reprezentovala Čechy při mezizemském 
utkání Čechy – Morava. Taková je její sportov-
ní vizitka největších úspěchů. A jaká je vítěz-
ka ankety jinak? Zkusme to několika otázkami 
a krátkými odpověďmi. 
– oblíbený film: Pelíšky
– divadlo: opera Rigoletto
– kniha: Mikroekonomická analýza – právě teď 
a povinně (vše řečeno s velkým úsměvem)
– hudba: EBr a Turbo 
– jídlo: těstoviny na tisíc způsobů, hovězí steak

– pití: nemusí být ani alkoholické – čaj, 
coca- cola
– kam bys chtěla vyrazit na dovolenou: vel-
kým přáním je USA a jinak kamkoliv do tep-
lých krajů
– jakou školu studuješ: Západočeskou univerzi-
tu, magisterské studium na ekonomické fakultě 
– jaké by bylo tvoje zaměstnání, kdyby sis 
mohla vybrat: profesionální házenkářka národ-
ní házené (smíchy téměř vše nedořekla)
– oblíbený sport mimo NH (třeba u televize): 
sportovní gymnastika, volejbal
– přání pro další roky: osobní – do dvou let 
zdárně dostudovat, najít si zajímavé zaměstnání 
a začít budovat vlastní rodinu; sportovní – zís-
kat s naším družstvem titul mistra 1. ligy, zahrát 
si ještě někdy mezizemské utkání Čechy-Mora-
va s některou ze svých spoluhráček.

A vlastně co dodat? Nic. Jen popřát splnění 
přání.                                                  Petr Šatra

Jitka Živná při zápase s Božkovem (ve žlutém). Jitka Živná při střelbě trestného hodu.

POZVÁNKA
VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PROBLEMATIKY

PARKOVÁNÍ VOZIDEL V PŘEŠTICÍCH

Kdy: 6. 2. 2012
Kde: velký sál Kulturního a komunitního centra Přeštice
Čas: od 17.00 hodin

Jste srdečně zváni!



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                            ÚNOR     7

Přeštice v čase – XXVII.

GALERIE47@SEZNAM.CZ 724 335 144

4747PROGRAM

Po 17:00 Pilates
Út 18:00 Cvicení seniori
St  16:00 Baletní skola
Ct 10:00  Matky s detmi
Ct 16:30 Zumba deti
Pá 19:30 Joga s Mísou
Ne18:00 Zumba

CVICENÍ

REZERVACE A INFORMACE

PILATES 
aby záda nebolela
posílení vnitř. svalů
pánevního dna

Horní Lukavice 47 

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Vycházka do lesa na Střížově
Adventní čas nám zpříjemnili členové mys-

liveckého sdružení Přeštice, kteří uspořádali       
21. prosince 2011 přírodovědnou vycházku do 
obecního lesa na Střížově pro žáky VI. B a VI.
E ZŠ Přeštice. 

   Ráno děti nastoupily do autobusu a ten je 
vyvezl na okraj lesa, odkud už putovaly po 
svých. Přivítání panem Pavlem Jeslínkem bylo 
velmi srdečné. Atmosféru, která panuje na 
setkání myslivců na honu, zažily děti na vlastní 
kůži za zvuku borlice pana Josefa Jeslínka. Poté 
se děti  rozdělily na dvě skupiny. První skupi-
nu vedl pan Ing. Bc. Josef Karhan a pan Josef 
Jeslínek, druhou pan Jaroslav Strér a pan Pavel 
Jeslínek. 

Děti se naučily orientaci v terénu, pravidlům 
chování v přírodě, určovaly druhy stromů, 
odhadovaly jejich stáří, dozvěděly se, co je 
oboroh, prohlédly si i posed. Také lovečtí psi 
Ron, Jola, Dany a Cita, kteří si hned získali pří-
zeň dětí, předvedli, co umí. Součástí vycházky 
bylo i doplnění krmelce kukuřicí, ovsem, suše-
ným maliníkem, kaštany a jinými „pamlsky“ 
pro zvěř. Děti zkontrolovaly, zda má zvěř i liz 

(kamennou sůl). Tak mohly vidět, že myslivec 
je hlavně hospodář, plánovač a až naposledy lo-
vec, který lovem slabých kusů zvěře napomáhá 
k udržení už tak křehké přírodní rovnováhy.

Atmosféru ticha lesa a čerstvě napadlého 
sněhového poprašku, kterému se v myslivec-
ké terminologii říká obnova, oživil hlas letí-
cího krkavce. Bylo možné vidět i stopy černé 
zvěře. Od pořadatelů akce děti obdržely také 
pěkné dárky – pexesa, samolepky a pohledni-
ce s obrázky lesních rostlin a zvířat, publikace 
o přírodě, odznáčky s mysliveckými motivy 
a další. Mnohé jistě využijí i ve škole při výuce 
přírodopisu. Děkujeme.

A co na nás čekalo na závěr? No přece zahřátí 
se u ohně a opékání vuřtů! O výborný voňavý 
čaj se postarala paní Pavla Jeslínková. 

Za nás, třídní učitelky i všechny děti VI. B 
a VI. E, chceme srdečně poděkovat obětavým 
myslivcům i sponzorům – Autodoprava Oto 
Malý, ČSAD Přeštice a redakci časopisu Mys-
livost.

Ing. Martina Mann, tř. uč. VI.B
Mgr. Lenka Křížová, tř. uč. VI.E

My všichni na společné vycházce v lese.

Hokejista Jakub Culek navštívil 
začátkem roku děti v dolním zvonečku

Ve středu 11. ledna navštívil předškolní děti 
v dolním zvonečku v MŠ Dukelská Jakub Culek, 
účastník MS do 20 let a hráč Oceanic Rimouski 
Canada. Leden, měsíc zimních sportů, se přímo 

nabízel k besedě s hokejistou. Děti byly zvěda-
vé, otázky Jakubovi postupně nahrávaly jako 
zkušení spoluhráči. Za odměnu si pak mohly 
vyzkoušet jeho reprezentační dresy a medaile.

Děkujeme za návštěvu a přejeme „našemu 
hokejistovi“ mnoho úspěchů.

Lenka Macháčková
učitelka MŠ

V dolním zvonečku má Kuba oddané fanoušky.

Jakub Culek přivezl ukázat dětem svůj dres.

Jakubův dres slušel i slečnám.

Prostor pod budovou Základní školy v Rebcově ulici byl v minulých létech zaplněn novými byty, 
prodejnami, lékárnou a parkovištěm. Původně zde stálo několik  přízemních domků se zahradami. 
V místě, kde do Husovy ulice ústí  Poděbradova ulice, byla městská váha a budova okresního sou-
du, kde bylo i vězení.                                                                      Text a foto ing. Jiří Běl a archiv

Sobota 18. února 2012
Zahájení v 10 hodin před hostincem 

„U Bílé Růže“ v Dolní Lukavici
Hudební doprovod: Hájenka

Občerstvení pro masky zajištěno
Pořadatel: kulturní komise 

obce Dolní Lukavice

Pozvánka na 

lukavický 
masopust

Kulturní a komunitní centrum Přeštice
srdečně zve

na tanečně-zábavnou show

NĚKDO TO RÁD V KINĚ
17. 4. 2012 od 19.00 hodin

velký sál KKC
Vstupné: 180 Kč

Zavede Vás do světa filmů a muzikálů, 
vhodně doplněné i o akrobacii

a pantomimu.
Těšit se můžete na Uršulu Klukovou,

Vlastimila Harapese, Kláru Jandovou a další.
Speciální host – Jaroslav Čejka. 
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Úvod pro veřejné projednávání problematiky parkování 
vozidel v Přešticích dne 6. 2. 2012

Rada města Přeštice ustavila po komunálních 
volbách v 12/2010 novou komisi s názvem Komi-
se koncepce rozvoje, výstavby a dopravy města 
Přeštice. Tato komise má za úkol zaměřit se na 
složité problémy města s cílem analyzovat jejich 
příčiny, odhadnout další možný vývoj a navrh-
nout variantní řešení pro budoucnost.   

   Jedním z úkolů, který tato komise dostala, 
bylo prozkoumat problematiku parkování vozidel 
v Přešticích a přijít s nějakým návrhem na řešení, 
protože náměstí a okolní ulice, včetně přilehlého 
sídliště, jsou přeplněné parkujícími vozidly a situ-
ace se stále zhoršuje. 

V té době se na radu města obrátila firma z Pra-
hy, která městu nabídla, že v Přešticích umístí na 
své náklady parkovací automaty, a to na náměstí 
a do Rybovy ulice s tím, že vybrané finanční pro-
středky se budou dělit napůl mezi pražskou firmu 
a město. Rada města tuto nabídku později odmítla 
na základě doporučení naší komise.  

Odborný řešitelský tým:
Komise se pustila do práce v únoru 2011, vytvo-

řila svůj řešitelský tým pro řešení této problema-
tiky. Členy tohoto týmu jsou: p. Václav Blažek 
– člen Rady města Přeštice – provozovatel auto-
školy, p. Bc. Daniel Novotný – vedoucí Odboru 
dopravy MěÚ Přeštice – bývalý policista, p. Ing. 
Marek Procházka – do nedávna student Dopravní 
fakulty ČVUT Praha, p. Tomáš Holubář – vedou-
cí provozu firmy Parking Plzeň, s.r.o., p. Mgr. 
Vladimír Frouz – zastupitel města. 

 Vedení města prostřednictvím této komise 
navázalo spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT 
Praha a ta pověřila jednoho studenta, aby na 
téma parkování v Přešticích zpracoval diplomo-
vou práci, která už je k dnešnímu dni předaná 
na MěÚ. Chtěli jsme vnést do řešení parkování 
v  Přešticích nejnovější poznatky z teorie, protože 
zde řešíme něco na mnoho let dopředu.

 Vedení města prostřednictvím této komise 
zároveň navázalo spolupráci s firmou Parking 
Plzeň, s.r.o., která pro město Plzeň řeší komplex-
ně parkování vozidel v celé Plzni. Jejich zkuše-
ný pracovník, se kterým věci konzultujeme, je 
každodenní praktik, je schopen nám říci, jaké 
budou důsledky jakéhokoliv našeho opatření, 
prostě umí nám říci tři kroky dopředu, zatímco 
my bychom je bolestivě zjišťovali postupně, sys-
témem pokus, omyl. 

Řešitelský tým konzultoval v průběhu předcho-
zích jedenácti měsíců problematiku s dopravním 

inženýrem Police ČR okresu Plzeň-jih i kra-
je. S dopravním projektantem, který projektuje 
dopravní stavby a parkoviště. Konzultoval pro-
blematiku s Ředitelstvím silnic a dálnic, s firma-
mi, které dodávají parkovací systémy, i s jinými 
institucemi.   

