
Ve 13. ročníku dobrovolnické akce – Tříkrá-
lové sbírce – bylo vypraveno v Přešticích 
a okolních obcích 25 skupin, v nichž se vystří-
dalo 85 dětí a mládeže a 23 dospělých.

V letošním roce koledníkům přálo počasí, 
koledovali bez obav z nachlazení. Dárce potě-
šili koledou, přáním do nového roku, obdaro-
vali sladkostí, kapesním kalendářem a letáč-
kem o využití sbírky z minulého roku. Příklady 
využití Tříkrálové sbírky mohla veřejnost 
sledovat také v neděli 6. ledna 2013 od 18.00 
hodin na ČT 1 v Tříkrálovém koncertu.

Koledníkům se podařilo překonat výsledky 
z minulých let částkou 129 489 Kč. V Přešticích 
vykoledovali 66 123 Kč, ve Skočicích 5143 Kč, 
v Žerovicích 2231 Kč, v Nezdicích 9430 Kč, 
v Příchovicích 9278 Kč, v Roupově 3980 Kč, 
v Dolní Lukavici 7649 Kč, v Řenčích 4771  Kč, 
ve Vodokrtech 3799 Kč, v Libákovicích 5940 
korun, v Oseku 2314 Kč a v Lužanech 8831 Kč.

Pokud Vás koledníci nezastihli doma a rádi 
byste přispěli, můžete tak učinit zasláním dár-
covské DMS s textem: KOLEDA na číslo 87777 
nebo na účet Tříkrálové sbírky č. ú. 66008822 
u České spořitelny.

Informace o využití Tříkrálové sbírky nalez-
nete na www.dchp.cz nebo na telefonním čísle: 
377 221 540, mob.: 731 433 015.

Farní charita Přeštice děkuje všem za dary, 
koledníkům, vedoucím skupinek a organizáto-
rům sbírky za osobní nasazení, starostům obcí 
a ochotným úředníkům. Přejeme Vám všem 
požehnaný a šťastný rok 2013.

Za FCH Přeštice, Marie Sedláčková
koordinátorka TS na Přešticku
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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc únor
Mají Přeštice k 1. 1. 2013 více než 7000 

obyvatel? 
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 

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

Koledníci rozdávali radost

Fotografií Radky Süssové Vás zveme do Domu historie Přešticka na unikátní výstavu modelů 
v láhvích. Pan Emanuel Hoda ze Strakonic jich do Přeštic přivezl cca 200 kusů a uvidíte v nich 
„Ordinaci v růžové zahradě“, scénu z pořadu Jana Krause „Uvolněte se, prosím...“ a desít-
ky námětů ze sportu, dopravy, řemesel a pohádek. Jde o první výstavu E. Hody v západních 
Čechách a doporučujeme ji vidět na vlastní oči.

Vážení spoluobčané, 
v první přímé volbě byl zvolen prezidentem naší 

republiky pan Miloš Zeman. Především z tohoto 
důvodu mu ke zvolení blahopřeji a věřím, že Vy 
také. 

Samotné uskutečnění přímé volby a konec-
konců i její průběh jsou pro mě jejím nejpod-
statnějším přínosem. Ukázala, že lidé využijí 
své volební právo v mnohem větším počtu, když 
jasně vidí jeho přímý výsledek a smysluplnost. 
Když osobní právo nepřenášejí na politické stra-
ny, které ho přednostně přizpůsobují k dosažení 
svých politických a mocenských cílů. V prvním 
kole těchto voleb se zřetelně ukázalo, že většina 
voličů volila osobnosti, nikoliv politické stra-
ny. Je téměř jisté, že kdyby byl prezident volen 
způsobem předchozího nedůstojného stranic-
kého hašteření, nestal by se jím ani pan Zeman, 
ani pan Schwarzenberg. Odpovědnost za zvole-
ní dobrého či špatného prezidenta bychom opět 
mohli svalovat na politiky, teď to nejde. Obavy se 
ukázaly lichými, voliči měli nebývalý výběr kan-
didátů a zvládli ho lépe, než parlamentní strany. 
Časy se mění. Díky médiím a především internetu 
máme dostatek informací pro to, abychom přímo 
rozhodovali nejen o tom, kdo bude hlavou státu, 
ale i kraje, obce. Kdo bude s přímým mandátem 
voličů, i když s pravomocemi dosud chabými, 
korigovat v parlamentní demokracii nezastupi-
telnou hlavní roli politických stran. Na výhradně 
zastupitelském – stranickém volebním modelu 
historicky navazujícím na počátky demokracie 
československého státu by v současné době mohl 
trvat ten, kdo je po uplynulém více než dvacetile-
tém období spokojen se současným stavem státu, 
hospodářství, mezilidských vztahů, hodnot, které 
vyznáváme. Kdo je přesvědčen, že strany během 
uvedené doby dbaly přednostně zájmu lidí, země, 
mandátu voličů před zájmy partajními. Kdo je 
přesvědčen, že prostřednictvím svých vlád plnili 
a plní velmi obtížný úkol postupného návratu naší 
země k základům demokracie, nutně s problémy, 
ale se ctí. Kdo je přesvědčen, že jejich představi-
telé svým chováním a jednáním vůči oponentům 
národ spojují, nikoliv rozdělují, že ještě cítí, jak 
chutná důvěra. Kdo je přesvědčen, že jejich slovy 
a činy utvrzují lidi v důležitosti prostých hodnot, 
jako jsou spravedlnost, vzájemná úcta, porozumě-
ní, spolupráce. Já o tom přesvědčen nejsem.   

Mé úvodní blahopřání nově zvolenému prezi-
dentovi není v rozporu s tím, že osobně jsem volil 
pana Karla Schwarzenberga. Jako starosta Vám 
sděluji i hlavní důvod mé volby – pro prezident-
ský úřad upřednostňuji moudrost před chytrostí, 
zásadovost před pragmatismem, pokoru před aro-
gancí. Jak budoucí pan prezident Miloš Zeman, 
tak pan Karel Schwarzenberg si předsevzali po 
vypjatém konfrontačním volebním čase, a ten je 
v naší zemi skoro pořád, zklidnit a sjednocovat 
národ, kultivovat vzájemnou komunikaci politic-
kých stran. Přeji nám, aby se jim to vedlo, aby jim 
v tom média pomáhala. Přeji nám, abychom totéž 
zvládali i u nás ve městě.  

Děkuji Vám – našim voličům – že jste nebývale 
vysokou účastí využili právo a odpovědnost volit. 
Do budoucna Vás prosím i žádám, abyste v tom 
pokračovali u všech voleb.

Na závěr krátce k aktualitám ve městě. Omlou-
vám se obyvatelům za to, že při prvním vydat-
nějším sněžení o třetím lednovém víkendu zůstaly 
městské komunikace, kromě těch v péči občanů, 
neuklizeny. Dodavatelské úklidová firma ZKS, a. s. 
nesplnila smluvní závazek a prakticky není pod-
statné, že jí vypověděla službu úklidová techni-
ka. S panem ředitelem společnosti a s vedoucím 
hospodářského odboru jsme projednali náprav-
ná opatření s tím, že k obdobnému stavu nesmí 
v budoucnu docházet. 

(pokračování na str. 2)

Město Přeštice zve
širokou veřejnost

na Zastupitelstvo 
města Přeštice

dne 21. 2. 2013
od 18.00 hodin 

ve velkém sále KKC Přeštice,
Masarykovo náměstí.

Tradiční dětské dřevěné hračky z Mateřské 
školy Přeštice, Gagarinovy ulice, vyrobené 
panem Tichotou, zkrášlují nově prostory kaš-
ny na Masarykově náměstí.

     Foto J. Königsmark, text (red)

Na snímu Zdeněk Dvořák z Přeštic se svým vlastnoručně vyrobeným modelem školy v Rebcově 
ulici, postaveným podle plánu z roku 1882. Tento model si můžete v Domu historie Přešticka pro-
hlédnout do 22. 3. 2013, je umístěn v prostoru výstavy modelů v lahvích Emanuela Hody.

Na vernisáži výstav Svět v láhvi a Fotíme si 
pro radost v Domu historie Přešticka 22. 1. 
2013 zahráli na harmoniky žáci ZUŠ Přeštice 
Tomáš Hrubý a Jan Hrubý.

Foto a text Radka Süssová



Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc prosinec 2012
Na městskou policii bylo oznámeno občany 

nebo zjištěno strážníky 133 událostí.
Celkem bylo zjištěno 68 přestupků (v dopra-

vě – 20, rychlost – 14, veřejný pořádek – 34), 
62 řešeno v blokovém řízení, 6 oznámeno 
správnímu orgánu.
• zjištěn řidič, který řídil vozidlo po požití alko-
holických nápojů – předán k vyřízení Policii ČR 
• provedeny 4 výjezdy na potulující se psy, 
odchyceni a předáni majitelům či městské 
záchytné stanici  
• zjištěn vrak vozidla audi v ul. Palackého 
– v zákonné lhůtě dvou měsíců odstraněn pro-
vozovatelem 
• 16x kontrola znečišťování veřejného prostran-
ství odpadky z kontejnerů umístěných u míst-
ních marketů 
• zvýšen dohled hlídek MP u nákupních stře-
disek, večerek, na parkovištích a hřbitovech 
v důsledku zvýšeného pohybu osob, narušení 
veřejného pořádku a možných krádeží o vánoč-
ních svátcích
• na žádost Policie ČR byl prováděn v ranních 
hodinách 10x dohled u MŠ v ul. Dukelská, 
Gagarinova a ve Skočicích z důvodu krádeží 
věcí z vozidel rodičů 
• 3x zjištění dopravní nehody, zajištění místa 
a přivolání skup. dopravních nehod PČR: dne 
2. 12. v 18.10 h v ul. Mlýnská řidič nacouval 
na chodník a urazil dopravní značku, zjištěn 
na místě, dne 4. 12. v 15.34 h řidič nedobrz-
dil před přechodem pro chodce na Tř. 1. máje 
v křižovatce s ul. Dukelská a naboural do vozi-
dla jedoucího před ním, dne 7. 12. ve 20.15 h 
před obcí Zastávka srazilo vozidlo srnce – na 
místech usměrňována doprava (ohrožena bezp. 
a plynulost sil. provozu)

• provedeno 4x měření rychlosti, nejvyšší namě-
řená rychlost – 68 km/h – Nepomucká a 72 km/h 
– Husova 
• na území města bylo zjištěno a nalezeno: 
znečištěn chodník padající omítkou ze zdi 
v ul. Husova, propadlý kanál na Tř. 1. máje, 
poškozená dopr. značka v ul. Pobřežní, poško-
zená nádrž nákl. automobilu MB odstaveného 
v ul. Máchova a vytékající voda z poškozené-
ho potrubí v ul. Palackého – vše předáno pří-
slušným orgánům, dále na Masarykově nám. 
nalezena peněženka s doklady a fin. hotovostí  

153 korun a v ul. Nepomucká RZ od os. vozidla 
– předáno k vyřízení na MěÚ
• zajištěna ochrana ženě, která měla důvodnou 
obavu, že by mohlo dojít k jejímu napadení ze 
strany manžela, se kterým nežije ve společné 
domácnosti, při výměně zámku bytu v ul. Na 
Chmelnicích 
• výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu, 
rvačky a narušení veřejného pořádku: dne  
9. 12. ve 23.27 h a 22. 12. ve 22.40 h rušení noč-
ního klidu křikem v bytech v ul. Palackého, dne  
29. 12. ve 2.30 h a ve 3.20 h v ul. Jungmannova 
(Krijcos) a Červenkova – křikem na veřejném 
prostranství a dne 30. 12. v 1.39 h na rvačku 
v ul. Veleslavínova – vše vyřešeno na místě, 
dále bylo zaznamenáno o víkendech v nočních 
hodinách 8x oznámení na rušení nočního klidu 
u Přeštické Stodoly – řešeny přestupky zne-
čišťování veřejného prostranství a rušení noční-
ho klidu v blokovém řízení
• dne 4. 12. v 19.26 h výjezd na stopujícího 
podnapilého muže vstupujícího opakovaně do 
vozovky na Tř. 1. máje, který chtěl odjet do 
Chlumčan – nasměrován na vlakové nádraží, 
dne 17. 12. v 15.53 h prověření oznámení krá-
deže v zahrádkách v ul. K Cihelně – nepotvr-
zeno, dne 23. 12. ve 2.33 h řešena dvaadva-
cetiletá podnapilá žena od Kbela vzbuzující 
veřejné pohoršení u čerpací stanice v ul. Hlávkova  
– vyřešena na místě v blokovém řízení a nasmě-
rována na autobusové nádraží, dne 25. 12. ve 
3.30 h – společný výjezd s Policií ČR k Přeš-
tické Stodole, kde došlo ze strany jednadvaceti-
letého místního mladíka k vykopnutí vchodové 
výplně dveří – věc si na místě převzali policisté 
a dne 28. 12. v 19.50 h výjezd na čtyři mladíky 
do Městského parku odpalující zde zábavnou 
pyrotechniku a znečišťující veřejné prostranství 
– řešeno v blokovém řízení
• zajištění veřejného pořádku při akcích pořá-
daných městem v době vánoční: 2. 12. – rozsví-
cení vánočního stromu a 5. 12. – Čertovský rej 
na Masarykově nám., 6. 12. – zpívání v kapli ve 
Skočicích,  9. 12. – adventní koncert u kostela 
ve Vícově, 12. 12. – Vánoční trhy a Vánoční 
zpívání na Masarykově nám., 19. 12. – kon-
cert zpěvačky Zagorové v sokolovně, 17., 23.  
a 24. 12. – zpívání s Carminou a vánoční mše 
půlnoční v kostele v Přešticích 