Spolupráce s přeštickou veřejností:
Komise považovala také za vhodné informovat 

občany města prostřednictvím Přeštických novin 
(v 7/2011), že se v Přešticích tato problematika 
začíná řešit a vyzvala občany, aby se k této pro-
blematice vyjádřili svými náměty, názory a dopo-
ručeními, na které by měla naše komise reagovat. 
Zároveň bylo otevřeno na nových www stránkách 
města Přeštice odborné diskuzní téma „Problema-
tika parkování vozidel v Přešticích“. Podnětů od 
veřejnosti však přišlo minimum, v řádu jednotek. 
Občané se začínají zapojovat do diskuze o tomto 
problému až nyní.

Co bylo uděláno pro zjištění stavu:
Řešitelský tým se zaměřil v první řadě na to, 

zjistit, co bylo doposud uděláno v této oblasti ve 
městě, jak se tato problematika doposud řešila. 
Zjistili jsme, že v předchozích letech nebyl zpra-
cován pro vedení města ani vedením města žádný 
koncepční a ucelený materiál, který by řešil pro-
blematiku parkování vozidel ve městě. Doposud 
stačila izolovaná řešení v nějaké lokalitě města.

Několikrát jsme za dobu jedenácti měsíců, kdy 
bylo na tomto projektu pracováno, obešli a objeli 
Přeštice, navštívili a nafotili všechna problematic-
ká místa ve městě, včetně všech možných zákoutí, 
která by se dala podle našeho názoru v budoucnu 
využít pro parkování vozidel.

Student DF ČVUT se svým týmem lidí prove-
dl v červnu 2011 v Přešticích statistické šetření 
(dopravní průzkum), týkající se parkování vozidel 
a to na náměstí a ve všech ulicích kolem náměstí 
v okruhu do 300 metrů. Zjišťovali, kolik vozidel 
zde stojí a jak dlouho tam jednotlivá vozidla sto-
jí. Z kolika procent je dané parkoviště v každém 
čase zaplněno. Šetření provedli ve čtyřech časech, 
v 8.00, ve 12.00, v 16.00 a v 19.00 hodin, přes-
ně podle odborné metodiky DF ČVUT (metodou 
číselného zápisu SPZ).

Dále bylo provedeno šetření ke zjištění majitelů 
pozemků ve městě, které by se nechaly v budouc-
nu využít pro parkování vozidel.

Podívali jsme se také na město z pohledu pro-
jíždějících, ale i parkujících kamionů i autobusů. 

Vedení našeho města by mělo zájem o zvýše-
ný turistický ruch ve městě, protože máme se čím 
pochlubit jako město. Přivítali by to i podnikatelé 
v pohostinství, ubytování, obchodu i jinde, když 
by je navštívil zájezd turistů například na oběd. 
Zjistili jsme, že autobus s turisty nemá podle 
dopravního značení a prostoru na parkování prak-
ticky kde v centru města a blízkém okolí zaparko-
vat a nějaký čas tam stát.

Podívali jsme se také na to, jaká je situace s par-
kováním kolem hřbitova, protože když zemře 
nějaká známá osoba, tak parkují vozidla na státní 
silnici až na Hlíze směrem na Lužany. Nemluvě 
o tom, když tam přijede na pohřeb autobus smu-
tečních hostů z okolní obce,  nebo dokonce dva, 
plus nějaká osobní vozidla. 

Zkoumali jsme i možné změny směru dopravy 
a využití různých technologií pro parkování, aby se 
zefektivnilo parkování vozidel ve městě.  

 Zkrátka, zkoumali jsme problematiku parko-
vání vozidel z mnoha úhlů pohledu a hledali jsme 
nejoptimálnější návrhy řešení.

Faktory, které ovlivňují situaci kolem par-

kování vozidel v Přešticích:
Snažili jsme se najít faktory, které zásadním 

způsobem ovlivňují parkování vozidel v Přešti-
cích. Došli jsme k závěru, že jsou následující:

* Středem města Přeštice prochází frekvento-
vaná dopravní tepna, státní silnice č. I/27 a město 
Přeštice lze jen stěží objet.

* V centru města je umístěno autobusové 
nádraží, kdy autobusové spoje přitahují mnoho 
cestujících z okolních obcí i s jejich vozidly, která 
zde dlouhodobě parkují.

* Dálniční přivaděč zrychlil a zkrátil cestování 
do Plzně, autobusová přeprava se stala pohodlněj-
ší a přetáhla cestující ze železnice.

* V těsné blízkosti centra města bylo vybudo-
váno před léty rozsáhlé sídliště, ve kterém žije 
několik stovek rodin. Mnoho rodin dnes vlastní 
více než jedno vozidlo, některé rodiny vlastní 
2, 3 i více vozidel (služební i dodávky), které 
parkují v těchto prostorech. Původní výstavba  
v 70. letech minulého století však počítala jen 
s jedním parkovacím místem na byt.

* Město Přeštice je atraktivní pro obyvatele ze 
širokého okolí z hlediska pracovních příležitos-
tí, obchodní vybaveností, nabízenými službami,  
úřady, lékařskými službami, ale i z pohledu turis-
tiky a pohostinství.

Toto vše se kumuluje do jednoho problému a to 
parkování vozidel. 

Co bylo řešitelským týmem zjištěno:
Výchozím problémem v parkování vozidel 

v Přešticích je náměstí. Ještě před pár lety bylo 
zpoplatněno a většina z nás si pamatuje pí Liduš-
ku Benediktovou, která tam vybírala parkovné. 
Její stánek dnes stojí před prodejnou potravin jako 
reklama Domu historie Přešticka. Před několika 
léty však vedení města rozhodlo o tom, že parko-
vání na náměstí nebude zpoplatněno (regulováno) 
a umožnilo zde volné a neomezené stání vozidel. 

Zhruba před rokem, když se otevírala rekon-
struovaná kašna s přilehlým prostorem, došlo ješ-
tě ke zmenšení počtu parkovacích míst pro vozi-
dla na náměstí.

Na ploše náměstí je nyní 114 parkovacích míst. 
Téměř každý den se stává, že během dopoledne 
a po poledni se náměstí zaplní až na 100 % své 
kapacity. Řidiči, kteří přijedou na náměstí, jej 
musí několikrát objet, aby zjistili, že tam neza-
parkují. Nezbývá jim nic jiného než vyjet zpět 
na velmi frekventovanou státní silnici č. I/27, 
a jedou hledat místo na parkování někam jinam. 
Samotný výjezd z náměstí přímo na státní silnici 
je problematický.

Dopravním průzkumem bylo studentem DF 
ČVUT zjištěno, že zhruba 55-65 těchto vozidel 
(podle aktuální procentní obsazenosti náměstí) 
stojí na náměstí celou pracovní dobu, tedy již 
před 8.00 hodin ráno až do odpoledne, mnohá 
vozidla až do večera. A tato vozidla se za celý den 
nepohnou a blokují náměstí. Jsou to často vozidla 

lidí, kteří přijedou z okolních obcí na autobuso-
vý spoj do Přeštic, zaparkují, vystoupí, ujdou pět 
kroků, nastoupí do autobusu a odjíždí na celý den 
do Plzně, nebo do Klatov za prací, či do školy. 
Dále jsou zde zaparkovány automobily lidí, kte-
ří v centru města pracují, případně bydlí blízko 
náměstí.  Dokonce i někteří lidé z Přeštic raději 
jedou 500-750 m autem z domova na náměstí do 
práce, než aby šli pěšky.

Podle názoru vedení města i řešitelského týmu 
by však nemělo centrum města a jeho náměstí 
sloužit pro odstavování vozidel, ale na náměstí by 
měl mít možnost zaparkovat každý, kdo potřebuje  
v centru města něco krátkodobě vyřídit a odjet. 

Řešitelský tým zkoumal otázku, jakým způso-
bem tato dlouhodobě parkující vozidla lze vytlačit 
z náměstí (z centra města) a hlavně kam. Ono těch 
65 vozidel (polovina náměstí) vyžaduje značný 
prostor v jiné části města. Zkuste se podívat ve 
svém okolí na ulici, kolik tam stojí vozidel a bude 
Vám hned jasné, o jakém prostoru je řeč.

Náměstí v Přešticích má také svá specifika. 
Nelze jej přehradit či  zastavit natrvalo parkovací 
technologií, která by neumožňovala konání jiných 
akcí na náměstí.

Přeštické náměstí je totiž multifunkční, které 
slouží v průběhu roku i k dalším akcím, od mažore-
tek, přes koncerty, slavnosti piva, prodejním výsta-
vám vozidel, předvolebním akcím a podobně. 

Při průzkumu města bylo také zjištěno na něko-
lika místech chybné dopravní značení, které bude 
potřeba změnit, zejména před zdravotnickými 
zařízeními, ale i jinde. 

Uvědomili jsme si až na konci naší práce, 
když jsme formulovali nějaké návrhy na řešení, 
že byla chyba pro Přeštice, že se ve vnitrobloku 
v městském parku vedle náměstí nevybudova-
ly podzemní garáže, na které se mohly později 
navést haldy hlíny, které jsou tam nyní. Ano, 
stálo by to tenkrát o mnoho peněz více, ale cent-
ru města by to pomohlo. Tam by se bývalo vešlo 
velké množství parkujících vozidel z tohoto síd-
liště. Vždyť jenom kolem samotného vnitroblo-
ku je 600 bytů.

A jsme u druhého problému: v přilehlých 
ulicích kolem náměstí, konkrétně v Poděbradově 
ulici směrem k železničnímu nádraží a na parko-
višti (u Fotoateliéru Kubát), v Komenského ulici 
(kde je fotograf Morávek), v Mlýnské ulici (kolem 
Komerční banky dolů), v Ostrovní ulici („hasi-
čárna“ u jezu), na parkovišti v Jungmannově ulici 
(před firmou paní Volfové), ve Veleslavínovo uli-
ci (kde je Meta), ale i v Rybově ulici (sklenářství 
Hurt, a na druhé straně potraviny Aulík), jsou již 
teď v těchto časech 8.00-12.00-16.00 hodin  zapl-
něná parkovací místa na 85 % a někde i na 120% 
! Kdyby tam bylo vyznačeno dopravní značení 
na vozovce, tak se tam nevejdou ta vozidla, která 
tam stojí nyní. 

(pokračování článku na straně 9)

Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                            ÚNOR     9

(dokončení článku ze strany 8) 
V den, kdy tam byl proveden dopravní průzkum, 

bylo v této době ve všech těchto ulicích od želez-
ničního nádraží až k řece volných v součtu cca 40 
parkovacích míst. To znamená, že při vytlačení 
65 vozidel z náměstí by dalších 20-30 vozidel 
se tam už nikam nevešlo a muselo by parkovat 
někde jinde, dále od centra města. Stalo by se však 
to, a to je to podstatné, že všechny okolní ulice 
kolem náměstí by byly doslova přeplněny vozidly. 
O Husově ulici („hladová zeď“) ani nemluvě.

Ale pokud zpoplatníme náměstí a vytlačíme 
dlouhodobě stojící vozidla, změní chování i část 
řidičů, kteří na náměstí parkují krátkodobě. Také 
nebudou chtít platit parkovné. Ti budou mít snahu 
se také přesunout jinam, na nejbližší nezpoplatně-
nou plochu. 

Právě zkušenost z Plzně je taková, že po zpo-
platnění nějaké ulice v Plzni lidé parkují nově na 
nejbližším možném místě (doslova za rohem, ne 
na vzdálenějším vytvořeném parkovišti). 

A tak bychom po dvou měsících od zpoplatně-
ní náměstí a vzniku dopravního marasmu v nej-
bližších ulicích kolem náměstí řešili pravděpo-
dobně druhou etapu zpoplatnění další části města 
– té nejbližší k náměstí, kam se přesunula vozidla 
z náměstí. 

Zkušenosti z Plzně i z jiných měst ukazují, že 
lidé poté sami chodí na městský úřad a žádají, 
aby jejich ulice byla zařazena také do parkova-
cí zóny, aby tam mohli zase normálně parkovat, 
jako předtím.

Proto se uvažuje (zatím uvažuje) při zpoplat-
nění náměstí o vytvoření parkovacích zón v uli-
cích kolem náměstí, aby lidé bydlící v dané zóně 
byli ochráněni před těmito odsunutými vozidly 
z náměstí.

Z toho důvodu se také uvažuje o tom zavést celý 
parkovací systém najednou, včetně přilehlých zón 
k náměstí, kdy se dá předpokládat (a je to z Plzně 
v praxi ověřeno), že po zpoplatnění nějaké plochy 
vznikne ve městě dočasný problém, než se věci 
usadí, ale po dvou měsících by byl ve městě klid. 
Proto se nezdá být výhodné  zavádět systém po 
etapách. 

A jsme u třetího problému – koncepčního 
řešení parkování ve městě.

Řešitelský tým si nad výsledky tohoto průzku-
mu uvědomil, že už není možné dále pohlížet na 
problematiku parkování vozidel v Přešticích izo-
lovaně z pohledu jedné odstavné plochy, nebo jen 
náměstí. Ale že tato plocha musí být chápána jako 
součást celého systému parkování. A celý parko-
vací systém musí umět pokrýt kapacitně potřeby 
města i s výhledem pro budoucnost. Parkování 
vozidel v Přešticích je proto potřeba řešit ucele-
nou koncepcí. V dalších letech je potřeba postup-
ně a cílevědomě budovat další infrastrukturu pro 
parkování vozidel.

Čtvrtým problémem je, že situace není sta-
tická, ale postupně se zhoršuje.

To dosvědčují statistiky v oblasti automobilové 
dopravy i dobové fotografie z Přeštic, které jsme 
zkoumali.

Podle výsledků celostátního sčítání dopravy, 
které pravidelně každých pět let provádí Ředitel-
ství silnic a dálnic v ČR, projelo v roce 2010 každý 
den centrem Přeštic kolem náměstí, za 24 hodin, 
v průměru 12 037 motorových vozidel (jednalo 
se o osobní automobily, značné množství náklad-
ních automobilů a motocykly), tzn. cca 6000 tisíc 
vozidel denně oběma směry přes centrum města! 
S tím tady žijeme.

Nedávno se objevil v diskuzním fóru na www 
stránkách města Přeštice diskuzní příspěvek, kdy 
jedna mladá paní napůl nadávala a napůl žádala 
město, něco v tom smyslu: “Udělejte už konečně 
něco s těmi nefunkčními semafory u Spolkového 
domu, vždyť se tam nedá bezpečně přejít silnice 
s malými dětmi!“

Tak jako jednou přišel den, kdy bylo potřeba 
v Přešticích zavést světelné semafory, přišel den, 
kdy je potřeba podle názoru našeho řešitelského 
týmu začít cílevědomě regulovat parkování vozi-
del v centru města. Počet automobilů stále narůstá 
i v Přešticích.

Mezi léty 2000 a 2005 byl podle průzkumu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR nárůst dopravy na 
náměstí v Přešticích o 7,2 %. Mezi léty 2005 až 
2010 byl nárůst kvůli hospodářské krizi menší, jen 
3,9 %, ale doprava v Přešticích  neustále narůstá. 
Od roku 1990 do roku 2010 byl na náměstí namě-
řen nárůst dopravy o 100 %. Jaká bude situace 
za několik let? O kolik procent se zvýší? Dalších 
10 % nárůstu vozidel, což by bylo cca plus 1200 
vozidel denně, už bude pro centrum našeho města 
krizové. Řada těchto vozidel v Přešticích na nějaký 
čas totiž zaparkuje. A 40 volných parkovacích míst 
v nejbližších ulicích od náměstí není mnoho. Pro-

to se přemýšlí o tom, jak donutit tyto dlouhodobě 
stojící vozidla na náměstí parkovat v relativně delší 
vzdálenosti od centra města.

Pokud se podívají čtenáři tohoto článku na inter-
net, zjistí, že podobné problémy neřeší jen Přešti-
ce, ale že se tento problém začíná řešit i v dalších 
městech republiky, která jsou velikostně srovnatel-
ná s Přešticemi, například Bechyně, Horní Bříza, 
Semily a další. 

Docházkové vzdálenosti v Přešticích.
Řešitelský tým zkoumal, jak je to v Přešticích 

s docházkovými vzdálenostmi z případných par-
kovišť mimo centrum města, pro dlouhodobě par-
kující vozy vytlačené z náměstí. Zjistili jsme, že 
můžeme hovořit o čase do 6 minut.

Do 6 minut se nechá dojít od hřbitova ke kašně 
na náměstí. Rovněž tak od kašny k samoobslu-
ze u Spolkového domu. Od kašny na železniční 
nádraží i od kašny na Havlíčkovo náměstí k restau-
raci Šenk. Pokud někdo nezaparkuje vozidlo na 
náměstí, tak všude od zaparkovaného vozidla do 
centra města dojde do 6 minut a dříve. Přitom 
tam bude mít parkování zdarma po celý den. Ale 
v těchto částech města je potřeba teprve připravit 
parkovací plochy.

Potřebná investiční výstavba v oblasti parko-
vání vozidel:

Město Přeštice potřebuje postupně budovat 
infrastrukturu pro parkování vozidel, která vytlačí 
z centra města. Jedná se především o vybudování 
parkoviště v Ostrovní ulici. Vytvoření dalších par-
kovacích míst kolem železničního nádraží, zejmé-
na pro řidiče z okolních obcí, kteří jedou autem na 
vlakový spoj. Město potřebuje řešit celý složitý 
prostor pro pakování kolem hřbitova, kde jsou zají-
mavé prostory pro dlouhodobé parkování, avšak 
problematické s bezpečným výjezdem na státní 
silnici. Potřebuje vybudovat parkoviště v sídlišti 
Na Chmelnicích „(V Jelenově)“. A postupně řešit 
i malé plochy pro 2 až 3 vozidla na mnoha místech 
ve městě, včetně vnitrobloku.

Peníze na budování infrastruktury pro par-
kování vozidel:

Každá z těchto výše uvedených větších investic 
reprezentuje sedmimístnou částku a je otázka, kde 
na ni vzít peníze? Řešitelský tým navrhuje, pokud 
se bude realizovat parkovací systém, kde budou 
zpoplatněné nějaké plochy, aby byl v rozpočtu 
města vytvořen účet, kam půjdou všechny vybrané 
peníze z parkovného a z tohoto účtu aby se násled-
ně realizovaly potřebné investice pro oblast parko-
vání a dopravy.

Výstavba nových garáží a nového parkovací-
ho domu v Přešticích:

Řešitelský tým doporučuje vedení města, aby 
vedení umožnilo občanům další hromadnou 
výstavbu garáží, čímž by se mohlo podstatně ule-
vit parkovacím plochám, zejména kolem bytových 
jednotek u centra města. Řešitelský tým vytipo-
val zatím dvě lokality, kde by se mohlo vystavět 
několik desítek dalších garáží. Jedna z lokalit 
je u garážového městečka na Pohořku u trati, za 
Příkrou ulicí. Druhá lokalita je vlevo před přejez-
dem železniční trati směrem k bývalé cihelně.

Někteří občané v diskuzi navrhují, aby se v Přeš-
ticích vybudoval parkovací dům pro větší množství 
vozidel, kde by byla vozidla chráněna před vlivy 
počasí, zloději a vandaly. Vybudovat tento par-
kovací dům by však stálo mnoho milionů korun, 
které město nemá a s největší pravděpodobností 
mít nebude. A podle dosavadních průzkumů by za 
takové parkování lidé nechtěli platit tolik, aby se 
mohly splácet úvěry bankám na tuto stavbu. 

Městská policie a parkování vozidel:
Pokud by byl zaveden parkovací systém v Přešti-

cích, počítá se s tím, že městská policie by sledova-
la dodržování vyhlášky města v oblasti parkování. 
Městská policie by byla vybavena kompetencemi 
pro řešení přestupků i technickými prostředky na 
zajištění vozidel. Počítá se s určitými represemi 
proti těm, kteří by porušovali pravidla. Nepočítá 
se však s nárůstem počtu pracovníků městské poli-
cie. Bez represe, která by vynutila respektování 
parkovacího systému však nemá cenu jej vůbec 
zavádět. 

Obchvat města:
Obchvat města Přeštice patří do kompetence Ředi-

telství silnic a dálnic ČR, respektive jeho pracoviště 
Plzeň. Skládá se ze dvou částí. Jednak prodloužení 
dálničního přivaděče od Šlovic nad Přeštice, zhru-
ba k zátočině nad Přešticemi. Jeho délka bude 6,3 
kilometru a bude se jednat o čtyřproudovou silnici. 
Zatím je uvažováno o zahájení stavby v roce 2014, 
která by měla být dokončena v 9/2017. Projektová 
dokumentace je prý již zpracována. Celková inves-
tice se předpokládá ve výši 1,28 mld. Kč, bez DPH. 
Poté je ve výhledu (zatím ne v plánu) uvažováno 
o budování nové silnice první třídy, která by nava-
zovala na tento vybudovaný přivaděč a tvořila by 

obchvat města Přeštice s tím, že za Přešticemi se 
napojí na stávající komunikaci směrem na Lužany. 
Silnice bude procházet mezi Přešticemi a Žerovice-
mi v délce 3,7 km. Bude se jednat o investici ve výši 
cca 780 milionů Kč bez DPH. S ohledem na ekono-
mickou krizi jsou tyto termíny výstavby zatím nejis-
té. Je tedy pravděpodobné, že do roku 2020, než 
budou vybudovány tyto nové komunikace, se situa-
ce v automobilovém provozu v Přešticích nezlepší, 
spíše se bude zhoršovat. Obchvat města by situaci 
ve městě výrazně ovlivnil.