Z další činnosti uvádím:
• Dne 6. 12. v dopol. hodinách proveden výjezd 
do „Modrého domu“ v ul. Palackého na prově-
ření oznámení, že z prostoru stoupaček do bytu 
oznamovatele lezou lidé a sypou do pitné vody  
chemické látky. Oznámení na místě prověřeno, 
ale nepotvrzeno. Jelikož se jedná o muže zbave-
ného způsobilosti k právním úkonům, byl pře-
dán k dalšímu opatření na odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví.
• Dne 9. 12. ve 23.18 h kontrolovala hlídka v ul. 
Kollárova jednadvacetiletého řidiče z Dolců 
s vozidlem citroën, při kontrole bylo zjištěno 

požití alkoholických nápojů před jízdou. Na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, které byl 
řidič předán k dalšímu opatření.  
• Dne 11. 12. v 17.50 h byl hlídce oznámen 
jezevčík na zahradě v ul. Na Chmelnicích, kte-
rý zde spadl do částečně napuštěného bazénu, 
ze kterého se nemohl dostat. Na místo přivolá-
ni hasiči, kteří psa vyndali a tento byl následně 
umístěn do teplé místnosti kynologického klu-
bu a druhý den převezen do městské záchytné 
stanice. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
kynologickému klubu v Přešticích a hlavně 
panu Březinovi za jeho příkladnou spolu-
práci.   
• Dne 21. 12. v 9.49 h vyjela hlídka na ozná-
mení do ul. K Cihelně, kde u zahrádek nějaký 
mladík rozebral vrak vozidla. Jednalo se o pěta-
dvacetiletého mladíka z Kaznějova, který vozi-
dlo rozebíral do blízkého kovošrotu. Přestože 
mladík ani vozidlo nebylo v pátrání, bylo mu 
nařízeno odstranění vraku z pozemku a byl 
upozorněn na případné následky svého jednání, 
pokud toto neučiní. Jelikož mladík neuposle-
chl výzvy strážníků a na místě zanechal plasty 
a sklo, byla věc oznámena na správní orgán, za 
což mu hrozí pokuta do výše 50 000 Kč. 

• Dne 23. 12. ve 22.28 h byla MP oznámena 
krádež elektroniky z kontejneru na tříděný elek-
troodpad v ul. Husova. Hlídka na místě zjistila 
5 osob z Dobřan, které se pokoušely z kontej-
neru tento vyndat. Na místě věc vyřešena jako 
přestupek v blokovém řízení. Děkujeme obča-
nům za včasné upozornění na nešvary páchané 
na území města. 

Městský kamerový dohledový systém 
(MKDS) v Přešticích

Budování MKDS bylo v Přešticích započato 
v 1. pol. roku 2012 po poskytnutí účelové dota-
ce Plzeňským krajem z projektu Bezpečný kraj, 
kdy samotná smlouva byla podepsána v říjnu 
2011 a Zastupitelstvem města Přeštice schvá-
lena v prosinci 2011, za účelem zvýšení bez-
pečnosti občanů, prevence kriminality, jejího 
potírání a dohlížení na veřejný pořádek v pozo-
rovaných částech města, a to na jeho veřej-
ném prostranství. 1. etapa byla dodána firmou  
SUPTel Plzeň, která předala dne 9. 7. 2012 řídí-

cí a vyhodnocovací pracoviště MP a PČR a byl 
spuštěn zkušební provoz. Přenos videosignálu 
a ovládání kamer je uskutečněno pomocí optic-
kých kabelů. V Přešticích jsou umístěny kame-
ry na 4 bodech – 2x na Masarykově nám., 2x na 
Tř. 1. máje. Obě policie jsou dle zák. o Policii 
ČR a o obecní policii oprávněny, je-li to potřeb-
né pro plnění jejich úkolů, pořizovat záznamy 
ze stálých automatických technických systémů 
a byly k této činnosti řádně proškoleny. Obča-
né a návštěvníci města jsou na existenci MKDS 
upozorněni informačními tabulkami s nápisy 
„Veřejná prostranství jsou monitorována kame-
rovým systémem“, které jsou rozmístěny při 
vjezdech do města a na frekventovaných mís-
tech města, dále vyvěšením na webu města, 
na vývěsce MP a na stránkách MV-OO Poli-
cie ČR Přeštice, jak pramení ze zákonů obou 
policií a zák. o ochraně osobních údajů. Data 
a výstupy z MKDS nelze poskytnout fyzické 
ani právnické osobě. Veškerá data jsou určena 
pouze pro potřeby trestního nebo přestupkové-
ho řízení, případně jako dokumentace vedoucí 
k objasnění skutečností v případě podezření 
ze spáchání přestupku, správního deliktu nebo 
trestného činu. 

Projekt pokračoval i v 2. pol. roku 2012, kdy 
byly opakovaně poskytnuty prostředky z dotač-
ního programu Plzeňského kraje a MKDS se 
rozšiřuje i do dalších částí našeho města – ul. 
Mlýnská, Hlávkova, Havlíčkovo nám, Nepo-
mucká, Na Jordáně. 

Díky MKDS se například podařilo odhalit či 
dopadnout:
• 2x řidiče, kteří způsobili dopr. nehodu a z mís-
ta ujeli
• 2x mladíky, kteří vykopli sklo autobusové 
zastávky 
• 2x zachyceni pachatelé loupežného přepadení 
barů, které se podařilo později identifikovat
• 2x pachatele, kteří poškodili na parkovištích 
kopanci zaparkovaná vozidla
• pachatele, který rozbil skleněnou výlohu 
a z místa ujel na jízdním kole
• 2x pachatele rvačky a fyzického napadání 
• 2x řidiče motocyklů, kteří jezdili v nočních 
hodinách po městě bez řidičského oprávnění, 
pod vlivem alkoholu a ohrožovali ostatní účast-
níky sil. provozu
• bylo ustanoveno vozidlo, ve kterém jeli pachatelé 
tr. činu krádeže a vozidlo mělo každou RZ jinou

MKDS je využíván ze strany obou policií 
pro přestupkové i trestní řízení jak k dopadení 
pachatelů, tak i jako samotný důkazní prostře-
dek. Již za dobu 6 měsíců, co je zde nainstalo-
ván, se osvědčil a je významným pomocníkem 
v boji proti kriminalitě a při zajišťování veřejné-
ho pořádku, což bude podpořeno i dokončením  
2. etapy, která by měla být dokončena v prvním 
čtvrtletí roku 2013. 

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Dopravní nehoda na Tř. 1. máje.

Skládka u zahrádek v ul. K Cihelně.

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

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

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

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Fena (kříženec), stáří 1-3 roky, černé barvy, 
odchycena 28. 11. 2012 ve 14.00 hod. v zahradě 
domu č. p. 185 na Tř. 1. máje. Umístěna v měst-
ské záchytné stanici v Přešticích v ul. V Háječku.

Oznámení o nalezených pejscích

Jezevčík hrubosrstý, hnědé barvy s černým 
pálením, stáří cca 2 roky, odchycen 3. 10. 
2012 v Přešticích, bez známek týrání, umístěn 
v městské záchytné stanici v Přešticích v ul. 
V Háječku.

Kříženec (pes), bíločerné barvy, stáří 3-5 let, 
odchycen 27. 11. 2012 ve Skočicích, bez zná-
mek týrání či zranění, umístěn v městské záchyt-
né stanici v Přešticích v ul. V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

(dokončení ze str. 1) 
Zaregistroval jsem významnou nespokojenost 

s nárůstem ceny vody (r. 2012: vodné 42,33 + 
36,54 stočné = 78,78 celkem = 89,81 s 14 % 
DPH , r. 2013: 43,- vodné + 38,30 stočné = 81,30 
celkem = 93,49 s 15 % DPH, meziroční nárůst 
3,68 Kč vč. DPH. Stanovení ceny vody vychází 
ze smluvních závazků, které město bylo povin-
no přijmout z důvodu zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti a obnovy městské vodohospodář-

ské infrastruktury (VHI), pokud chtělo zís-
kat dotace v souhrnné výši cca 35 mil. Kč na 
investiční akci Čistá Berounka (rekonstrukce 
kanalizace a intenzifikace ČOV) a akci výstav-
ba nové úpravny vody. Další faktory ovliv-
ňující stanovení ceny vody budou podrobně 
popsány při veřejném zasedání zastupitelstva 
města (21. 2. 2013) a v březnových Přeštic-
kých novinách. Tam budou vysvětleny i důvo-
dy, proč může být značně zkreslující porovná-

vat jednotkovou výši ceny vody v jednotlivých 
obcích s různým způsobem financování provo-
zu a investic VHI. 

Zakončuji pozvánkou na Masopustní veselici, 
která se bude veselit večer 9. 2. v sále KKC, když 
masopustní průvod projde městem už dvě hodi-
ny po poledni. Využijte tohoto pozvání, protože 
zlepšit podmínky pro větší počet bálů ve městě 
se nám doposud nepodařilo.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Slovo starosty



Dne 22. prosince 2012 zemřel ve věku 74 let pan

Libor Stodolovský,
syn bývalého velice uznávaného a respektovaného ředitele přeštické obecné i měšťanské dívčí 

školy pana Jana Stodolovského. Libor Stodolovský byl  v letech 1993-2000 zaměstnán na  Měst-
ském úřadě Přeštice – zastával zde funkci stavebního technika města. I po odchodu do starobního 
důchodu ještě několik let, v případě potřeby, svými bohatými odbornými zkušenostmi na MěÚ 
vypomáhal.

Velkou celoživotní láskou pana Stodovského byl sport. Svůj život zasvětil především oddílu 
basketbalu. Nejprve jako hráč družstva mužů, později byl předsedou oddílu (od r. 1977 až do roku 
1986) a poté jeho místopředsedou. Dále byl trenérem družstva žen a poté žactva a dorostenek, 
rovněž rozhodčím mistrovských soutěží krajského přeboru. Od r. 1983 zastával funkci tajemníka 
TJ Přeštice. Za práci v tělovýchově obdržel v roce 1983 čestný odznak ČSTV a v r. 1985 Veřejné 
uznání III. stupně za zásluhy o rozvoj tělovýchovy.

Poslední rozloučení s panem Liborem Stodolovským, za velké účasti přeštické veřejnosti, se 
konalo v pátek dne 28. prosince 2012 v místní smuteční obřadní síni. Slova rozloučení se zesnulým 
pronesl přeštický evangelický farář P. Jan Satke.

Čest památce pana Libora Stodolovského!
Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

VÝROČÍ (leden)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

81 let 
Bohumila MLYNÁŘÍKOVÁ

Jana ŠIZLINGOVÁ
Marie MERTLOVÁ
Alena VITÁKOVÁ

82 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (prosinec)

Josef ČERNÝ 
Miloslava
VOBRUBOVÁ 
Vladimír  BEZNOVSKÝ   
Anna KASALOVÁ 
Václav DUCHEK
Marie KROUPOVÁ 
Miloslav HOUSER
Libor STODOLOVSKÝ

(1943) 

(1934) Žerovice  
(1945)
(1929)
(1929)
(1927)
(1937)
(1938) 

83 let 
Václav ZOUBEK

Růžena LUKÁŠOVÁ
Jana PEŠKOVÁ

Sledujte www.kzprestice.cz

Přeštičtí basketbalisté ztratili na konci roku a na začát-
ku roku nového několik svých členů. Byl to především pan 
Josef Brkl *21. 6. 1926 †16. 10. 2012, hráč, trenér ligo-
vých dorostenek, funkcionář a veterán, který ještě v 75 le-
tech hrál se mnou za veterány Přeštic. Dále pan Květoslav 
Mertl *24. 5. 1929 †27. 10. 2012, bývalý předseda oddílu 

basketbalu a úspěšný rozhodčí. Dále opustil bezedné koše hráč, trenér a rozhodčí, pan 
Libor Stodolovský *7. 4. 1938 †22. 12. 2012. S Borkem, jak se mu říkalo, jsem strávil 
deset let jako jeho spoluhráč a zážitky z této doby by vydaly na knihu. Po Novém roce 
zemřel bývalý předseda basketbalového oddílu, pan Josef Pluhař *23. 3. 1932 †7. 1. 2013. 
Pepa Rohan, jak jej znala generace starších basketbalistů, byl nesmírně hodný a obětavý 
člověk. Všichni měli rádi basketbal a sport a nyní se asi tam nahoře smějí našim každoden-
ním starostem. Čest jejich památce!                                                            Slavomír Vácha

Vzpomínka na pana Libora Stodolovského

Své 80. narozeniny oslavili v měsíci lednu 
tito naši spoluobčané z Přeštic – pan Miloslav 
Wagner (14. 1.), paní Anna Alblová (17. 1.) 
a paní Milena Mrkvičková (18. 1.). Vedení 
města Přeštice přeje všem výše uvedeným pře-
devším pevné zdraví, štěstí, radost a pohodu do 
dalších let.