Problém parkování vozidel je vícerezortní 
problém:

Stavební úřad Přeštice by v budoucnu neměl 
vydat žádné stavební povolení, kde nebude v pro-
jektu dostatečně vyřešena otázka parkování vozidel 
a neměl by zkolaudovat žádnou stavbu, kdy nebyl 
dodržen projekt z pohledu parkování vozidel. Pří-
kladem takového domu v Přešticích je nový průcho-
zí žlutý dům, kudy se chodí zadem na městský úřad. 
Ti, co zde bydlí, nemají žádné parkovací místo.

Také v rozvojových plánech města musí být 
s problematikou parkování vozidel seriózně uvažo-
váno v dostatečné kapacitě. Jde i o šířku nových 
silnic v nové zástavbě. Je to také o bezpečnosti sil-
ničního provozu, o životním prostředí, o vztazích 
mezi lidmi ve městě. 

Dva základní dokumenty:
V současné době pracuje řešitelský tým se dvě-

ma základními dokumenty. Diplomovou prací stu-
denta, která řeší z pohledu parkování celé území 
města a návrhem parkovacího systému, který řeší 
jen některé zpoplatněné plochy v centru města.

Varianty navržených opatření k veřejné dis-
kuzi, ke zlepšení situace v oblasti parkování 
vozidel ve městě.

Řešitelský tým předkládá veřejnosti k posouzení 
4 základní varianty možných budoucích opatření 
v oblasti parkování vozidel v Přešticích, přičemž 
každá z těchto variant má své „když, tak potom“:

1. varianta – nedělat nic. S parkováním vozidel 
v Přešticích není zatím žádný problém a v blízké 
době nehrozí.

2.  varianta – zpoplatnit jen náměstí a ulice, kte-
ré jsou součástí náměstí. Nevytvářet žádné další 
parkovací zóny v přilehlých ulicích. Situace se po 
nějakém čase sama usadí.

a) Vjezd a výjezd na parkovací plochu náměstí 
nechat tak jak je, přičemž by parkování bylo zpo-
platněno pomocí parkovacího automatu a karet 
s tím, že by se platilo hned. Nebyl by žádný čas 
zdarma.

b) Udělat vjezd na parkovací plochu náměstí 
z horní strany náměstí přes závorový systém, kte-
rý by vydal řidiči lístek. Hodina parkování by byla 
na náměstí zdarma, další čas by byl zpoplatněn. 
Výjezd z parkoviště by byl přes závorový systém 
na dolní straně náměstí, kde by řidič vložil lístek 
do automatu a ten by otevřel závoru, nebo by uká-
zal řidiči sumu, kolik má zaplatit. Jako v Praze na 
letišti.

3. varianta – zpoplatnit náměstí a ulice, které 
jsou součástí náměstí, plus Komenského a Rybovu 
ulici, včetně ulice Na Růžku a vnitrobloku. Vytvo-
řit tak jednu červenou parkovací zónu, kde by bylo 
smíšené placené stání, na lístek z parkovacího 
automatu, nebo stání na rezidentskou kartu (byd-
lící občan) či abonentskou kartu (podnikatel tam 
má provozovnu). 

4. Varianta (maxima) – zpoplatnit náměstí a uli-
ce, které jsou součástí náměstí, plus Komenského 
a Rybovu ulici, včetně ulice Na Růžku a vnitroblo-
ku. Tím vytvořit červenou zónu. Dále zpoplatnit 
Mlýnskou ulici, Ostrovní, Jungmannovu a Vele-
slavínovu ulici – tak by vznikla zelená zóna. Dále 
zpoplatnit Husovu ulici a Poděbradovu ulici a zde 
vytvořit modrou zónu. Ve všech zónách by bylo 
umožněno parkovat na kartu či na lístek z parko-
vacího automatu. Navíc zjednosměrnit Poděbra-
dovu ulici směrem od železničního nádraží dolů 
a vytvořit zde šikmá parkovací stání po celé délce. 
Tím pomoci lidem, kteří bydlí v tomto prostoru 
(zejména v bytovkách dole) a mají zde nedostatek 
parkovacích míst.

U každé varianty jsou možné ještě další drobné 
modifikace.

Navrhované časy zpoplatnění:
Pondělí až pátek od 7.00 hodin do 17.00 hodin. 
Potom bezplatné stání.
Náměstí navíc zvážit sobotu dopoledne od 7.00 do 
13.00 hodin, potom bezplatné stání.
Uvažované ceny karet.
Rezidentská karta do červené zóny (náměstí) 500 
korun na rok, tj. 1,37 Kč na den. 
Rezidentská karta do modré či zelené zóny 350 Kč 
na rok, tj. 0,95 Kč na den.
Abonentní karta do konkrétní zóny – desetináso-
bek rezidentské ceny na rok pro příslušnou zónu.
Jedna karta by platila pro 2-3 SPZ vozidel, přičemž 

v zóně může parkovat jen vozidlo s platnou kartou 
za sklem.
Uvažované ceny parkovacích lístků na náměstí:
První půlhodina 5 Kč, druhá půlhodina 5 Kč. Kaž-
dá započatá další hodina 10 Kč.
Uvažované ceny parkovacích lístků v modré 
a zelené zóně – 5 Kč každá půlhodina.

Závěr:
Přes všechny emoce a fámy, které kolem parko-

vacího systému v Přešticích v posledním období 
vznikly, je reálná situace následovná:

Zatím nebylo radou či zastupitelstvem města 
schváleno či rozhodnuto, že by se nějaká parkovací 
plocha ve městě zpoplatňovala. Vedení města zatím 
o parkování vozidel vede diskuzi, zkoumá tuto pro-
blematiku a snaží se najít nejoptimálnější řešení pro 
naše město i s výhledem pro budoucnost.

Tyto uveřejněné informace jsou podkladové 
materiály určené pro veřejné projednávání proble-
matiky parkování vozidel ve městě a mají sloužit 
k pochopení celkové problematiky v souvislostech.

Je jasné, že tato problematika je velmi citlivým 
tématem, které se dotýká velkého množství obča-
nů, především z našeho města.

Vedení města neuvažuje o tom, že by v nej-
bližších 6 měsících byla nějaká část města pro par-
kování vozidel zpoplatňována, a tudíž není žádný 
spěch.

V případě, že by zastupitelstvo města přija-
lo rozhodnutí o zavedení parkovacího systému 
v Přešticích, je zpracován časový harmonogram 
nutných kroků, který ukazuje, že by trvalo mini-
málně 6 měsíců, než by se uvedl parkovací systém 
do funkčního provozu.

Zastupitelstvo města může o problematice par-
kování vozidel jednat nejdříve v březnu 2012 na 
svém řádném zasedání a zatím není přesně známo, 
co mu bude předloženo k projednání, čeká se na 
výsledek diskuze a odborných posudků k této pro-
blematice.

Je potřeba zdůraznit, že hlavním cílem těchto 
regulačních opatření (pomocí zpoplatnění parko-
vání v některých částech města) nejsou získané 
peníze pro město, ale potřeba regulovat parkování 
vozidel a ulevit tak centru města. Změnit chová-
ní řidičů, vytlačit vozidla z centra a rozptýlit je do 
většího prostoru.

Na řešení této problematiky ve městě jsou zatím 
různé názory a vyjadřující se občané by se dali roz-
dělit do několika skupin. 

Jedna skupina říká, že není potřeba dělat nic, 
že žádný problém s parkováním vozidel ve městě 
nikde není. Skutečně je možné nedělat nic. Je to 
jedna z variant. Ještě nějakou dobu se bude zdát, že 
se nic neděje. Město se bude potichu plnit dalšími 
vozidly, až se zjistí, že už  není kde zaparkovat. 
Může to být za rok, za dva či za tři roky.

Druhá skupina se kloní k názoru, že stačí zatím 
zpoplatnit náměstí, aby se náměstí uvolnilo a že to 
bude stačit, pak se uvidí. 

Třetí skupina je toho názoru, že je potřeba začít 
brát tuto otázku v našem městě vážně a začít ji kon-
cepčně a perspektivně řešit. Nečekat, až se město 
zaplní úplně.

Pak je zde ještě další skupina, která podlehla 
konspirační teorii (nebo ji sama uměle vytváří), 
že vedení města chystá tajně něco za zády obča-
nů a proti občanům. Že jim chce zase házet klacky 
pod nohy a vyzývá proto občany k bojkotu. Při-
čemž tento styl projednávání problematiky parko-
vání vozidel vyhovuje jejich zájmům. Věříme, že 
zveřejněním všech těchto podkladů zjistí tito lidé, 
že se vlastně vlámali do otevřených dveří, že zde 
nikdo nic neskrývá a že získali podstatné informa-
ce, které doposud neměli k dispozici.

Vedení města i řešitelský tým jsou připraveni 
předstoupit před občany se zjištěnými skutečnost-
mi a vést otevřenou diskuzi o tomto věcném pro-
blému našeho města. Vést také kultivovanou dis-
kuzi nad zjištěnými fakty a předloženými návrhy.

Problematika parkování vozidel v našem měs-
tě není podle našeho názoru politický problém, 
ale věcný problém města, kdy by měla jít politi-
ka a politické sympatie a antipatie stranou. Je to 
o našem městě, ve kterém žijeme všichni.

Vedení města i řešitelský tým přivítají každý 
dobrý nápad. Nepřesvědčujeme veřejnost, že toto 
je nejlepší řešení a že lepší neexistuje. Pokud někdo 
přijde s lepším návrhem, určitě získá naši podporu. 

Nebojte se vyslovit svůj názor. Přispějte do dis-
kuze svými zkušenostmi, poznatky a návrhy.

Členové řešitelského týmu problematiky parko-
vání vozidel v Přešticích:

Václav Blažek, Bc. Daniel Novotný,  Mgr. Vladi-
mír Frouz, Ing. Marek Procházka, Tomáš Holubář.

Pozn.: Další informace k této problematice, 
které se nevešly do těchto novin, jsou uveřejněny 
na www stránkách města Přeštice.
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Prasečí trhy v Přešticích
Do roku 1946 odbývaly se trhy na selata 

v Přešticích na náměstí pod patronací sochy 
sv. Václava. Ten hlídal staré české mravy, 
zatímco z  každé světové strany benevolentně 
přihlížejí lidskému hemžení oblíbení patro-
ni města – svatý Jan Nepomucký, sv. Bene-
dikt a sv. Kilián. I socha tatíčka Masaryka se 
nemračila, když pod ní Přeštičtí svým způso-
bem každý čtvrtek dováděli. Býval to svátek 
nejen venkova, ale i přeštičtí ševci se rádi 
přidružili k tomuto svému druhému modrému 
pondělku. Všude bylo plno řečí, ruchu a kvi-
kotu selat, řehotu koní a chuti k životu, která 
se již od ranních hodin zahnízdila ve 12 hos-
podách, držených od nočních hodin hloučkem 
městských policajtů. I po trhu jsou všichni 
spokojeni i ten starý prasečkář z Hráze, kte-
rý si domů místo peněz za svých 28 selat při-
vezl jen pěknou opici.V tom však nebyl sám, 
někteří zúročili prodej selat „v karbanu“. Dnes 
již neexistující hospody U Kiliánků, U Pope-
lů, U Wiererů, U Hánesů, U Rundů a jediná, 
která přetrvala dodnes „U zlaté husy“. A další, 
které byly oblíbené u trhovců, ale i u ostat-
ních návštěvníků trhů se zvířaty. V pozděj-
ších dobách se selata prodávala na tržišti na 
Borech,na místě kde jsou nyní obytné domy 
vedle budoucí Prefy. Poté bylo zrušeno i toto 
tržiště a bylo přeneseno před Jatky směrem na 
Žerovice. Byly tam vybudovány dřevěné kotce 
a místo bylo celkem rozlehlé a vhodné na trhy. 
Obchodníků se selaty se živnostenským opráv-
něním zde bylo 18. V Dobřanech 8, Merklíně 
5, Pteníně 1, Nepomuku 5, Měčíně 1, Kbelu 1, 
Lužanech 2, Skočicích 2 a skoro v každé druhé 
vesnici po 1. Spousta sedláků obchodovala se 
selaty „na černo“. Obchodník měl své náhončí 
– dohazovače po vesnicích, kteří jej informo-
vali, kde a za kolik jsou selata ke koupi a na 
místě se snažili za provizi mnohdy z obou stran 
„dáti si za klobouk“. Jinak to byli „untrhandlí-
ři“, kteří sami na místě nakoupili a s výdělkem 
prodávali obchodníkovi. Pak byli na trzích ješ-
tě „sasaresníci“, kteří těžili z kupujícího i pro-
dávajícího podle toho, kdo jim dal větší „sas-
ares“ (bakšiš). Byli zde i „šamoňáci“, jakýsi 
přechod ke zlodějům. Jméno je již z 15. století, 
kdy byli v Blatné katem sťati 4 šamonští sedlá-
ci a dvě zámecké služky, kteří zavraždili své-
ho zámeckého pána L. Loreckého ze Skouše 
a jeho dva syny.

Za použití tržiště, vyhotovení dobytčího lis-
tu se vybíral poplatek od 50 haléřů po 2 koru-
nách z každého selete, na něž strážník vydal 
stvrzenku. Zemědělci přiváželi selata v bryč-
kách, košatinách i přizpůsobených hnojňácích, 
opatřených síťovinou. Selata byla nutno umět 
chytit, vyndat z vozu, ukázat jejich délku a za 
nožičku potěžkat. Když se jich z vozu kupova-
lo více, bylo možno si libovolně vybrat, jinak 
u každého byla jiná cena, kterou se mnohdy 
dozvěděl kupující jen šeptem do ucha. Plati-
lo se hned, jak se uzavřel litkup. Obchodníci 
nosili své prkenice na zadku v kalhotách nebo 
v kapse na prsou. Práce veterináře na trhu 
spočívala v tom, aby zkontroloval průvodní 
dobytkářské listy a zdravotní stav selat. Vždy 
se našla selata s nějakou nemocí. Často pitval 
jsem selata uhynulá, několik hodin po koupi, 
aby se zjistila příčina uhynutí. Doba ručení 
byla dle Občanského zákoníku 6 týdnů. Aby 
se předešlo soudům, pozastavovala se selata 
překrmená kvůli váze. Nebyli by to Češi, aby 
jim podvod a zlodějina dala klidně spát, ať to 
byli kupující nebo prodávající. Kdysi jsem 
pitval dvě selata, uhynuvší druhý den po kou-
pi. Pocházela z Třebýciny. Byla asi 15-16 kg 
těžká a jejich žaludek se střevy po vyvrhnutí 
vážil 7 kg. Normálně měla být váha tak 2-3 
kg. Žaludek a střeva byla k prasknutí nacpána 

jemným pískem. Jak se to dokázalo? Selata se 
nechají 2 dny o hladu a žízni, pak se jim dá do 
hodně osolené vody písek s otrubami a selata 
se nacpou k prasknutí. Překrmování bylo všeo-
becným zvykem Přeštických nejen u selat, ale 
i u hovězího dobytka.

Kanečci se museli prodávat kastrovaní, jen 
kusy určené na chov „musili býti vybráni“ 
a uznáni, musili býti tzv. licentováni. Kromě 
veterinářů prováděli kastraci „miškaři“ nebo 
se jim také říkalo „nunvádi a řezáči“, kteří 
měli živnostenské oprávnění a byli pod dozo-
rem úřadů. Oproti tomu se dost zemědělců 
naučilo „řezat „kanečky, zde však docházelo 
často k malérům a uhynutí. Nebo po takových 
„umělcích“ zůstali tzv. jednokulčáci, nadělali 
hodně nepříjemností na jatkách, protože maso 
mělo typický kančí zápach (jako po moči) 
a dalo se proto využíti jen v nuceném výseku. 
Stával se také pravý opak, že řezník nahlásil 
zemědělci, že se na jatkách zjistilo, že kanec 
byl tzv. tříkulčák, že prase mělo v sobě ještě 
jedno varle navíc a maso tak bylo znehodnoce-
no a řezník nemusel vyplatit plnou cenu jako 
za zdravé maso. Hospodář to sice nechápal, 
ale pak se našel jeden, který chtěl potvrzení 
z Jatek a tím vyšly podvody řezníků najevo. 
Od té doby tříkulčáci z Přeštic vymizeli.

Ceny selat byly asi takovéto: 1933-1934 9-10 
Kč za 1 kg živé váhy, 1935-1938 18 Kč,1943 
13-14 Kč,1947 70-80 Kč a 1961 22Kč za 1 kg 
živé váhy. V roce 1949 bylo na trhu tak 1000 
selat a po letech socializace zemědělství kon-
čily trhy na 100 kusech. V létech socializace 
a scelování byla snaha trhy rušit, protože tím 
by se zrušily příjmy „kulaků“. Byl činěn nátlak 
i s použitím SNB a jednou dokonce přijel před-
seda ONV (bývalý kočí z Merklína, později 
major SNB v Hradci Králové) a žádal, aby se 
trh nekonal. Prohlásil, že když půjde polovina 
zemědělců do JZD, budeme mít tolik prasat, 
že nebudeme vědět, co s nimi. Jak to v létech 
budování socialismu s těmi prasaty bylo a od 
kolika hodin se stála fronta na kousek bůčku 
ještě mnozí z čtenářů  pamatují.

Dle vzpomínek pana MVDr. Božetěchy 
Váchy napsal Slavomír Vácha.

Čistá přeštická prasnice 1284 Emilka.V poza-
dí známý skočický řezník pan Křen 1958.

582 kanec Filip (3/4 přeštické prase a 1/4 
Sateschwein) z JZD Libkovice 1957.

A jak komunikujete s úřadem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva 

úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či 
městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu 
bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář 
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro 
člověka se zdravotním postižením zdolání trasy 
mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než 
by se na první pohled zdálo, zvláště v  zimním 
období. Problémy nekončí ani na samotném 
úřadu – kolik úředníků dokáže komunikovat 
třeba s člověkem od narození neslyšícím, který 
má potíže s porozuměním psanému textu a jeho 
mateřským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, 
které se, mimo jiné, věnuje zavádění moder-
ních technologií do komunikace neslyšících, 
bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně 
postižených přizpůsobeno softwarové prostře-
dí ONIF, umožňující on-line rozhovor úřední-
ka s občanem prostřednictvím internetového 
připojení, s vizuálním kontaktem a archivací 
záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan 
navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na 
internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spo-

lu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále 
s ním pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru 
jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyší-
cí občan může využít on-line tlumočení do zna-
kového jazyka, kdy se třetím virtuálním účast-
níkem návštěvy stává službu konající pracovník 
celorepublikového on-line tlumočnického cen-
tra a simultánně překládá vzájemný rozhovor 
úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do 
znakového jazyka,“ společně vysvětlují Marie 
Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, 
ředitel společnosti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové stránce 
úřadu je umístěn graficky provedený příznak či 
logo, signalizující, zda úředník momentálně je 
či není online k dispozici. Občan na tento pří-
znak jen klikne a dostane se do virtuálního pro-
středí on-line kanceláře příslušného úředníka, 
požádá o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po 
povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. 
Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor 
nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domo-
va, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte 
ve 21. století.  

Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech

Význam Domu historie Přešticka
Dům historie Přešticka nabízí široké veřej-

nosti zajímavé expozice a výstavy již od roku 
2000. 

Od svého otevření do roku 2008 byla ředi-
telkou paní Věra Kokošková. V současné době 
vede DHP jako organizační složku města Přeš-
tice paní Bc. Drahomíra Valentová. 

Po vstupu do přízemí vás přivítá stálá expo-
zice, která je věnována obchodním památkám 
z 1. poloviny 20. století s kupeckým krámem 
Karla Fodermajera z Přeštic. V prvním patře 
jsou k vidění různé druhy řemesel s nástroji 
a výrobky, které přibližují návštěvníkům náš 
region. A ve druhém patře je umístěno množství 
keramických figurek s různými motivy.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že návště-
va DHP opravdu stojí za to. Na každém kroku 
je patrné, že výstavy jsou připravovány velmi 
pečlivě a témata vybírána s citlivým důrazem 
na průřez historií našeho regionu. To doklá-
dá celá řada výstav za 12 let trvání DHP, jako 
např. „Proměny Přeštic, přeštické hospody, 
Mikroregion Přešticka, 120 let divadla v Přeš-
ticích, Stopy a doteky Josefa Hlávky, 300 let 
poutě v Přešticích apod. Vystavené exponáty 
však byly a jsou různorodé.

Proto zde byly k vidění třeba i fotoobrázky 
Evy Pilarové, krojované panenky atd.

To je jen stručný průřez z celé řady uspořáda-
ných výstav a akcí. Jsem přesvědčen, že význam 
Domu historie Přešticka daleko přesahuje hra-
nice našeho regionu i kraje. O tom svědčí pořa-
dy, které byly odvysílány v rozhlasu i televizi 
a tím vlastně představují Přešticko i lidem, kteří 
u nás třeba ještě vůbec nebyli. Všem, kteří se 
o to zasluhují, patří náš dík. Největší odměnou 
za tuto práci je jistě návštěvnost probíhajících 
výstav. 