Blahopřání k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila dne 14. 1. 2013 paní 
Marie Tichotová z Přeštic. Vedení města Přeš-
tice přeje paní Tichotové do dalších let  pevné 
zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním 
životě.

Blahopřání k 90. narozeninám

Své jubilejní 90. narozeniny oslavil dne  
7. 1. 2013 pan Jaroslav Žižka z Přeštic. Za 
vedení města Přeštice mu byl místostarostou 
města předán dárkový balíček s blahopřáním.

Úctyhodné narozeniny pana Františka Jílka ze Žerovic 

Dne 25. prosince 2012 oslavil své úctyhodné 97. naro-
zeniny pan 

František Jílek 
ze Žerovic – městské části Přeštic, kde je také v součas-

né době nejstarším občanem.

K tomuto významnému životnímu jubileu mu dne  
21. prosince 2012 přišli poblahopřát za vedení města  
Přeštice starosta Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark. Spolu s nimi mu také poblahopřála 
Tereza Webrová, inspektorka distribuce VLTAVA-LABE- 
-PRESS, a.s. (Plzeňský deník), která váženému oslavenci 

předala darovací certifikát na celoroční předplatné pátečního Plzeňského deníku od města Přeštice 
v roce 2013. Při této oslavě byly samozřejmě rovněž přítomny i děti  oslavence – dcera Věra Písa-
řová a syn Zdeněk Jílek. Oba jsou svému milovanému tatínkovi největší každodenní oporou.

 Pan František Jílek má i ve svých 97 letech úžasnou mysl, rád a poutavě vypráví. A tak si 
zavzpomínal na svá mladá léta a na mnohé, co za svůj dlouhý život prožil. S láskou a úctou vzpo-
mínal též na svoji manželku, paní Barboru Jílkovou, se kterou prožil dlouhá léta – více než 65 let 
šťastného a spokojeného manželství. Bohužel paní Jílková v květnu 2012 zemřela. To pana Jílka 
stále moc bolí...

Ve společnosti tak milého oslavence, jakým pan Jílek bezesporu je, bylo všem přítomným sku-
tečně velice hezky. Ani se nám nechtělo odchá-
zet. A tak Vám, vážený pane Jílku, ještě jednou 
přejeme do dalších let především hodně zdraví, 
štěstí, radosti a spokojenosti v kruhu Vaší milu-
jící rodiny.

Spolu s námi byl u váženého oslavence také 
žerovický rodák, pan Stanislav Morávek, přeš-
tický fotograf. Jeho fotografie, z nichž některé 
otiskujeme, nejlépe přibližují příjemnou atmo-
sféru těchto úctyhodných narozenin.

  Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Blahopřání k 94. narozeninám

Dne 29. 12. 2012 oslavila své úctyhodné  
94. narozeniny paní Emilie Pichová z Přeštic. 
Za vedení města jí byla jeho místostarostou pře-
dána květina s blahopřáním.

Blahopřání k 91. narozeninám

Dne 8. 1. 2013 oslavil své 91. narozeniny pan 
Jan Kalina

ze Skočic. Stejně jako minulý rok mu přijel k jeho význam-
ným narozeninám poblahopřát jménem vedení města Přešti-
ce jeho místostarosta Mgr. Jan Königsmark, který oslavenci 
předal dárkový balíček s blahopřáním.

Pan Kalina se stále těší pevnému zdraví a dobré mysli. 
Zajímá se o veškeré dění, a to nejen ve svém bydlišti. Vždy 
se moc rád podělí o vzpomínky ze svého života. A že toho 

skutečně nebylo málo... Hodně hovořil o době, kdy byl zaměstnán v tehdejší Osevě v Lužanech. 
Vzpomínal na časy, kdy velkou plochu při silnici z Lužan do Přeštic zdobily lány krásných tulipánů 
v různých barvách. A byl to právě pan Kalina, který se velkou měrou podílel na této kráse, kterou 
každoročně obdivovali nejen místní, ale sjížděli se ji zhlédnout i mnozí  lidé z daleka.   

K největším koníčkům pana Kaliny patřily a stále patří rybaření a myslivost. Také byl po mnoho let 
členem dobrovolného hasičského sboru ve Skočicích. I na toto období velice rád vzpomíná.

Vážený pane Kalino, vedení města Přeštice Vám ještě jednou přeje do dalších let jen to nejlepší 
– pevné zdraví, stejně dobrou mysl, elán a chuť do života. Ať z Vás stále vyzařuje taková spokojenost 
a pohoda jako dosud.

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Poděkování

Děkujeme všem, kteří v dobrém vzpomínají a přišli se rozloučit s panem

Liborem Stodolovským
28. 12. 2012 do smuteční síně v Přešticích.

Rodiny Stodolovských a Robovských



Program na měsíc únor 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Připravujeme pro vás

l 1. 3. 2013 od 19.00 hodin

5 KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA (utajený host)
velký sál KKC

l 6. 3. 2013 od 18.00 hodin

ŠUMAVA – KRAJINA A LIDÉ KOLEM ŘEKY VYDRY
knihovna Přeštice

l 11. 3. 2013 od 17.00 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY – MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO
malý sál KKC

l 11.-15. 3. 2013 od 9.00 do 17.00 hodin

VÝSTAVA – MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO
malý sál KKC

l 15. 3. 2013 od 18.00 hodin

NEOLIT NA ŘECE ÚHLAVĚ
malý sál KKC

l 20. 3. 2013 od 13.00 hodin

VÍTÁNÍ JARA – TANEČNÍ OBOR
velký sál KKC

l 22. 3. 2013 od 19.00 hodin

S JAKUBEM VÁGNEREM NA RYBÁCH – nový pořad
velký sál KKC

l od 25. 3. 2013

STRAŠIDLA A PŘÍŠERY (prac. název) – interaktivní výstava
Dům historie Přešticka

l 27. 3. 2013 od 10.00 hodin

VELIKONOČNÍ TRHY A TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
Masarykovo náměstí

l 30. 3. 2013 od 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – FILM NA PŘÁNÍ
velký sál KKC

Kultura a umění

únor 2013 

l 9. 2. 2013 Masopustní průvod
Čas konání: 14.00 hodin
Sraz u Domu historie Přešticka
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice, 
DS Úhlavan

l 9. 2. 2013 Masopustní veselice
Čas konání: 19.00 hodin
Hraje Hájenka z Hájů
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, město Přeštice, 
DS Úhlavan
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 14. 2. 2013 Koncert 5Angels
Čas konání: 17.00 hodin
Koncert populární dětské skupiny
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 15. 2. 2013 Paleolit a mezolit na řece Úhlavě
Čas konání: 18.00 hodin
Přednáška
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, SPZHP

l 18. 2. a 19. 2. 2013 Na kouzelném paloučku 
(Jů a Hele)
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 19. 2. 2013 Komorní recitál Zdeňka 
Vřešťála
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel:  soukromý subjekt
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 23. 2. 2013 Filmový klub – film na přání
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 23. 2. 2013 Hasičský bál
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: sokolovna Oplot
Pořadatel: SDH Oplot

l 26. 2. 2013 Osobnosti Přešticka na slovíč-
ko... – J. Voves, V. Švík 
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, SPZHP, DHP

Oznámení občanům
Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že 

místní poplatky, tj. poplatek ze psů a poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro rok 2013 se vybírají od  
9. ledna 2013. 

Poplatky je možné uhradit hotově v poklad-
ně MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107 nebo 
v pokladně MěÚ Přeštice, Husova 465, dále 
převodem na účet města Přeštice a složenkou. 

Poplatek za odpady je splatný nejpoz-
ději do 28. února 2013, poplatek ze psů do  
30. dubna 2013.

Sazby poplatků za komunální odpad pro 
rok 2013:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území 
města a místních částí ……...… 500 Kč/osoba 

Cizinci (občané třetích zemí) s trvalým 
pobytem, dlouhodobým vízem a s povole-
ním k dlouhodobému či přechodnému pobytu 
….......………………...………. 500 Kč/osoba

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území 
města a místních částí, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná 
fyzická osoba ……………...….…....… 310 Kč

Fyzická osoba bez trvalého pobytu na území 
města a místních částí, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná 
fyzická osoba ….................................. 500 Kč

Poplatek neplatí děti od narození do kon-
ce kalendářního roku, v němž dovrší tří let 
věku.       Mgr. Antonín Kmoch, starosta města

Doklady vyměňte
s předstihem 

Po zkušenostech z roku 2012 týkajících se 
vyřizování žádostí o vydání nového cestovního 
dokladu nebo občanského průkazu v souvislos-
ti s aktivitami v letní sezoně žádáme občany,  
aby tyto úkony neodkládali na poslední chvíli 
a již na začátku nového roku 2013 si zkontrolo-
vali potřebné doklady. V případě, že potřebují 
doklady nové, nechť o ně požádají v dostateč-
ném časovém předstihu před cestami do zahra-
ničí. Tím se vyvarují dlouhému čekání či jiným 
stresovým situacím při vyřizování žádostí. I pro 
rok 2013 v období od 1. května do 30. září při-
pravujeme rozšíření úředních hodin pro žadatele 
ve stejném rozsahu jako v roce 2012, ale rovněž 
upozorňujeme, že i přes rozšíření úředních hodin 
docházelo k čekání na vyřízení žádostí v důsled-
ku vyššího počtu žadatelů, kteří vše nechali na 
poslední chvíli. K vyřízení žádosti se lze pře-
dem objednat prostřednictvím telefonu na pra-
covišti občanských průkazů (tel. 377 332 514), 
cestovních dokladů (tel. 377 332 515) nebo evi-
dence obyvatel (tel. 377 332 512). Při objednáv-
ce žádosti však musejí občané počítat s tím, že 
nemusí být vyhověno konkrétnímu časovému 
požadavku, neboť již bude tento termín obsa-
zen a pak při takto nastalé situaci pracovnice 
nabídnou jiné volné termíny. Možnost objedná-
ní se prostřednictvím elektronických systémů je 
v současné době v řešení a o případném zavede-
ní této možnosti budeme informovat. 

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

2. 2. SO: ZE ŠVIHOVA DO KLATOV
Vlakem z Přeštic 8.43 do Švihova. Zpět z Kla-
tov 14.46 (15.14) do Přeštic.
TRASA: Švihov – Kokšínský hrádek – Výrov – 
Komošín – Sekrýt – Klatovský vrch – Klatovy
(13 km vede V. Borovcová)
9. 2. SO: Z KLATOV PO CYKLOSTEZCE
Vlakem z Přeštic 10.43 do Klatov (11.11). 
Zpět z Neznašov 16.24  do Přeštic
TRASA: Klatovy park – Luby – Vrhaveč žel. 
st. – Dubový mlýn – Radimovy – Neznašovy
(10 km vede V. Řežábek)
16. 2. SO: PŘES TAJANOV             
Vlakem z Přeštic 8.43 do Dehtína (9.02). Zpět 
z Klatov (R) 14.06 nebo 14.46 do Přeštic

TRASA: Dehtín – dolanský Sekrýt – Svrčovec 
– Andělice – Dupanda – Tajanov – Klatovy
(12 km vede F. Vokáč)

23. 2. SO: Z MÝTA DO KAŘEZU 
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.20 
do Mýta (8.57). Zpět z Kařezu 14.54 do Plzně, 
z Plzně (R) 17.02 do Přeštic   
TRASA: Mýto – Těškov – Sirá – Cekov – 
Kařez
(14 km vede J. Hošek)

SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 21. února 
2013 v 17.00 hod.