Z toho všeho je patrné, že DHP se svý-
mi exponáty, často z let minulých, má velký 
význam právě i pro současnost. Tento význam 
vidím osobně minimálně ve dvou rovinách. 
První je ta pocitová a estetická, protože vše je 
krásně provedené a uspořádané. Druhá rovina 
je ta, že DHP seznamuje návštěvníky s historií, 
ale i současností našeho regionu a to i návštěv-
níky z jiných krajů naší republiky, a tím se také 
naše město stává známějším. Všem, kteří pra-
cují v DHP, přeji tvůrčí sílu a nápady do další 
práce, abychom my návštěvníci opět odcházeli 
z tohoto domu obohaceni o skvělé zážitky. 

Luboš Štych, zastupitel města Přeštice

Dolní Lukavice zažije rok slavností a výročí
V roce 2012 si v Dolní Lukavici připomeneme 

různá výročí. Uplyne např. 300 let od doby, kdy 
byla dokončena první etapa výstavby barokní-
ho zámku architektem Jakubem Augustonem 
mladším.  Vrchnost nadále bydlela ve staré tvr-
zi a nastěhovala se až v roce 1724.   125 let 
své existence letos v  červnu oslaví Sbor dob-
rovolných hasičů v Dolní Lukavici. Návrh na 
založení SDH byl podán 29. prosince 1886, ale 
k založení došlo až na schůzi obecního zastupi-
telstva 26. června 1887.  Dne 31. března 2012 
uplyne 280 let od narození slavného hudební-
ho skladatele Franze Josefa Haydna. Narodil 
se v městečku Rohrau v Dolním Rakousku. Už 
podvacáté zavítá do Dolní Lukavice mezinárod-
ní festival Haydnovy hudební slavnosti. Tato 
nejdéle trvající přehlídka staré hudby v české 
republice si za dobu své existence vybudovala 
pevné postavení mezi nejprestižnějšími festiva-
ly a v plzeňském kraji patří ke zjevům ojedině-
lým. Letošní dramaturgie festivalu přiveze do 
Dolní Lukavice dva a možná i tři koncerty. Na 

tradičním zahajovacím koncertu v pátek 14.září 
vystoupí Orchestr Konzervatoře Plzeň, řízený 
svým kmenovým dirigentem, posluchačům vel-
mi dobře známým Jiřím Štruncem. Jako sólista 
se tentokrát představí teplický rodák, někdej-
ší člen Vídeňských filharmoniků, houslista 
Tomáš Vinklát. Abychom se dotkli géniova 
lukavického pobytu ještě blíže, přivítáme díky 
laskavosti majitelů lukavického zámku v sobo-
tu 15. září dopoledne v zámecké kapli sv. Jana 
Nepomuckého, tedy na místě samotným Mis-
trem Haydnem dotýkaném, prestižní sloven-
ský soubor Musica Aeterna, jedno z nejlepších 
hudebních těles svého druhu v Evropě. Třetí 
lukavické vystoupení je zatím ve fázi plánů 
a jednání, takže si je ponecháme jako překva-
pení pro posluchače a zejména obyvatele Dolní 
Lukavice. Jubilejní 20. ročník slavností začíná 
14. 9., aby po čtrnácti koncertech a putování 
jižním Plzeňskem skončil  22.září v lužanské 
zámecké kapli. 

Mgr. Eva Klepsová

Turnaj NARAMA OPEN
K A R A T E

1. místo 
v kategorii „KUMITE“
(Dorostenci – 65 kg)

NOVÁK JAN
Konalo se 11. 12. 2011 v Plzni

JUMP!!! – do 30. března 2012
Naše místní akční skupina OS Aktivios 

ve spolupráci s partnery mikroregiony 
Přešticko, Radyně a Úslava vyhlašuje 3. 
ročník JUMPu nebo-li grantového pro-
gramu pro mládež.  

JUMP!!! Tak skoč právě teď a chyť svůj 
nápad, dej průchod své fantazii a spolu 
s kamarády si začni své sny plnit spolu 
s námi. Jistě umíš něco, co my ne, chceš 
vyzkoušet něco nového, chceš ukázat 

ostatním, jak užívat života, jak se umíš 
bavit a trávit volný čas.... možná tím podáš 
pomocnou ruku dalším... A my tě můžeme 
finančně podpořit a usnadnit tak cestu...  

Pravidla JUMPu a formulář Žádosti 
o grant na www.mas-aktivios.cz/JUMP/
JUMP 2012.

OS Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Přeš-
tice,  e-mail: info@mas-aktivios.cz, tel. č. 
376 382 312, 725 883 296, 724 526 008.  
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Halové turnaje ve fotbale
Poslední prosincovou středu 28. 12. se star-

ší žáci TJ Přeštice utkali se soupeři v turnaji v 
Plzni.

Halový turnaj – SK Plzeň –  starší žáci Přeš-
tice – Rokycany 4-2 (Ornet, Charvát, Zábrš, 
Baranec), – Beroun 1-6 (Kohout), – Benešov 
1-2 (Míka).
Skupina B: 1. Beroun (žák. liga ) 7b, 2. Benešov 
(ŽL) 7 b, 3. Přeštice 3 b, 4. Rokycany (ŽL)  0
Play off: Přeštice – Hořovicko 0-2
o. 7. místo: Přeštice – Rakovník 0-3

Celkové pořadí: 1. Beroun, 2. Klatovy, 3. 
Benešov, 4. ZČE Plzeň, 5. Rokycany, 6. Hořo-
vicko, 7. Rakovník, 8. Přeštice

TJ Přeštice: Jehlík – Míka, Ornet, Kohout, 
Sýkora, Baranec, Rajchart, Charvát, Zábrš

V Plzni starší žáci výborně začali (ligové 
Rokycany 4-2), ale pak jim došly síly. Byla to 

ale výborná konfrontace s celky ze žákovské 
ligy. Až na debakl s Berounem náš tým obstál.

V neděli 15. ledna se v Klatovech uskutečnil 
halový turnaj starších žáků. 

TJ Přeštice – FK Nepomuk 0-2, – FK Horaž-
ďovice 4-4 ( branky: Míka 3, Kuneš ), – Vik-
toria Plzeň 98 2-5 (Rajchart, Baranec), – Kla-
tovy A 1-1 (Kuneš), – Klatovy B 4-1 (Baranec 
2, Kuneš, Rajchart), – TJ Sušice 1-1 (Kuneš), 
– Kdyně 4-0 (Kuneš 2, Baranec 2).

Pořadí: 1. Viktoria Plzeň  98  21 b,  2. Klatovy 
A  16 b,  3. Nepomuk  12 b,  4. Sušice  11 b, 5. 
Přeštice  9 b, 6. Horažďovice  7 b, 7. Klatovy B  
4 b,  8. Kdyně  0.

TJ Přeštice: Jelínek – Míka, Štefl, Ornet, 
Nosek, Rajchart, Kohout, Kuneš, Baranec, Blu-
ďovský.

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Jistý postup do dalšího kola Českého poháru
V polovině ledna se v hale ZČU v Plzni kona-

lo základní kolo Českého poháru národní háze-
né žen. Zúčastnila se čtyři družstva a vzájemné 
zápasy určily dva postupující do semifinále. 

Nejprve Přeštice porazily Blovice 17:6 (11:2). 
Přeštický celek ve všech řadách přehrával své 
soupeřky, výsledkem bylo narůstající skore, 
když soupeřky překonaly Klinerovou až v 16. 
minutě a snižovaly na 2:9. Ve druhém poloča-
su dostaly v útoku více prostoru mladší hráč-
ky, proto skore již nenarůstalo tolik. Rozdílnou 
propast ve skore Blovice korigovaly v 18. a 20. 
minutě snížením na 6:17. Branky za Přeštice 
– Živná 3, Krouparová 7, Šrámková 2, Kaslová 
1, Volfová 4.

I druhý zápas skončil výrazným vítězstvím. 
Přeštice – Božkov 19:6 (9:1). Výrazně jed-
nostranný vývoj mělo i toto utkání. Obrana 
Zadražilová – Skálová – Horáková v brance 
s Klinerovou poprvé kapitulovala až v jeden-
advacáté minutě za výrazného vedení 6:0. 
Předchozí minuty nenechala obrana soupeř-
kám prostor k vypracovaní šance, ani metr 
prostoru ke střelbě. Mezera mezi 15. až 21. 
minutou bez vstřelené branky přibrzdila přeš-
tický brankostroj. Ve druhém poločasu hodně 
prostoru v útoku dostaly Kaslová a Bradová A. 
a dokázaly se i brankově prosadit. Skóre stou-
palo jednostranně, soupeřky byly úspěšné jen 
z trestných hodů. Branky za Přeštice – Živná 4, 
Krouparová 4, Šrámková 1, Kaslová 4, Volfová 
4, Bradová A. 2.

Po jistotě postupu do semifinále přišla prohra. 
Tymákov - Přeštice 17:10 (9:5). Přeštice doká-
zaly v derby držet krok jen do 8. minuty (3:4), 
dále narůstalo skore jednostranně (20. minuta 
3:9). Soupeřky v útoku byly rychlejší a přes-

nější, velkou překážkou pro přeštické útočnice 
byla brankářka Tymákova. Dvě přeštické bran-
ky byla jen malá náplast. Druhý poločas měl 
dlouho podobný obraz. K částečnému zlepše-
ní došlo na přelomu poločasu, mezi osmou až 
sedmnáctou minutou se podařilo udržet čisté 
konto, ale bohužel vstřelit jen tři branky. Bran-
ky za Přeštice – Živná 1, Krouparová 5, Šrám-
ková 1, Volfová 4.

Ostatní zápasy (Tymákov – Božkov 23:9, 
Tymákov – Blovice 25:8, Blovice – Božkov 
11:17), dále postupuje vítěz Tymákov a druhé 
Přeštice, třetí skončil Božkov, čtvrté Blovice. 

sestava – brankářky – H. Klinerová, S. Zad-
ražilová, obrana – L. Zadražilová, V. Skálová, 
H. Horáková, P. Bošková, K. Vizingrová, útok 
– J. Živná, E. Krouparová, I. Šrámková, T. 
Kaslová, H. Volfová, A. Bradová.