Rozmanitá výročí v letošním roce 2013 u nás na Přešticku
V letošním roce uplyne 200 let od výstavby 

zděné školy v Dolní Lukavici. Původní far-
ní škola byla ze dřeva, více chatrči než škole 
podobná. Měla jednu malou školní světnici 
se dvěma malými okny a jeden pokoj určený 
pro učitele k obývání a spaní. V učebně bylo 
pět dřevěných lavic, a tak některé děti musely 
při vyučování stát. Časem tato dřevěná budo-
va začala chátrat, a tak se začalo uvažovat 
o výstavbě nové školy. Děti přesunuli do č. p. 
2 – k panu Pekárkovi – a zde se vyučovalo až 
do výstavby nové školy. Na výstavbě se podí-
leli tři zedničtí mistři: Michal Havlíček, Petr 
Štastný a Josef Stark. Škola byla prostorná, 
jednopatrová. V přízemí se nacházel byt pro 
učitele a v patře byly dvě prostorné učebny. 
Byly světlé, každá měla pět velkých oken. 10. 
září 1813 byla stavba školy vysvěcena farářem 

Michalem Štenglem a děti do školy uvedeny. 
Patronem nové školy se stal majitel lukavic-
kého panství Bedřich Karel Josef hrabě ze 
Schönbornu. Prvním učitelem v této budově 
byl Jan Levný. Na lukavické škole působil 44 
let. Novou školu navštěvovaly děti z Dolní, 
Horní Lukavice, Lišic, Snopoušov, Krasavec, 
Vodokrt a Oseka. 

Deset let své existence oslaví hudební sou-
bor Lukaváček pod vedením Mgr. Nadi Kvě-
toňové. Hudební soubor Lukaváček při Základ-
ní škole v Dolní Lukavici začal pracovat od 
1. října 2003 s paní uč. Mgr. Naďou Květo-
ňovou. Během deseti let působení v Lukaváč-
ku zpívalo, hrálo na flétnu a tančilo 65 dětí. 
Během roku 2003 nám nakreslili a vytvořili  
manželé Cajthamlovi logo a v prosinci 2004 
jsme mohli Lukaváček pokřtít. Žáci Lukaváč-

ku se účastní pravidelně celostátní pěvecké 
soutěže Karlovarský skřivánek. Úspěšně sou-
těžili na přehlídce Pískání pro zdraví ve hře 
na zobcovou flétnu, v pěveckých soutěžích 
DOREMI v Řenčích či v pěvecké soutěži 
v Brně. Lukaváček byl také hostem Meziná-
rodního folklorního festivalu Plzeň, kde děti 
vystupovaly v plzeňských krojích s tancem 
Česká beseda. Děti z Lukaváčku mají na svém 
kontě nespočet vystoupení při kulturních 
akcích v Dolní Lukavici a v okolních obcích 
jako jsou setkání důchodců, vítání občán-
ků, rozsvícení vánočních stromů, slavnosti 
jablek či dožínky, ale i zpívání v německém 
městě Nittenau, partnerském městě našeho 
mikroregionu. Tradičně soubor pořádá, a tím 
stále spolupracuje se ZUŠ Přeštice, vánoční 
koncert a koncert při příležitosti dne hudby. 

V letošním roce se tento koncert stane výroč-
ním – bude mu deset let. Oslavy se uskuteční 
v rámci Dne hudby 20. června 2013.    

Další jubileum – kostel sv. Petra a Pavla 
– letos uplyne 290 let od doby, kdy byl pře-
stavěn do současné podoby. Stalo se tak za 
hraběte Ferdinanda Matyáše z Morzinu. Kos-
tel byl přestavěn do barokní podoby Jakubem 
Augustonem mladším, přistavěno bylo nové 
větší kněžiště (presbyterium) a vloženy orato-
ře a postavena obdélníková sakristie. 

Kulturní pozvánka na únor:
Kulturní komise obce Dolní Lukavice zve 

na „Lukavický masopust“ v sobotu 16. února 
2013. Zahájení v 10.00 hod. hodin před hos-
tincem u Bílé růže v Dolní Lukavici. Poté prů-
chod obcemi Dolní Lukavice, Lišice, Krasav-
ce a Snopoušovy.              Mgr. Eva Klepsová



Pamětní mince 
města Přeštice
Nově v prodeji:

zlatá 50 Kč

             stříbrná 80 Kč   

     bronzová 80 Kč
Mince lze zakoupit v IC Přeštice
nebo v Domě historie Přešticka. 

Od 12. 2. 2013 začíná II. pololetí krouž-
ku modeling při KKC Přeštice. Pokud máte 
chuť vyzkoušet si jaké je to stát se modelkou 
a absolvovat celý kurz včetně účasti na ně-
kterých našich módních přehlídkách, nevá-
hejte a určitě se připojte k našim již začína-
jícím modelkám.

Zažijete spousty legrace a samozřejmě 
vás čekají i nové zážitky. Připravujeme pro 
vás také různé soutěže o zajímavé ceny, 
modelingový tábor či návštěvu agentur 
v Praze. Těšíme se na nové tváře. Kroužek je 
vždy v úterý od 16.00 do 17.30 hod. v KKC 
Přeštice. Více na www.delijamodels.com 
Tel. 732 433 726.

80. narozeniny paní učitelky Stanislavy Bohdanové

Těsně před vánočními svátky, dne 22. prosince 2012, 
oslavila své 80. narozeniny paní učitelka

Stanislava Bohdanová 
z Přeštic. Jelikož zdravotní stav již bohužel nedovoluje 
vážené paní učitelce být doma se svým manželem, panem 
Ing. Zdeňkem Bohdanem, je v současné době v jednom 
z pečovatelských domů nedaleko Plzně.

Zde jsem také paní učitelku navštívil a jménem vedení 
města jí u příležitosti tohoto jejího významného životního 
jubilea do dalších let popřál hlavně pevné zdraví, radost 
a jen vše hezké. Však ona si to paní učitelka skutečně veli-
ce zaslouží. Kromě těch nejmladších spoluobčanů v našem 
městě se jen těžko najde takový, který by naši paní učitel-
ku neznal. Po mnoho let učila na přeštické ZŠ, a to hlavně 
zeměpis a dějepis. Na její hodiny se všichni velice těšili. 
Však ona uměla nové učivo vždy tak poutavě vysvětlit. 
Dějepis neučila jen z učebnice, ale vše doplnila zajímavými 
příběhy, které s daným učivem souvisely. Každá její hodi-
na tak rychle utekla, že když zazvonil konec hodiny, bylo všem líto, že už končí, že není možno 
poslouchat záživné vyprávění paní učitelky ještě dále. Vlastně ani to zkoušení nebylo s obavami 
jako v jiných předmětech. Její laskavost dokázala z každého žáka „setřást“ trému. Paní učitelka 
nebyla jen pedagog, ale byla to taková „druhá maminka“ všech svých žáků. Nedělala nikdy rozdíl 
mezi žáky nadanými a těmi, kterým to zase až tak moc dobře ve škole nešlo. Každého dokázala 
pochopit, pro každého měla vždy milá slova povzbuzení či útěchy. Všechny své žáky jmenovala 
jejich křestními jmény, však si toho i ti největší zlobiči považovali. Každému před vysvědčením 
dala vždy šanci opravit si nerozhodnou známku na tu lepší, ale zase nikdy to nebylo „zadarmo“. 
Dobře poznala, kdo se pečlivě připravil, kdo se opravdu snaží.

Já jsem bohužel neměl to štěstí, aby mě paní učitelka Bohdanová učila. Učila však mojí matku 
a dva roky byla její třídní učitelkou. Když byl některý z žáků paní učitelky nemocný, vždy od ní 
dostal domů milý dopis, ve kterém mu přála brzké uzdravení a informovala jej o tom, co je ve třídě 
nového. Pokud se jednalo o delší nepřítomnost, napsala i vícekrát. Zároveň poslala také poznámky 
z výuky, aby si je mohl chybějící napsat doma do sešitu a zároveň tak věděl, co právě v hodinách 
probírají.   

Mnohokrát jsem s paní učitelkou Bohdanovou dlouho a velice rád hovořil. Dala mně vzácné rady 
do mé pedagogické profese. Jsou „věci“, které se navzdory nejmodernějším výukovým metodám 
nikdy nezmění. Jen např. – upřímná láska k dětem – žákům a že tohle povolání je vlastně poslání. 
Děti jsou těmi nejvnímavějšími posluchači a také kritiky, jsou citlivé a dobře poznají, kdo z učitelů 
je má opravdu rád, kdo je rád učí novému, kdo je jim upřímným rádcem, za kým mohou přijít vždy, 
když je něco trápí.

A tohle paní učitelka všechno věděla a podle toho se řídila po celá léta, která učila. A tak se 
vůbec nedivím, že se mě na tuto vzácnou pedagožku velice často ptají mnozí z těch, kterým chodím 
blahopřát k jejich významným životním výročím. Jsou to většinou její vrstevníci. Ona učila jejich 
děti, mnohdy i vnoučata. Všichni shodně říkají, jaký je paní učitelka dobrý člověk a že si zaslouží 
ve svém životě jen vše nejlepší.       

Pokud to paní učitelce dovoloval její zdravotní stav, pravidelně a ráda chodila na bohoslužby 
do našeho krásného chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Rovněž mnozí z těch, kteří se tam s ní 
potkávali, se mě ptají, jestli nevím, jak se paní učitelce daří a že na ni moc vzpomínají a přejí si, 
aby byla zase co nejdříve mezi nimi. Však také náš pan vikář Mons. P. Karel Plavec na paní učitel-
ku nezapomíná a pravidelně za ní do pečovatelského domu dojíždí. To jí přináší velikou duševní 
podporu a pocit vnitřního štěstí. Vždy je vděčná za jeho milou návštěvu. Ale ani rodina na svoji 
maminku nezapomíná. Denně ji někdo z nejbližších navštěvuje. Její manžel by si moc přál, aby 
mohli být spolu společně doma, velice rád by jí byl doma oporou. Ale prozatím to možné není. Tak 
ji pravidelně v pečovatelském domě navštěvuje a snaží se jí alespoň takto dát najevo svoji velikou 
lásku, kterou k ní chová.

Když jsem odjížděl z pečovatelského domu, kde jsem paní učitelku navštívil u příležitosti jejích 
80. narozenin, měl jsem to štěstí, že jsem se tam setkal s jejím nejstarším synem panem Ing. Pet-
rem Bohdanem. Je to milující syn, který má svoji maminku opravdu velice rád. Moc hezky jsme si 
popovídali, zavzpomínali na léta, kdy jeho maminka učila na přeštické ZŠ, na to, jaká je láskyplná 
babička jeho dětí, ale i dětí bratrových. Všichni by si moc přáli, aby se její zdravotní stav zlepšil 
a aby mohla být opět doma společně se svým manželem.

Vážená paní učitelko, mohl bych psát ještě dlouho. Je opravdu mnoho těch, kteří Vás mají rádi 
a s vděčností a láskou na Vás vzpomínají.

 Ještě jednou za sebe i za vedení města Přeštice Vám přeji především hodně moc zdraví.
 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

 Pozn. autora textu: Dovoluji si ještě poděkovat panu Ing. Petru Bohdanovi za poskytnutí a umož-
nění otištění fotografie jeho maminky, paní učitelky Stanislavy Bohdanové.         

Šibřinky 2013
Dne 12. ledna 2013 pořádala Tělocvičná jednota Sokol Přeštice dětské ŠIBŘINKY. Můžeme 

soudit, že podle počtu návštěvníků se bál vydařil. Sokolovna byla zaplněna do posledního místeč-
ka. Děkujeme skupině ASFALT, která nám pomohla vytvořit skvělé odpoledne plné her a soutěží. 
                                                                                                         sestra Radka, TJ Sokol Přeštice

archiv TJ Sokol Přeštice

FARMÁŘSKÉ TRHY OPĚT OD DUBNA 2013.



Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

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

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

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

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

www.renovace-novak.cz

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

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

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

V neděli 20. 1. se ve velkém sále KKC konala první kulturní akce v roce 2013. Zcela zaplněný 
sál přivítal známou malou dechovou kapelu Doubravanku z Jámy. Příjemné odpoledne protkané 
pěknými písničkami zpříjemnila zpěvačka Jaruška Průchová a přeštický rodák Honzík Šimůnek, 
který v kapele alternuje.                                                                                                             (red)

Nedělní posezení s dechovkou

Foto KKC

Ohlédnutí za dobou adventní 
ve Skočicích

Kdo navštívil skočickou kapli v době od  
1. 12. do 5. 12. 2012 určitě nelitoval. Ba právě 
naopak. V těchto dnech se zde konala výstava 
vánočních pohlednic od roku 1920. Pohledni-
ce pocházely ze sbírky paní Ireny Rybářové ze 
Lhoty u Dobřan. Zároveň zde byly vystaveny 
nejkrásnější betlémy z papíru, rovněž ze sbírky 
paní Rybářové. Celá kaple byla krásně vánoč-
ně nazdobená. Kromě prohlídky vystavených 
výše uvedených exponátů jsme měli možnost 
podívat se na ruční výrobu vánočních ozdob. 
Výrobu těchto krásných různobarevných ozdob 
nám předvedla paní Marie Jarolímová, mno-
haletá skočická kronikářka, která rovněž celou 
tuto výstavu v místní kapli připravila a v době 
výstavy zde byla každý den přítomna.