Hodnocení rozdělil na dvě části přeštický 
trenér Stanislav Zadražil: „Splnili jsme povin-
ný úkol, postoupili dále po jistých výhrách nad 
Božkovem a Blovicemi. Oba soupeři vzdoro-
vali vždy jen několik minut, pak se projevila 
naše větší technická vyspělost ve všech řadách. 
V těchto zápasech brankářky střídaly po polo-
čase, podobně i obrana, Skálová a Horáková, 
oproti nim Bošková a Vizingrová. V útoku hod-
ně prostoru dostávaly ty mladší. Proti Tymáko-
vu jsme nastoupili s velkým odhodláním, ale 
vůbec se nám zápas nevydařil. Zase jsme dostali 
lekci z rychlosti, jednoduchosti a největší rozdíl 
byl v produktivitě střelby. Doslova nás vychy-
tala tymákovská Houhová. Přesnost střelby, to 
byla největší potíž. Semifinále se hraje v polo-
vině února, čeká nás ještě hodně práce.“

Petr Šatra
oddíl národní házené TJ Přeštice

Turnaj ve stolním tenisu
Jako každý rok na Štěpána se uskutečnil už 

13. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu 
v sále pohostinství v Řenčích pořádaný  spor-
tovním klubem Vodokrty. V pondělí 26. prosin-
ce od devíti hodin se opět utkalo devět sportov-
ců u zeleného stolu.Přijel  i loňský vítěz Rosťa 
Erhart a také vítěz nedávného turnaje  v Pře-
denicích   Radek Jirák z Borku .Po základní 
části bylo pořadí následující: 1. R. Erhart, 2. L. 
Havlíček, 3. R. Jirák, 4. L. Louda, 5. M. Kokoš-
ka, 6. J. Hodek st., 7. T. Aulík ml., 8. J. Hodek 
ml., 9. A. Hajžman (jediný zástupce se Řeneč 
a mimochodem nejmladší účastník). Jsem rád, 
že si našel cestu ke sportu a doufám,že mu to 
vydrží.Ani další semifinálové zápasy nezměni-
ly pořadí. Luboš Havlíček potvrdil vítězství nad 
Radkem Jirákem, ale nenašel recept na poražení 
Rosti Erharta a také na Luboše Loudu zbyla už 
po několikáté bramborová medaile a prohrál 
s Radkem Jirákem. Chtěl bych poděkovat všem 
za účast a popřát jim mnoho sportovních úspě-
chů v novém roce 2012

Luboš Havlíček, SK Vodokrty

Vítězové turnaje ve stolním tenisu v Řenčích.                                            

Muži TJ Přeštice postupují do semifinále ČP
Čtvrtfinále 38. 

ročníku  Českého 
poháru mužů sk. I se 
odehrálo v sobotu 7. 
1. 2012 v Plzni, ve 
sportovní hale ZČU 
na Borských polích.

Ač figurují přeš-
tičtí muži na posledním místě prvoligové tabul-
ky, odjížděli ke kláním ve čtvrtfinále Českého 
poháru s cílem poprat se o postup do semifi-
nálové skupiny. V cestě jim stál lídr prvoligo-
vé tabulky Plzeň-Újezd, prvoligové Opatovice 
a dravé mládí v podobě druholigových Podlá-
zek a Žatce. 

Hned na úvod turnaje naše čekal favorit sku-
piny Plzeň-Újezd.. Po konečném hvizdu se 
výsledek zastavil na 10:6 pro Plzeň-Újezd. 

S celkem Opatovic naši svádí v první lize 
vždy vyrovnané a atraktivní partie a dle před-
pokladů měl být právě tento zápas soubojem 
o druhou postupovou příčku. V tomto halovém 
utkání si naši dokázali již v prvním poločase 
vybudovat několikabrankový náskok, který se 
pak pokoušeli ve zbytku utkání udržet. Opro-
ti prvoligovým kláním působily Opatovice 
v tomto utkání poněkud odevzdaným dojmem 
a výsledkem bylo vítězství Přeštic 15:10. 

Utkání s druholigovými Podlázky bylo od 
úvodu pod kontrolou Přeštic. Nakonec muži 
dokráčeli k vítězství 10:5 a o možném postu-
pu do finále měl rozhodnout poslední zápas se 
Žatcem. 

Ten do utkání vstoupil velmi dravě s cílem 
potrápit a nejlépe zmařit ambice Přeštic na 
postup. Našim se v úvodu nedařilo v koncov-
ce a celek ze severních Čech se tak dostal do 
vedení. Naši nepropadli panice a dokonce polo-

času se jim podařilo srovnat krok a dostat se 
do vedení. V druhém dějství se ještě Severoče-
ši dotáhli, ale Přeštice se zlepšenou obrannou 
hrou a mnohdy darovanými míči opět utrhly 
a zvítězily 13:10. 

Postup ještě mohlo zhatit případné vítězství 
Žatce nad Plzní-Újezdem v posledním utkání 
turnaje, ale překvapení se nekonalo a postup 
do semifinále tedy mohly slavit Přeštice. To se 
uskuteční opět v Plzni na Borských polích 11. 
února 2012 a soupeřem našich mužů budou cel-
ky Plzně-Újezda, Nýřan a Čakovic. Do finále 
pak posputují dva nejlepší. 

Z výsledků tohoto turnaje:
TJ Plzeň Újezd - TJ Přeštice 10:6, - Žatec 

21:8, - Podlázky 16:13, - Opatovice 17:13
TJ Přeštice - Žatec 13:10, - Podlázky 10:5, 

- Opatovice 15:10
Žatec - Podlázky 10:9, - Opatovice 12:11 
Podlázky - Opatovice 11:10 
Konečná tabulka:

1. TJ Plzeň-Újezd                  4 0 0  64:40   8 b.
2. TJ Přeštice                  3 0 1  44:35   6 b.
3. TJ Šroubárna Žatec          2 0 2  40:54   4 b.
4. Sokol Podlázky   1 0 3 37:46    2 b.
5. Sokol Opatovice n/Lab.   0 0 4  44:55   0 b.

Sestava TJ Přeštice:
Brankáři: Chmelík Tomáš, Kováč Gabriel
Obrana: Zeman Karel, Šik Ondřej, Hajšman 

Tomáš, Mrskoš Tomáš, Kraus Jan
Útok: Lang Rudolf (18 branek), Šelep Kamil 

(11), Hájek Jaroslav (3), Urban Tomáš (2), 
Ausberger Radek (4), Brada Marek (3), Kydlí-
ček Pavel (3)

Trenér: Hajšman Václav, vedoucí: Chmelík 
Martin.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Národní házenkáři zhodnotili uplynulý rok
Oddílovou valnou hromadou zakončili 

v závěru minulého roku přeštičtí národní házen-
káři rok 2011. Oddíl je v přeštické tělovýchov-
né jednotě druhý největší, má 223 členů, z toho 
115 dospělých a během roku došlo k nárůstu 
členské základny o necelých dvacet členů. 

Hodně obsáhlý je plán činnosti na rok 2012. 
Patří sem veškerá sportovní činnost i s pořádá-
ním tří turnajů a letního výcvikového tábora 
pro mládež. Oddíl si vzal na starost i organiza-
ci druhé nejvyšší soutěže v kategorii mladších 
žaček, celostátního turnaje – Poháru ČR. Čle-
ny oddílu čeká práce při úpravě celého areálu. 
„Náš areál je nový, patří mezi nejlepší v repub-
lice. Máme ještě další plány, kterými chceme 
vylepšit prostředí. Třeba zázemí pro hlasatele, 
musíme zajistit pokácení starých, nemocných 
stromů,“ připomněl v nástinu akcí a práce Sta-
nislav Zadražil.

Radostná byla kontrola naplánovaných akcí 
za rok 2011. Bylo konstatováno splnění ve 
všech bodech, když oddíl navíc organizačně 
zajistil podzimní školení nových trenérů národ-
ní házené. 

Činnost jednotlivých družstev zhodnotili 
trenéři, od přípravky až po družstva dospě-
lých. Úspěšnější tentokráte byly ženské složky. 
Dorostenky po druhém místu v oblasti vybo-
jovaly na celostátním Poháru SNH stříbrné 
medaile, béčko žen vyhrálo oblastní přebor bez 
ztráty jediného bodu a celek ligových žen obsa-

dil 3. místo ve finále Českého poháru, zde byla 
jako nejlepší brankářka vyhodnocena přeštická 
m. n. h. Helena Klinerová.

Budoucnost oddílu vidí dobře Karel Tušek: 
„Po náboru se utvořila přípravka, dobře fungují 
další žákovská družstva. Dobrá práce s mládeží 
je základ. Mládežnické složky, družstva kluků 
a děvčat ve všech kategoriích, to je správný 
krok a jistota další činnosti oddílu. Oddíl bez 
mládeže nemá žádnou budoucnost. Samozřej-
mě je třeba i dostatek trenérů.“

Petr Šatra
oddíl národní házené TJ Přeštice

Oddílová výroční schůze národních házenká-
řů se nesla v příjemné atmosféře.

Foto Petr Šatra

Přijďte podpořit přeštické vodáky na 
mistrovství Plzeňského kraje v eskymování

Vodácké oddíly KČT Úhlava a TOM 20902 
Úhlava zvou všechny vodáky na 3. ročník Ote-
vřeného mistrovství Plzeňského kraje, které 
se bude konat dne 18. 2. 2012 od 10 hodin na 
plaveckém bazéně SK Radbuza Plzeň, Kozi-
nova ul. 3.

Závod má dvě disciplíny: 
1. Eskymování na čas, kdy soutěžící musí 

absolvovat trať, během které musí otočit přede-
psaný počet eskymáků 

2. Eskymování na počet, kdy soutěžící musí 
ve stanoveném limitu absolvovat co možná nej-
více eskymáckých obratů. 

Závod se koná v kategoriích muži, ženy, juni-
oři, juniorky, žáci, veteráni, veteránky.

První tři soutěžící v každé kategorii obdrží 
diplom a hodnotné ceny, vítěz v každé kate-

gorii obdrží titul Přeborník Plzeňského kraje 
v eskymování.

Vítězové z každé kategorie budou poté nomi-
nováni na mistrovství České republiky, které se 
uskuteční 4.3.2012 v Brně. V loňském roce se 
na republikové soutěži umístili zástupci Plzeň-
ského kraje na předních pozicích!

Jako doprovodný program proběhne výtvar-
ná soutěž pro děti do 15 let o nejkrásnějšího 
eskymáka, která je určena nejen pro závod-
níky. 

Bližší informace a podrobná pravidla závodu 
najdete na www.kct-uhlava.com.

Přihlášky posílejte do 16.  února 2012 na 
hzamburkova@seznam.cz nebo na tel. číslo na 
777 832 520.                      Hanka Žambůrková

KČT a TOM Úhlava
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Přátelská utkání fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži
Zahájili zimní přípravu pod vedením trénera Luďka Šilhánka a hrajícího asistenta Franty Šam-

bergra 4. 1. 2012. V mužstvu nedošlo k velkým změnám. O hráče, kterým skončilo hostování 
(Luboš Růžička a Jirka  Hrdlička), máme nadále zájem. Některé nové hráče budeme zkoušet v 
přípravných zápasech,ale především se bude jednat o naše mladé odchovance. Jen Vašek Uzlík se 
stal sportovním manažerem Senca, a tak na jaře neodehraje plný počet zápasů. Mužstvo se zúčastní 
zimního soustředění na Hamrech v termínu 28. 1.-30. 1. 2012.

Rozpis přátelských zápasů:
SO  21. 1. 2012   16.00   Zbiroh – Přeštice               (turnaj Senco)
ST     1. 2. 2012   18.00   Přeštice – Rapid                 (turnaj Senco)
SO    4. 2. 2012   14.00   ZČE Plzeň – Přeštice         (turnaj Senco)
SO  11. 2. 2012   14.00   Nýřany – Přeštice               (turnaj Senco)
ST   15. 2. 2012   17.00   Blovice – Přeštice              (turnaj Senco)
SO  18. 2. 2012   16.00   Křimice – Přeštice             (turnaj Senco)
SO  25. 2. 2012   14.00   Černice – Přeštice              (turnaj Senco)
SO    3. 3. 2012   14.00   Přeštice – Nepomuk           (hřiště Přeštice)

 B muži
V mužstvu došlo ke změně trénera. Petra Tuška, který se přesunul ke staršímu dorostu, nahradil 

Standa Trnka, který se pokusí s hráči o malý zázrak, a to zachránit I. B třídu. Bude to velmi těžké, 
protože 4 získané body na podzim nedávají velkou naději.

Rozpis přátelskýh zápasů:
SO  28. 1. 2012   13.00   Sokol Lhota – Přeštice B   (UMT Zruč)
SO  11. 2. 2012   14.00   Žákava – Přeštice B           (hriště Nezvěstice )
NE  26. 2. 2012   14.00   Senco B – Přeštice B         (UMT Senco)
SO    3. 3. 2012   20.00   Přimda – Přeštice B           (UMT Tachov)
SO  10. 3. 2012   14.00   Přeštice B – Krchleby        (NH Přeštice)
NE  18. 3. 2012   14.00   Přeštice B – Staňkov          (NH Přeštice)

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Zimní halový pohár přípravek 2012
V sobotu 7. 1. 2012 se konal Zimní halový 

pohár přípravek v Plzni, tělocvičně ZŠ, Záběl-
ská ulice. Osm družstev bylo rozděleno do dvou 
skupin. Hrací doba byla 1x18 min. Soutěže této 
kategorie se v Západočeské oblasti hrají oblí-
beným trojkovým systémem, kdy družstva hrají 
v poli ve třech hráčích, kteří útočí i brání a hřiš-
tě není dělené na třetiny. Pravidla jsou ale jako 
v národní házené. 

Oddíl TJ Přeštice vyslal na turnaj 3 družstva, 
dvě dívčí a jedno smíšené.

A skupina: Sokol Tymákov, TJ Přeštice – smí-
šené, TJ Plzeň Újezd A, TJ Přeštice A – dívky

B skupina: TJ Vřeskovice, TJ Božkov, TJ 
Přeštice B - dívky, TJ Plzeň-Újezd B

Z výsledků družstev Přeštic ve skupinách:
TJ Přeštice B – dívky
- Plzeň-Újezd B 3:11, - Božkov 1:11, - Vřes-
kovice 1:6
TJ Přeštice – smíšené družstvo
- Tymákov 3:11, - Plzeň-Újezd A 5:9, - TJ Přeš-
tice A 7:2
TJ Přeštice A – dívky
- Plzeň-Újezd A 2:9, - Tymákov 0:12
Tabulka skupiny A:

1.  TJ  Vřeskovice 6 bodů 
2.  TJ Božkov  4 b.  
3.  TJ Plzeň-Újezd B 2 b. 
4.  TJ Přeštice B 0  b.

Tabulka skupiny B:
1. TJ Plzeň-Újezd A 6 b.. 
2. Sokol Tymákov 4 b.
3. TJ Přeštice smíšené 2.b.
4. TJ Přeštice A  0 b.
Výsledky družstev Přeštic ve skupině o 5.-8. 

místo:
TJ Přeštice – smíšené družstvo
- TJ Přeštice B 5:5, - TJ Plzeň-Újezd B 9:10
TJ Přeštice  B
- TJ Přeštice A 7:2
TJ Přeštice A
- TJ Plzeň-Újezd B 4:8

Konečné pořadí ZHP přípravek 2012:
1. TJ Vřeskovice   chlapci věkem 
                                           mladších žáků
2. TJ Plzeň-Újezd A dívky hrající soutěž
                                           mladších žaček
3. TJ Božkov  chlapci

4. Sokol Tymákov dívky
5. TJ Plzeň-Újezd B chlapci
6. TJ Přeštice   smíšené družstvo
7. TJ Přeštice B  dívky 2. tříd
8. TJ Přeštice A  dívky 3. tříd

 Pavlína Sedláčková (TJ Přeštice B) – 
vyhlášená nejlepší brankářkou turnaje.

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice B
brankářka: Pavlína Sedláčková 
hráčky v poli: Veronika Routová (2), Marika 
Kriegelsteinová (3), Karolína Sedláčková (1), 
Evelína Sedláčková, Helena Voráčková (11), 
Michaela Jelínková, Kristýna Nalezená
trenér: m.n.h Stanislav Zadražil
TJ Přeštice A
brankářka: Kristýna Moulisová 
hráčky v poli: Barbora Steinerová (6 branek), 
Natálie Hrdonková (2), Veronika Šalomová, 
Kristýna Kunešová (1), Lucie Kratochvílová 
(1), Andrea Havlíčková, Jana Hrabětová
trenérka: Eva Krouparová
TJ Přeštice smíšené družstvo
brankáři: Tadeáš Vlček, Matyáš Štýs
hráči v poli: Milan Janoch (21 branek), Filip 
Seifert (4), Vojtěch Hrubý (1), Vít Janoušek, 
Martina Havlíčková (2), Karolína Mourková 
(1)
trenér: Filip Albl 

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Pavlína Sedláčková – nejlepší brankářka turnaje.

Družstvo dívek národní házené. Od horní řady 
zleva: Kriegelsteinová Marika, Routová Veronika, 
Voráčková Helena, Sedláčková Pavlína, Sedláčková 
Evelína, Nalezená Kristýna, Sedláčková Karolína, 
Jelínková Michaela Steineroví Barbora, Havlíčková 
Andrea, Šalomová Veronika, Hrdonková Natálie, 
Moulisová Kristýna, Hrabětová Jana, Kunešová 
Kristýna, Kratochvílová Lucie.

Smíšené družstvo házenkářů a házenkářek. Horní 
řada zleva: Janoch Milan, Seifert Filip, Štýs Maty-
áš, Janoušek Vít. Spodní řada zleva: Vlček Tadeáš, 
Mourková Karolína, Havlíčková Martina, Hrubý 
Vojtěch.

Tělesná výchova v pololetí za jedna
První podzimní soutěží na naší škole bývá již 

tradičně Atletický čtyřboj. Sjíždí se na něj závod-
níci škol z celého okresu, aby si tu poměřili své 
výkony ve sprintu, vytrvalosti, skoku a hodu. Na 
stupně nejvyšší i letos vystoupila ve všech katego-
riích družstva naší ZŠ a vybojovala si tak postup do 
krajského finále, jež se koná letos v dubnu.  Nejlep-
šího bodového hodnocení vůbec (8845 b) dosáhlo 
družstvo mladších dívek ve složení: Radová A., 
Nehasilová, Šteflíková, Šašková a Burianová.

 Tatáž děvčata (posílena o Radovou Elišku) 
suverénně zvítězila na okresním i krajském finále 
v přespolním běhu. Stejně skvěle si vedli i mlad-
ší chlapci (Krs, Wolhmut, Sýkora, Krýsl, Vlach 
a Hodan). V kategorii starších se prvenství z okres-
ního kola na krajském nepodařilo obhájit - dívky 
doběhly třetí a hoši čtvrtí.

Orion florbal cup je soutěž pro talentované flor- 
balisty. Mladší  hoši (Ornet, Štefl, Šašek, Sýkora, 
Šmrha, Skála, Marina, Bluďovský, Krs, Rajchart 
a Duchek) se vítězstvím v okresním přeboru pro-
bojovali do krajského, kde skončili třetí. Starší hoši 
čtvrtým místem v okresním kole opustili soutěž.

Dalším halovým sportem k měření výkonů 
školní mládeže je košíková. Ani zde nenašla jak 
děvčata (Levorová, Kubešová, Radová, Švédová, 
Moravcová, Beštová, Živná, Šperlová, Šlédro-
vá a Sýkorová), tak hoši (Hořký, Vintr, Šalom, 
Kohout, Nosek, Charvát, Rajchart, Baranec, Zábrš 
a Fikrle) svého pokořitele a z turnaje odcházeli se 
zlatými poháry.

Příliš se nám však nedařilo v házené, žáci i žáky-
ně skončili v krajském finále na 5. místě. Možná 
jim chyběla zkušenost z kola okresního, které bylo 
z nedostatku zájmu škol zrušeno.

Naproti tomu velmi vyrovnaná byla utkání na 
okresním přeboru v odbíjené, kde o pořadí na stup-

ních vítězů  rozhodoval vyšší poměr míčů, a tak 
dívky skončily druhé a hoši třetí.

Nově jsme vyslali své reprezentantky na okresní 
turnaj v aerobiku. Triumfovala zde hlavně mladší 
děvčata:1. m. – Kozlová, 2. m. – Voráčková, 3. m.- 
Machuldová.

 Talentovaní fotbalisté naší školy zabodovali ve 
školní futsalové lize, kdy tým starších žáků v kraj-
ské kvalifikaci skončil druhý a mladší žáci (Bešta, 
Kokoška, Naxera, Křenek, Drulyak, Běl, Bluďov-
ský, Duchek, Ornet, Štefl, Sýkora) v ní zvítězili.

Nejmasovější akcí byly Projektové dny TV 
8. a 9. ročníku.  Ti pohybově nadanější soupeřili 
o prvenství ve Vánočním turnaji v košíkové a zby-
lí žáci absolvovali v ten den exkurze do různých 
sportovišť města. Zde je čekala jak teoretická, tak 
hlavně praktická část.  Poděkování patří Mgr. Š. 
Korcové (fyzioterapie), pí Dáše Pokorné (spin-
ning), pí Heleně Hodanové (Zumba, Flirt dance), 
p. Kreysovi (posilovna Blue House) a p. Kotorovi  
(bowling), kteří přizpůsobili svoji pracovní dobu 
i výši vstupného školní mládeži. 

A tak si myslím, že si výbornou z TV v pololetí 
rozhodně zasloužíme.

Mgr. Ilona Malátová, ZŠ Přeštice

Divadelní spolek Úhlavan a KKC Přeštice 
si vás dovolují pozvat

10. 3. 2012 od 14.00 hodin
na

Masopustní
    průvod

sraz masek:  Městský park 

l Masky vítány. 
l Soutěž o nejkrásnější masku.
Zkusme vytvořit novou tradici 

v našem městě.