Jako každý rok již tradičně v době adventu, 
tentokrát to bylo dne 6. prosince 2012 se kona-
lo ve skočické kapli vánoční zpívání. Přítom-
ným opět zazpíval pěvecký sbor Skalka spolu 
s dětmi ze skočické základní školy. Atmosféra 
byla, stejně jako v minulých letech, nádherná. 
Účast posluchačů bývá vždy veliká. Tentokrát 
však přišlo tolik posluchačů, že se jen stěží 
vešli do skočické kaple. Co nám jen může udě-

lat větší radost v době předvánoční než právě 
zpěv koled v podání našich dětí. Velké podě-
kování patří všem pedagogům, kteří se svým 
žákům trpělivě a s láskou po celý rok věnu-
jí, nacvičují s nimi mnoho hezkých písní, a to 
nejen vánočních. 

Jako každý rok po skončení vánočního zpí-
vání se před vchodem do kaple opět podávaly  
horké nápoje, vánoční perníčky a cukroví. 

Přiložené fotografie nejlépe dokreslí předvá-
noční atmosféru ve skočické kapli.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta              

Čtení pohádky u nás na třídě
Zajímavý projekt, který od ledna roku 2013 

právě probíhá v MŠ Dukelská, na třídě „Dol-
ní zvoneček“, vychází z celorepublikové akce 
„Celé Česko čte dětem“.

Paní učitelka Lenka Kladívková se seznámila 
s projektem na semináři, který byl zaměřen na 
předčtenářskou gramotnost dětí. Dané poznat-
ky společně s kolegyní Hanou Konopíkovu 
zařadily do programu na svojí třídě. Dětem 
čtou a zpívají před spaním obě dvě velmi rády, 
přesto se pokusily již na vánoční besídce oslo-
vit rodiče, prarodiče, příbuzné dětí, zda by 
v projektu nechtěli s nimi spolupracovat.

Nabídka byla vyslyšena, od ledna již četlo 
pohádky zatím šest zájemců, kteří si vybe-
rou sami datum četby a knihu. V projektu se 

bude dále pokračovat až do konce školního 
roku, sama jako bývalá kantorka jsem neodo-
lala a v průběhu února určitě budu dětičkám 
předčítat též. Též paní Mgr. Dana Hanušová se 
v průběhu jara zapojí.

Na snímcích právě čte malým posluchačům 
maminka Helena Černá, která závěr sladkého 
usínání doplnila i o milou ukolébavku.

S projektem souvisí i pořízení krásného čte-
nářského koutku, kde si právě Zuzanka Čer-
ná prohlíží jednu z oblíbených knížek. Opět 
se zde ukazuje perfektní spolupráce s rodiči, 
neboť některé z knih do koutku byly zakoupe-
ny jako dárek od nich.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC Přeštice

Foto KKC



Přeštice v čase – XXXVIII.

návrhy a realizace zahrad
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a ě přijímáme objednávky na prořezávky ovocný ů!ktuáln ch strom

tel. 777 220 924
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:

Pohled na severozápadní část Přeštic ze zvonice přeštického chrámu. Vpravo je základní škola  
v Rebcově ulici, která byla dostavěna v roce 1887. Vlevo je budova bývalého Hospodářského 
družstva.                                                                                                        Text a foto Ing. Jiří Běl

Vyznamenání pana Ing. Ivo Olšbaura

Těsně před vánočními svátky dne 21. 12. 
2012 byl vyznamenán v prostorách přeštic-
ké radnice Ing. Ivo Olšbaur – občan Přeštic – 
Pamětní medailí II. stupně ČSBS za přítomnosti 
starosty města Přeštic Mgr. Antonína Kmocha 
a jeho místostarosty Mgr. Jana Königsmarka, 
zástupců Oblastního výboru ČSBS Plzeň Ing.
Jaroslava Bukovského a Jarmily Jelínkové. Jed-
nání se zúčastnil poslanec českého parlamentu 
Ing. Jiří Papež a někteří členové Městského 
úřadu Přeštice a pochopitelně rodinní přísluš-
níci osmdesátišestiletého pana Olšbaura. Tím 
byla oceněna jeho aktivní účast a reprezentace 
Českého svazu bojovníků za svobodu ve městě 
Přešticích při výročích oslav osvobození města 
americkou armádou i při jiných příležitostech 
oslav státních svátků a obdobných akcí. I když 
dnes imobilní občan, přesto je to úspěšný repre-
zentant tohoto svazu.

Ing. Ivo Olšbaur je přímým účastníkem Čes-
kého národního povstání, kterého se zúčastnil 
jako osmnáctiletý mladík ve svém původním 
rodišti, a to v Mirovicích mezi Příbramí a Pís-
kem. Zde se zaktivovala během druhé světové 
války odbojová organizace pod názvem „Hnutí 
za svobodu“ skládající se především z býva-
lých důstojníků a vojáků československé armá-
dy, která se připravovala na otevřené povstání 
k začátku května 1945.  Průběhem konce vál-
ky takto dobře organizovaná československá 
vojenská skupina se stala přímým účastníkem 
a v mnohém i důležitým organizátorem událos-
tí, které následovaly. V Mirovicích této jednot-
ce velel major Ladislav Olšbaur – otec Ing. Ivo 
Olšbaura. Jednotka podléhala vyššímu velení 
národního odboje z Písku od pplk. Osvalda. 
Major Olšbaur měl v Mirovicích pozici s vyso-
kou autoritou, se kterou jednali i mnozí velitelé 
pohybujících se vojenských jednotek. Uvědo-
míme-li si, že Rusové oproti Američanům měli 

při postupu k demarkační čáře několikadenní  
zpoždění,  vznikaly při osvobozování v této 
oblasti nebezpečné situace, kdy Američané 
prakticky nemohli vstupovat za tuto demarkač-
ní čáru a bránit řádění špatně organizovaných 
prchajících německých vojenských složek. 
Toto území v období konce dubna a v průbě-
hu května 1945 bylo dějištěm složitých vojen-
ských operací. Zde se v oblasti budoucí demar-
kační čáry pohybovala již zmíněná prchající 
německá vojska před Rudou armádou do ame-
rického zajetí. Jejich snaha nedostat se do zaje-
tí Rusům byla tak silná, že se za každou cenu 
snažili za demarkační čáru probít a byli značně 
nebezpeční i pro civilní obyvatelstvo. Do této 
vřavy vojenských jednotek se mísili i prchající 
civilisté, kteří byli německé a maďarské národ-
nosti a také byli tlačení postupující východní 
frontou. Ze severu od Prahy se sem natlačila 
ROA generála Vlasova, která před tím výraz-
ně pomohla Pražskému květnovému povstání. 
Ani ti ale nebyli vpuštěni do amerického pás-
ma a skončili v oblasti obce Lnáře. Nejkrutěj-
ší pak byly jednotky SS, které se v této době 
stále ještě chovaly vzdorovitě. Především těmi 
mnohdy bezdůvodně byla zabita řada českých 
obyvatel v době, kdy Německo již kapitulovalo 
a válka vlastně skončila. A nakonec poslední 
výstřely této 2. světové války padly neda-
leko – v blízkosti Milína u Příbrami, a to až  
12. května 1945.

U toho všeho byl tehdy lesní praktikant a poz-
ději lesní inženýr Ivo Olšbaur spolu se svým 
otcem a o tom všem daleko později sepsal velmi 
podrobně s pomocí materiálů z archivů a kronik 
obcí historický sborník, který vyšel v roce 2009 
v Mirovicích a za který obdržel od prezidenta 
republiky děkovný dopis.

I takovéto slavné občany mají Přeštice.
Předseda OV ČSBS Ing. Jar. Bukovský



Momentky z Mistrovství Evropy 2012
očima Václava Vacíka

Do redakce Přeštických novin došel námět 
na velice zajímavé téma včetně fotografií. Čte-
nářům přinášíme postřehy přímo od účastníka 
akce, pana Václava Vacíka z Roupova.

 1x klisna My Mom Won It All (ITSY) – šedá 
– disciplína Cutting All Ages Open, jezdec já, 
třída otevřená.

1x hřebec MA Starfighter – hnědý – disciplína 
Reining Junior Open, jezdec Lukáš Jirák, třída 
otevřená (junior = koně do stáří 5 let) – mohli 
jste je vidět letos v Roupově na rodeu, kde děla-
li ukázky reiningu. 

S tímto koněm jsem získal v Non-Pro Reining 
4. místo (non pro = amatér), bez rozlišení věku 
koně. 

Hodnotili 4 rozhodčí, všichni z USA. Na tom-
to šampionátu, který byl pořádán v letošním 
roce ve Francii, se nám opravdu zadařilo. Dva 
mistrovské tituly putovaly z Francie na Gallo-
way farmu do Roupova. Mistrovství Evropy 
2012 westernových koní plemene Appaloosa 
posuzovali pro větší objektivnost čtyři rozhodčí 
(tři muži a jedna žena). Všichni čtyři přiletěli 
z USA, kolébky tohoto sportu. 

V pátek jsme jeli s pětiletým hřebcem MA 
Starfighter disciplínu Reining – disciplína, 
kde se jede předem daná úloha a ta se skládá 
z různých drezurních prvků: kruhy, spiny, sto-
py, rolbacky. Nejprve jsem tuto disciplínu jel 
v amatérech, kde jsem po drobných chybách 
v úloze obsadil 4. místo. Nutno podotknout 
na svoji obhajobu, že tuto disciplínu jsem pod 
vedením Lukáše Jiráka ze Štěnovického Borku, 
specialistou na tuto disciplínu, začal trénovat 
letošní léto. Lukáš Jirák jel stejnou disciplínu, 
ale v kategorii Open, kde jsou již i jezdci pro-
fesionálové. Zachovali se jako praví hvězdní 
bojovníci jak zní v překladu jméno hřebce (Star 
– hvězda, fighter – bojovník), svoji třídu, byť těs-
ně, s 277 body o půl bodu vyhráli (druhý Němec 
276,5). Zahráli jim českou hymnu a šli jsme to 
lehce oslavit do temperovaného stanu. Pili jsme 
německé pivo a padla tam lahev české slivovi-
ce. Někteří Němci, kteří se k oslavě přidali, měli 
kolem půl druhé ráno problém se odlepit od lavi-
ce, neodhadli totiž sílu českých švestek.

ME se koná vždy od středy do neděle. Sobot-
ní večer je většinou slavnostnějšího a divácky 
atraktivního charakteru. Podle toho se také volí 
skladba soutěžních disciplín. V tento čas se 
zařazují akční a adrenalinové disciplíny. Proto 
bylo logické, že do tohoto času byla zařazena 
i královská disciplína Cutting. Tato disciplína 
i tentokrát zaplnila do té doby poloprázdné tri-
buny v hale.  Je to disciplína, kde má kůň proká-
zat tzv. cowsence – vrozenou chuť a talent koně 
předvést svoje vlohy při práci s dobytkem. Do 
haly se pustí stádo mladých jalovic a jezdec 
musí ze stáda vytřídit jednu jalovici a udržet ji 
mimo stáda. Je to značně obtížné, neboť skot je 
stádové zvíře a při oddělení ze stáda se za kaž-
dou cenu snaží dostat zpět. Všechno to vzniklo 

v USA, když si znudění kovbojové pasoucí stáda 
dobytka porovnávali kvalitu svých koní a sázeli 
se, kdo udrží tele déle od stáda s minimálními 
pobídkami koně. Do disciplíny nás nastoupilo 
šest startujících ze čtyř zemí: tři Švýcaři, Fran-
couz, Švéd a já za ČR. 

Měl jsem výhodu, že jsem jel až čtvrtý a mohl 
jsem sledovat výkony mých soupeřů a hlavně 
jak se chová stádo. Někdy se jalovice semknou 
tak, že se mezi ně nemůžete s koněm napaso-
vat, někdy se jenom přiblížíte a jalovice se 
rozprchnou. Pak ztrácíte čas, a toho je ve dvou 
a půl minutách, které máte na předvedení své-
ho výkonu, sakra málo. První startující vyhořel. 
Místo jednoho kusu tlačil před sebou celé stádo 
až na druhý konec haly a nemohl oddělit jeden 
kus, na kterém by ukázal svou práci. Když už 
se mu to konečně povedlo, tak mu pískli konec. 
Další dva již byli úspěšnější, ale v předvedení 
měli příliš mnoho znatelných pobídek koně. 
Jako vždy jsem měl nervozitou zpocené dlaně 
rukou, když jsem vjížděl do haly. Co těm ame-
rickým rozhodčím asi ukážeme, a tolik diváků! 
Opatrně a pomalu jsem vjel do stáda a tím se 
nervozita vytratila. Už jsem se věnoval jen koni 
a jalovici, kterou jsem si vybral. Vytlačil jsem 
ji ze stáda a show začala. Moje klisna ITSY 
zaměřila kurzory na jalovici, já položil otěž na 
její krk a nechal jsem ji pracovat. Lítali jsme 
před stádem jako kočka, když chce chytit myš, 
tribuny hlasitě fandily a povzbuzovaly – skvělá 
atmosféra. Jalovici klisna nepustila zpět do stá-
da. Po chvilce bezradná jalovice marných poku-
sů zanechala a na průnik rezignovala, otočila 
se a odběhla pryč. Vtom mi hlásil Tom z české 
výpravy: „Máš ještě minutu.“ Na nic jsem neče-
kal a šel jsem si do stáda pro druhou – čerstvou –  
jalovici. Byl to sice risk, protože jsem měl zatím 
nejlepší jízdu a kdyby se druhé jalovici podařilo 
utéct do stáda, dostal bych -5 bodů od každého 
rozhodčího a šance na dobré umístění by byly 
mizivé. Nechal jsem se ale unést obecenstvem 
a atmosférou. Opět super výkon a konec. Tribu-
ny skandovaly a rozhodčí nám dali pochvalně 
palec nahoru. Byl to fajn pocit. Obdržel jsem 271 
bodů před druhým Švýcarem  – 257 bodů a tře-
tím Francouzem – 256 bodů. Získal jsem zlato 
a opět se ve Francii hrála česká hymna.

Virtuální univerzita třetího věku 
– letní semestr začíná

Systém výuky je založen na přednáškách 
natočených vysokoškolskými lektory. Společně  
v kolektivu budeme sledovat přednášku přeno-
sem z internetu na plátno. Po každé přednášce 
se předpokládá společná diskuze v návaznosti 
na přednášené téma. Dále je možné nejasnosti 
a doplňující otázky směřovat na lektora, kur-
zy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost 
exkurze – vše podobně jako při prezenční výuce.

Přednášky budou probíhat ve čtyřech 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 8. února 2013 od 10.00 hod.
Téma? Kouzelná geometrie
Aniž to tušíme, denně užíváme toho, co 
s geometrií úzce souvisí. V přednáškách se 
vydáme od výrazných tvarů přes poohléd-
nutí po starších stavebních technikách ke 
geometrii moderní architektury a na závěr se 
navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka tvarů 
je nevyčerpatelná.    
Cena za semestr (6 přednášek): 300 Kč 

Kde? Na Obecním úřadě v Nezdicích
Kdy začínáme?
Pondělí 4. února 2013 od 10.00 hod.
Téma? Čínská medicína v naší zahrádce 
– tradiční čínskou medicínu můžeme běžně 
využívat i my, neboť některé léčivé rostliny 
můžeme také pěstovat v našich podmínkách. 
V kurzu nám budou představeny nejtradič-
nější rostliny, které využívalo lidstvo od pra-
dávna. 
Cena za semestr (6 přednášek): 300 Kč 

Kde? Obecní úřad Vlčí
Kdy začínáme?
Středa 20. února 2013 od 9.30 hod.

Kde? Obecní úřad Řenče
Kdy začínáme?
Čtvrtek 21. února 2013 od 9.30 hod.

Téma? Astronomie
Cyklus přednášek představuje výtvarné 
a umělecké řešení slunečních hodin od anti-
ky po současnost. Dále následuje představe-
ní slavných astronomů rudolfinské doby.
Cena za semestr (4 přednášky):
150 Kč (obyvatelé obcí Vlčí a Řenče 
zdarma)

Časová náročnost: cca 1-2 hodiny 1x za 14 dní

Kdo se může přihlásit ke studiu?
– senior (statut důchodce) 
–  invalidní důchodce bez rozdílu věku
– osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby 
čekající na přiznání důchodu apod.)

Bližší informace: 
Mgr. Martina Hanzlíková
projektová manažerka OS Aktivios
tel. 376 382 312, 725 883 296
info@mas-aktivios.cz
www.mas-aktivios.cz



Dne 3. února letošního roku je to již 40 let, 
kdy zemřel poslední úředně jmenovaný přeš-
tický regenschori, varhaník a skladatel pan Petr 
Blažek.

Narodil se 6. srpna 1904 v jihočeské ves-
ničce Kovářově u Milevska v rolnické rodině 
s pěti dětmi. Jako bezesporu mimořádně hudeb-
ně nadané dítě se začal vzdělávat v hudbě již 
v útlém věku pod vedením svého prvního učite-
le – místního varhaníka a lidového hudebníka.

Hudbě zůstal Petr Blažek věrný po celý život. 
Vystudoval varhanní oddělení pražské konzer-
vatoře, kde byl žákem významného českého 
umělce Bedřicha Wiedermanna, a začátkem tři-
cátých let minulého století vystřídal varhanická 
místa v Bechyni a Bernarticích na jihu Čech.

Čtenáře Přeštických novin bude zcela jis-
tě zajímat, jak se  Petr Blažek dostal právě 
k nám do Přeštic. Z novinové zprávy se dozvě-
děl o tom, že se zde úmrtím zdejšího ředitele 
kůru Josefa Borovičky uvolnilo místo a  začal 
se o toto místo ucházet. Po kladném vyřízení 
jeho žádosti, v roce 1935, funkci regenschori-
ho v Přešticích skutečně převzal. Kromě práce 
na kostelním kůru začal po složení příslušných 
zkoušek působit nejen ve městě Přeštice, ale 
i v okolních obcích jako laický učitel nábožen-
ství. Společně se svou manželkou Marií Blaž-
kovou, absolventkou hudební školy v Táboře, 
si v Přešticích otevřeli soukromou hudební 
školu, ve které své žáky vedli nejen k sólistické 
hře, ale též k práci v nejrůznějších souborech. 
Tímto si pan Petr Blažek zároveň připravoval 
dorost pro jeho chrámový sbor a orchestr.

Velkou a oblíbenou tradicí svého času 
v Přešticích byly koncerty žáků Petra a Marie 
Blažkových. Mnozí z těchto jejich žáků dopo-
sud v Přešticích žijí a velice rádi vzpomína-
jí na dobu, kdy navštěvovali hodiny výuky 
u manželů Blažkových (kopie pozvánky s pro-
gramem na jeden z takových koncertů konaný 
v rámci akce „Český hudební máj“ je přílohou 
k tomuto příspěvku). 

Petr Blažek též působil jako sbormistr 
pěveckého sboru „Skála“, se kterým úspěšně 
veřejně koncertoval a zúčastňoval se nejrůz-
nějších soutěží.

 Čas si našel též na vlastní komponování. Pře-
devším se jako skladatel věnoval hudbě, která 

mu byla nejbližší – tedy skladbám duchovním. 
Mezi oblíbené patří hlavně jeho „Česká mše 
koledová“, která je sestavena z nejkrásnějších 
našich koled a na mnoha místech naší republi-
ky se hraje dodnes. U nás v Přešticích každo-
ročně zazní na půlnoční mši svaté.

Petr Blažek psal také mše na latinské texty 
– jedna z nich, která byla vícekrát provedena 
právě u nás na přeštickém kůru, nese latinský 
název „Missa in honorem Sancti Benedikti“.

Komponoval také skladby pro dechové sou-
bory. Tyto skladby měly ve svém repertoáru 
především přeštické kapely – Matěje Flaksy, 
V. Palečka a další. Dokonce se hrály i v sou-
sedním Bavorsku.

Mnohé z jeho prací vyšly ještě před rokem 
1948 tiskem. Bohužel se ale tyto skladby v tota-
litním režimu až do sklonku roku 1989 nesměly 
nikde oficiálně objevit, protože pan Petr Blažek 
byl na úřadech veden jako „osoba nežádoucí“ 
–  a to především z toho důvodu, že jako bývalý 
učitel náboženství odmítl jakoukoliv spoluprá-
ci s komunistickou stranou, takže rok 1948 pro 
něho vlastně znamenal definitivní konec veške-
ré jeho veřejné činnosti. Musel začít pracovat 
manuálně a jeho jméno se nesmělo objevovat 
skutečně nikde na veřejnosti. To bylo také hlav-
ním a vlastně jediným důvodem, proč jsme 
o něm nenašli ani sebemenší  zmínku nejen 
v žádném hudebním slovníku, ale rovněž v žád-
ném pojednání o historii města Přeštice vyda-
ném před rokem 1989.

Petr Blažek byl také členem Hlávkovy nada-
ce a jejím častým hostem v Lužanech. Zde 
také v zámecké kapli hrával na varhany. Na 
lužanském zámku se seznámil s celou řadou 
významných osobností našeho hudebního 
života – např. Jindřichem Jindřichem, Vojtě-
chem Říhovským, J. B. Foerstrem, prof. Špel-
dou a dalšími.

Pan Petr Blažek zemřel téměř zapomenut 
v roce 1973. A právě 3. února již od této doby 
uplyne 40 let a jsem přesvědčen o tom, že je 
nutné si vážit a neustále si připomínat odkaz 
tohoto skromného a nadaného umělce.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
(Pozn. autora textu – za poskytnutí písem-
ných materiálů i ústně předaných informací 
o posledním úředně jmenovaném přeštickém 
regenschorim děkuji jeho synovi, rovněž panu 
Petru Blažkovi.)

Reakce na článek Ing. Jana Tichoty 
uveřejněného v lednovém čísle

V lednovém vydání Přeštických novin byl 
otištěn článek Ing. Jana Tichoty týkající se 
navrhované změny územního plánu na území 
areálu firmy Roček – Žák. Redakce Přeštic-
kých novin se omlouvá firmě Roček – Žák za 
to, že si neověřila pravdivost v něm uvede-
ných informací a nedala prostor pro vyjádře-
ní představitelů firmy ke zveřejněné kritice ve 
stejném čísle Přeštických novin tak, aby moh-
la být zachována vyváženost zveřejňovaných 
informací. Reakci pánů Karla Ročka a Václa-
va Žáka zveřejňujeme v dnešním vydání. 

Úvodem obhajoby na výpady Ing. Ticho-
ty proti mé osobě a firmě Topenářství Roček 
a Žák s.r.o., jejímž jsem spolumajitelem, si 
dovoluji konstatovat, že v dobách historie zmí-
něné v úvodu jeho článku, tj. v letech 2004 až 
2012, jsem nebyl jednatelem firmy. Byl jsem 
v důchodu a předmětem mého podnikání byla 
a v současné době i je projektová činnost. Fir-
ma Topenářství Roček a Žák nemá od druhého 
čtvrtletí 2011 žádného zaměstnance a ani nikdy 
během své činnosti neusilovala o sběr a rozebí-
rání kovového odpadu, jak uvádí Ing. Tichota. 
Dále prohlašuji na svou čest, že o připravované 
změně územního plánu jsem se dozvěděl para-
doxně déle než ředitel školy Mgr. Josef Šperl, 
který dal k otisknutí svůj příspěvek adresovaný 
městu jako přílohu k článku Ing. Tichoty. Obča-
ny, kterých se případná změna územního plánu 
týká, ujišťuji, že já o tuto změnu neusiluji a ani 
v budoucnu usilovat nebudu.

Nevraživost stěžovatele vůči mé osobě jsem 
zaznamenal po odkoupení objektu bývalé che-
mické čistírny na počátku roku 2004. Tehdy 
za mnou Ing. Tichota přišel s dlouhým sezna-
mem požadavků, ve kterých mimo jiné žádal 
o odkoupení části zmíněné parcely, pokácení 
několika stromů v areálu, zbourání komínu atd. 
Zcela slušně jsem mu tehdy jako spoluvlast-
ník firmy naznačil, že priority firmy jsou jinde 
a o splnění některých jeho požadavků bude-
me uvažovat v budoucnu. Tak začala dlouhá 
a únavná anabáze. Během ní např. Ing. Tichota 
přinesl na MěÚ tašku slimáků, kteří se, zjevně 
na doporučení naší firmy, jali likvidovat jeho 
zahrádku. Zpočátku šlo o úsměvné příhody. Ty 
smutnější na sebe nedaly dlouho čekat.

Potíže nastaly při snaze firmy provozovat 
v rámci své činnosti sklad a prodej technic-
kých plynů (dále TP). Firma měla v té době pro 
povolení stavby skladu TP všechna potřebná 
vyjádření a neexistoval právní důvod, na zákla-
dě kterého by stavební úřad tuto stavbu nepovo-
lil. Přesto vedení firmy z dobré vůle a ve snaze 
o spokojené sousedské soužití od stavby skladu 
TP upustilo. Tento krok však závistivce neu-
klidnil. Sklad TP se tedy nikdy nepostavil (ani 
se stavět nezačal), takže ho den před kontrolou 
jaksi nebylo možno zbourat, jak lživě uvádí 
Ing. Tichota.

Nyní přejdu k další části, ve které Ing. Ticho-
ta upozorňuje na ,,podivně výhodný“ nákup 
objektu bývalé chemické čistírny. Skutečnost, 
že objekt se značnou ekologickou zátěží byl 
opakovaně neúspěšně prodáván správcem 
konkurzní podstaty, byla veřejně a dlouhodo-
bě známa. Záměr města koupit tento objekt za 
cenu 1 500 000 Kč byl schválen na veřejném 
zastupitelstvu dne 20. 11. 2003. Z uvedeného 
vyplývá, že jednatelé firmy správce konkurzní 
podstaty určitě nemuseli korumpovat, jestliže 
za areál zaplatil vyšší částku, než nabízel v té 
době jediný zájemce. Tento prodej byl řešen na 
stránkách těchto novin již v roce 2006 a nevi-
dím proto důvod, proč se k tomuto případu 
autor vrací. Dále chci upozornit na nemalou 
část prostředků firmy vynaloženou na likvidaci 
olejového hospodářství, chemikálií a barelů se 
znečištěným technickým benzínem, jako pozů-
statku po bývalých vlastnících areálu. Je s podi-
vem, že tato poměrně vážná zdravotní a bezpeč-
nostní rizika panu Ing. Tichotovi u předchozích 
provozovatelů areálu unikala. V poslední době 
firma investovala cca 250 000 Kč do uzavření 
vrtů, které sloužily k likvidaci perchloretylenů, 

nacházejících se nejen pod pozemkem firmy, 
ale i pod pozemky přilehlými.

K vysvětlení dalších pomluv, uvedených 
v článku Ing. Tichoty, týkajících se ,,nezákon-
ného provozování velkoobchodu“ si dovoluji 
využít rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského 
kraje (dále jen KÚ PK) ze dne 9. 8. 2012 pro-
ti kterému se nelze odvolat. Toto rozhodnutí 
bylo vydáno za základě stížnosti Ing. Ticho-
ty a jeho dcery MUDr. Daniely Mrázové ve 
věci dodatečného povolení stavby kontejne-
ru ISO A s přístřeškem. Kontejner ISO A je 
přenosná ocelová stavba bez základů o ploše  
30 m2 + přístřešek 7,5 m2 bez připojení na 
jakékoliv rozvody. Stížnosti a odvolání, která 
zatěžují úřady, probíhají nepřetržitě od počátku 
roku 2011. Před konečným rozhodnutím byla 
odvolacím orgánem postoupena až na Minis-
terstvo zdravotnictví ČR. Upozorňuji čtenáře, 
že toto rozhodnutí Ing. Tichota obdržel před 
zveřejněním svého článku. Nechci zatěžovat 
čtenáře přesnou citací jednotlivých bodů roz-
hodnutí KÚ PK a provedu výtah podstaty znění 
těchto bodů.

Stěžovatel: Záměr provozování velkoobchodu 
je v rozporu s územně plánovací dokumentací.

V rozhodnutí je účastníkům řízení sděleno, že 
pokud firma provozuje velkoobchod v areálu, 
nelze její jednání považovat za porušení územní-
ho plánu města Přeštice. Územní plán nevyme-
zuje, zda v zóně občanského vybavení může být 
pouze maloobchod nebo i velkoobchod.

Stěžovatel: Povolením stavby (kontejner ISO) 
a nelegálním provozováním velkoobchodu zde 
dojde k nárůstu dopravy.

Odvolací orgán konstatuje, že povolením 
doplňkové stavby kontejneru s přístřeškem 
o celkové ploše 37,5 m2, umístěné v areálu, 
nedojde ke změně využití areálu a ani nedojde 
ke změně dopravní situace v okolí areálu.

Stěžovatel: Stavební úřad nesprávně vyhod-
notil námitku o využívání kontejneru jako skla-
du materiálu (ocelových a umělohmotných tru-
bek) při provozování velkoobchodu.

Odvolací orgán souhlasí se způsobem, jakým 
stavební úřad námitku vypořádal. Dále konstatu-
je, že při předem neavizované prohlídce shle-
dal zanedbatelnou intenzitu užívání stavby.

Stěžovatel: Povolením stavby tohoto skla-
du by stavební úřad změnil zónu občanského 
vybavení na zónu průmyslovou.

Odvolací orgán konstatuje, že dodatečně 
povolená stavba rozsahu 37,5 m2 nemění cha-
rakter užívání areálu a její povolení je v souladu 
s územním plánem.

Stěžovatel: Stavební úřad nechrání pohodu 
bydlení v dané lokalitě.

Odvolací orgán považuje odvolání v tomto bodu 
za konstatování odvolatelů, nikoliv za námitku, 
kterou lze v odvolacím řízení vypořádat.

Po seznámení se s touto smrští stížností a leti-
tém odvolávání pana Ing. Tichoty k nejrůzněj-
ším institucím včetně ombudsmana ČR se čte-
nář musí jistě pozastavit nad tím, jak je možné, 
že v této zemi ještě malé firmy (na ty se lehce 
útočí) fungují a úřady úřadují. Naše firma, kte-
rá v letech 1992 až 2011 dávala lidem z Přeštic 
a okolí práci a řádně odváděla daně, jak vid-
no, neměla v sousedství pana Ing. Tichoty na 
růžích ustláno. Přitom podobné firmy (a ta naše 
k nim do roku 2004 také patřila), provozují bez 
jakýchkoliv problémů stejnou nebo obdobnou 
podnikatelskou činnost v domě s byty (např. na 
Havlíčkově náměstí).

Snažil jsem se o věrohodnost a o stručnost 
argumentace k jednotlivým bodům, obsaženým 
v článku Ing. Tichoty. Přes veškerou snahu je 
tato obhajoba rozsáhlejší, než jsem si předsta-
voval. Za tuto skutečnost se omlouvám a pro-
hlašuji, že nebudu na další případné pomluvy 
a lživá obvinění ze strany Ing. Tichoty v Přeš-
tických novinách reagovat. Argumenty použité 
na obhajobu firmy mohu ve většině případů 
v písemné formě na vyžádání doložit.

Karel Roček
Václav Žák 

Začal nový rok a zima nás drží v klubovně
U tepla z krbových kamen se pěkně sedí 

a povídá. Ale také trénuje vázání uzlů, mor-
seovka či jiné šifry. Podmračené počasí a brz-
ký soumrak umožňují hrát strašidelné hry. 
Abychom se nenudili, plánujeme i výpravy do 
zimního lesa anebo za kulturou. Světlušky se 
chystají navštívit divadelní představení, ostatní 
se možná pobaví na maškarním reji, který pro 
naše svěřence chystáme. Máme za sebou půl 
roku práce a děti-nováčkové už si zvykly na 
svoji partu a těší se na další schůzky. Letos nás 
čeká Svojsíkův závod – soutěž skautů a skau-

tek, pořadatelem okresního kola bude tentokrát 
středisko Příchovice. Rovněž plánujeme dal-
ší úpravy klubovny, také bude potřeba natřít 
a opravit plot, na jaře pořádně vygruntovat klu-
bovnu.

I když se to zdá předčasné, už promýšlí-
me letní tábor. Bude znovu na „našem“ místě 
u Strýčkovic a opět bude probíhat prvních čtr-
náct dní v červenci.

A nyní věříme, že zima ukáže také přívětivěj-
ší tvář a umožní nám i sáňkování a bruslení.

Jájina

Před 40 lety zemřel poslední 
přeštický regenschori Petr Blažek

Pozvánka na jeden z koncertů manželů Blaž-
kových z roku 1940.



Úspěšná sezóna oplotských hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Oplotě má již 

dlouholetou tradici. Hasiči se úspěšně zúčast-
ňují četných soutěží, např. v závěru sezóny 
2012 se nám podařilo obhájit vítězství v soutěži 
Štít města Dobřany. Již třetím rokem vydává-
me kalendář pro všechny příznivce hasičského 
sportu, můžete si jej zakoupit za symbolickou 
cenu 110 Kč u starosty hasičů Josefa Levory 
nebo objednat na adrese: sdh.oplot@gmail.com 
Náhled naleznete na našich webových strán-
kách www.sdhoplot.uvadi.cz Výtěžek akce 
bude použit na obnovu technického vybavení 
hasičské zbrojnice a podpoří tak činnost oplot-

ských hasičů. Zároveň zveme všechny přízniv-
ce na tradiční Hasičský bál 23. 2. 2013.

 Jakub Šafrata

Zimní halový pohár dorostenek 2013 
V neděli 13. ledna pořádala ZOSK Plzeň ve 

sportovní hale ZČU – Borská pole Zimní halo-
vý pohár dorostenek. Bez větších problémů si 
postup do finále ZHP zajistilo družstvo Tymá-
kova. 

Výsledky Přeštic:

TJ Přeštice – Vřeskovice  9:4, 
– Příchovice  4:8, – Plzeň-Újezd 4:5, 
– Tymákov  4:9, – Ejpovice 9:0

Sestava Přeštic:

brankářka:  Moravcová Adéla
obrana: Červená Patricie, Havlíčková Michae-
la, Schejbalová Kristýna, Komorousová Eliška, 
Jabbourová Aneta
útok: Bradová Adéla (7 branek), Kačírková 
Lucie (8), Kaslová Kateřina (10), Živná Eva 
(2), Voráčková Šárka (3)

Tabulka:
1. Sokol Tymákov           10 bodů
2. TJ Příchovice   8 b.
3. TJ Plzeň-Újezd  5 b.
4. TJ Přeštice    4 b.
5. TJ Vřeskovice   3 b.
6. Sokol Ejpovice  0 b.

Hodnocení trenérky m.n.h. Šárky Bradové:
Holky docela překvapily, netrénovaly od 

listopadu a hrály dobře. Podle výsledku to tak 
nevypadá, ale s Příchovicemi i Újezdem to byla 
škoda několika neproměněných šancí. Obrana 
hrála velice dobře celý turnaj, chybí už jen vypi-
lovat zakončení a bude to fajn, holky s Příchovi-
cemi, Újezdem i Tymákovem mají svázané ruce 
nervozitou, ale bojovaly a to mě moc potěšilo.

Po dobu turnaje zazlobila několikrát časomí-
ra. Sportovní úroveň byla průměrná. Tymákov 
je bez konkurence a projevuje se zkušenost mla-
dých hráček, hrajících pravidelně 1. ligu.     (šat)

Soutěž Starých gard – ročník 2012
Výsledky:

Chotěšov – Přeštice – 0:3 (Šindelář, Blahoudek, 

Knopf)

Přeštice – Zdemyslice – 5:1 (Rada K., Květoň, 

Knopf, Hraběta, Kriegelstein – Průcha)

Štěnovice – Přeštice – 0:3 (Mrázek, Šindelář, 

Květoň)

Lhota – Přeštice – 3:7 (Forejt 2, Kratzer – Bla-

houdek 2, Baumruk, Uzlík, Milota, Květoň, 

Mrázek)

Stod – Přeštice – 2:7 (Pleizner, Macháček – 

Dobrý 3, Blahoudek 2, Baumruk, Křepelka)

Přeštice – Chlumčany – 7:1 (Knopf 2, Uzlík, 

Dobrý, Květoň, Procházka, Šindelář – Mourek)

Spálené Poříčí – Přeštice – 2:2 (Byron, Šesták 

– Kriegelstein, Květoň)

Žinkovy – Přeštice – 3:0 kont. (hosté se nedo-

stavili)

Přeštice – Vstiš – 9:2 (Dobrý 3, Milota 2, Kvě-

toň 2, Šindelář, Baumruk – Homr, Dobrý)

Blovice – Přeštice – 1:3 (Hodina – Silovský, 

Šindelář, Šamberger)

Přeštice – Dobřany – 5:2 (Dobrý 2, Šamberger 

2, Lecjaks – Malý 2)

Klášter – Přeštice – 3:0 kont. (hosté se nedo-

stavili)

Losiná – Přeštice – 2:5 (Moulis, Hrach – Bla-

houdek 2, Knopf, Matík, Kriegelstein)

Přeštice – Lužany – 4:1 (Šamberger 2, Blahou-

dek, vlastní – Maricz)

Tabulka:

Nejlepším střelcem SG Přeštice byl Pavel 
Dobrý, který vstřelil 9 branek. Dále následovali 
Franta Šamberger – 8 branek, Luboš Květoň –  
7 branek a Honza Šindelář – 6 branek. Mužstvo 
SG v soutěžním ročníku neprohrálo ani jedno 
utkání. Dvě porážky byly z důvodu nedostavení 
se k zápasu, což nás připravilo o první místo.

 Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Fotbal – A-muži zahájili přípravu
Pod vedením trenéra Luďka Šilhánka zahájili 

A-muži přípravu na jarní sezonu. V kádru došlo 
k malým změnám.                                                                                            

Odchody: Jakub Bešta – přípravu zahájil na Sen-
cu Doubravka, Michal Fořt – návrat z hostování do 
S. Merklín, Filip Mrázek – přerušení činnosti 

Příchody: v jednání je setrvání Jirky Hrdličky 
z Chlumčan. Dále se do přípravy zapojili hrá-
či Adam Forman z Černic a Honza Duchek ze 
Senca – o které máme velký zájem. Přípravu 
zahájil po zranění i Milan Vacík a dorostenec 
Honza Gruzska.

Přípravné zápasy – turnaj J. Ibermajera, Senco:
Přeštice – Cerhovice 4:0 (1:0), branky: Lam-

bor, Bouc, Hřebec, Přibáň
PO 11. 2. 2013 18.00  Přeštice – SK ZČE
ST  13. 2. 2013 18.00  Holýšov – Přeštice
SO 16. 2. 2013 18.00  Přeštice – Černice
SO 23. 2. 2013 14.00  Žákava – Přeštice

Přípravné zápasy B-muži
SO 2. 2. 2013 15.30 Senco B – Přeštice B 
– hřiště Senco
SO 9. 2. 2013 14.00 Přeštice B – Lhota 
– hřiště Přeštice

SO 16. 2. 2013 14:00 Přeštice B – Štěnovice 
– hřiště Přeštice
ÚT 19. 2. 2013 18.00 Chlumčany – Přeštice B 
– hřiště Senco

Přípravná utkání – dorost starší
NE 3. 2. 2013 9.30 Senco – Přeštice 
– hřiště Senco
SO 9. 2. 2013 9.30 SK ZČE – Přeštice 
– hřiště Senco
NE 17. 2. 2013 – zápas o umístění – turnaj Senco
NE 24. 2. 2013 – zápas o umístění – turnaj Senco

Turnaj – starší žáci – Plzeň
O vánočních svátcích se zúčastnili SŽ turnaje 
v Plzni, kde skončili na výborném třetím místě.

Výsledky:
ZČE – Přeštice 0:0
Přeštice – Stříbro 4:0
Přeštice – Hořovicko 2:0
Klatovy – Přeštice 2:0 – semifinále
Přeštice – Planá 10:1 – o 3. místo

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Na výročním jednání se sešli členové 
vodáckého oddílu KČT Úhlava

Členové KČT Úhlava se počátkem roku sešli 
na výroční členské schůzi. Jedním z hlavních 
bodů byla volba výboru a statutárního zástup-
ce na další funkční období 4 let, důležitá byla 
i zpráva o hospodaření za uplynulý rok. Samo-
zřejmě nejzajímavější bylo zhodnocení akcí 
roku 2012 a ty připravované na rok letošní.

„Po loňské úspěšné organizaci přeboru 
Plzeňského kraje v eskymování jsme byli 
požádáni o organizaci i letos,“ začala hod-
nocení Hanka Žambůrková. „Bude se konat 
v polovině února v Plzni na bazénu Radbuza. 
Jinak z loňských akcí bylo významné čistění 
Úhlavy. Více než dvanáct desítek dobrovolní-
ků vyčistilo 13,3 říčních km a 42,5 pěších kilo-
metrů a sebrali 1,68 tuny odpadu.“ Dále hovo-
řila o dvacetileté oddílové tradici splutí jarní 
Otavy, letního vodáckého putování. „Vlastně 
první vodní akcí v přírodě bude šestého dub-

na otevírání naší řeky Úhlavy,“ uzavřela vše 
sportovní referentka. 

K diskuzi byly předloženy další plánované 
oddílové akce, o nichž bude rozhodovat zájem 
a mnohdy „stav vody na českých tocích“, plá-
nuje se kompletace již druhé kroniky přeštic-
kých vodáků na DVD.

Důležité slovo měla hospodářka Dáša Švih-
lová: „Příspěvky na vše nestačí, tak samozřej-
mě podáváme žádosti o dotace, pomáhá nám 
město, kraj, Český svaz kanoistiky, uspěli jsme 
i u soukromé nadační společnosti VIA.“

Hodně zajímavé byly i novinky o vývoji 
rekonstrukce loděnice a obnovy celého areálu 
u řeky. „Dobré je, že společnou řeč našlo město 
společně s tělovýchovnou jednotou a snaží se 
najít řešení ku prospěchu všech. Uvidíme, kolik 
bude možno uvolnit z rozpočtu peněz a co se 
postupně podaří uskutečnit,“ dodala.          (šat)



Dobrovolní hasiči v roce 2012
V roce 2012 byla jednotka sboru dobrovol-

ných hasičů města Přeštic povolána operač-
ním střediskem Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje ke 12 zásahům, přičemž se 
jednalo o 7 požárů, 4 technické zásahy a jedno 
prověřovací cvičení. Nejvýznamnějšími zásahy 
byla likvidace požáru hospodářské usedlosti ve 
Snopoušovech dne 19. února a likvidace požá-
ru stodoly v Červeném Poříčí dne 13. října. Za 
zmínku stojí, že všechny zásahy v loňském roce 
byly provedeny v okolních obcích mimo území 
města Přeštic. Kromě zásahů provedli dobro-

volní hasiči dalších 27 pracovních činností pro 
město Přeštice a jiné organizace, kde převažo-
valo proplachování propustků a kanalizací, mytí 
komunikací, nouzový dovoz vody a napouštění 
ledové plochy v areálu KČT. Dále v loňském 
roce hasiči 5x drželi požární hlídku při kultur-
ních akcích v přeštické sokolovně. Na 1. máje 
upořádali dobrovolní hasiči u příležitosti  
145. výročí od založení sboru akci „Odpoledne 
s hasiči“, při které byla veřejnosti prezentována 
činnost výjezdové jednotky i kolektivu mladých 
hasičů.             Ing. Martin Felix, SDH Přeštice

Český pohár v házené
Čtvrtfinálového kola Českého poháru národ-

ní házené se v polovině ledna zúčastnily i přeš-
tické ženy. V hale Západočeské univerzity se 
střetly s celky z Blovic, Tymákova a Mostu. 
V prvém zápase proti blovickým ženám si brzy 
utvořily náskok. Stav o poločase 8:3 dále navý-
šily až na 15:3, což až v závěru trestnými hody 
Blovice korigovaly na konečných 16:6 pro 
Přeštice. Druhý zápas s Mostem byl ve zname-
ní brankové přestřelky, kdy přeštické útočnice 
využívaly svoji kombinační rychlost k střílení 
branek. Výsledkem byl rekordní počet branek 
a vítězství 30:14 pro Přeštice. Poslední zápas 
s Tymákovem bylo střetnutí dvou již jistých 
postupujících. O výsledku rozhodla přesnější 
hra soupeřek, která znamenala prohru Přeštic-
kých 15:18. Vítězkami se staly ženy Tymáko-
va, spolu s nimi do semifinále postupuje celek 
Přeštic, třetí skončily Blovice, čtvrtý Most.

Sestava: brankářky Klinerová, Zadražilová 
S., obrana Skálová, Bošková, Vizingrová K., 
Špongrová, Vizingrová E., útok Levorová (12 
branek), Živná (7), Šrámková (9), Červená 
(14), Krouparová (4) a Volfová (15).

Klady i zápory viděl trenér Stanislav Za-
dražil: „Bylo znát minimum herní přípravy, ale 
povinnost jsme splnili a postoupili do semifiná-
le. Dva zápasy se slabšími soupeři byly dobré 
na rozehrání, dvě vítězství znamenala postup. 
Zápas s Tymákovem rozhodly nástupy soupe-

řek do obou poločasů, tam jsme vždy zaváhali. 
A také naše nepřesná střelba ve druhém poloča-
su. V sestavě chyběla Horáková a se začínající 
chřipkou ´bojovala´ Živná. Na zlepšení máme 
více než měsíc, semifinále se hraje druhého břez-
na. Pro postup do finále musíme vybojovat nej-
hůře druhé místo.“                                      (šat)

Snímek ze zápasu přeštických žen s Mostem 
při čtvrtfinále Českého poháru. Při střelbě 
zachycena hráčka Přeštic Jitka Živná.

Mladší žačky skončily druhé
V sobotu 15. prosince se zúčastnily mladší 

žačky Mikulášského turnaje v ZŠ Zábělská ul. 
v Plzni.

Děvčata nastoupila v plné sestavě: 
brankářka: J. Hrbáčková
obrana: V. Dobrá, M. Kamenová, L. Řezníčko-
vá, A. Brunátová
útok: L. Wiesnerová (17 branek), K. Tušková 
(8),  K. Ausbergerová (18), A. Schejbalová (4), 
K. Tremlová (3), M. Trávová (18)

Pořadí:
1. TJ Baník Most; 2. TJ Přeštice; 3. TJ Šrou-
bárna Žatec; 4. Sokol Tymákov; 5. TJ Plzeň- 
-Újezd; 6. Sokol Bakov – hoši; 7. Sokol Břez-
no; 8. Sokol Bakov – dívky   

Hodnocení trenérky m.n.h. Romany Jabbourové:
Děvčata absolvovala první turnaj v tělocvič-

ně, který pokládám za výbornou zimní přípravu. 

Zahrály jsme si sedm utkání systémem každý 
s každým. Bohužel hrací doba byla nejprve 1x15 
min. a poté zkrácena na 1x12 min., což už v tak 
malém prostoru bylo velice náročné. I přesto 
jsme v konkurenci družstev z našeho, Středočes-
kého a Ústeckého kraje snad obstály. Po prohře 
s Mostem 4:3, remíze s Žatcem 7:7 a výhrách 
s Tymákovem 9:8, s Újezdem 12:8, Březnem 
11:1, Bakovem hoši 9:5 a Bakovem dívky 17:7 
jsme obsadily pěkné 2. místo. V průběhu turnaje 
naše družstvo bylo velmi bojovné a některé akce 
předvádělo velice pěkně, ale s družstvy Mostu 
a Žatce se u nás projevila ještě určitá nezkušenost, 
kterou tato dvě družstva oproti nám už nasbírala. 
Ale i přesto pokládám 2. místo za úspěch a dou-
fám, že se z chyb poučíme a v příštím měření sil 
tyto porážky vrátíme.             Stanislav Zadražil

oddíl národní házené TJ Přeštice

TJ Přeštice – mladší žačky – 2. místo na Mikulášském turnaji v Plzni. Stojící zleva: trenérka 
Kristýna Vizingrová, Lucie Řezníčková, Kamila Tušková, Martina Kamenová, Veronika Dobrá, 
trenérka m.n.h. Romana Jabbourová, klečící zleva: Kamila Tremlová, Adéla Schejbalová, Michae-
la Trávová, Andrea Brunátová, Klára Ausbergerová, Júlie Hrbáčková, ležící: Lucie Wiesnerová. 

Vítězství na Zimním halovém 
poháru oblasti přípravek v Plzni

V sobotu 5. ledna uspořádala Západočeská 
oblastní soutěžní komise Zimní halový pohár 
přípravek v národní házené. Turnaje se zúčast-
nilo 9 družstev, rozdělených do 2 skupin. Jednu 
skupinu tvořila družstva dívek, druhou družstva 
chlapců. Hrací čas byl 2x11 min. 

Skupina dívek: TJ Přeštice A (dívky 3. tří-
dy), TJ Přeštice (dívky 2. třídy), Sokol Tymá-
kov, TJ Plzeň-Újezd  

Skupina chlapců: TJ Přeštice, TJ Plzeň-Újezd, 
TJ Litohlavy, TJ Božkov, Sokol Ejpovice

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice A:

brankářka: Pavlína Sedláčková
hráčky v poli: Evelína Sedláčková (8 branek), 
Karolína Sedláčková (2), Helena Voráčková 
(20), Marika Kriegelsteinová (5), Veronika 
Routová (4), Barbora Štěrbová (2)
trenérka: Eva Krouparová

TJ Přeštice B:
brankářka: Michaela Jelínková
hráčky v poli: Michaela Živná (3 branky), Lenka 
Sýkorová (1), Ella Romová (5), Adéla Buberlo-
vá, Kateřina Kováříková, Hana Kučerová  
trenéři: m.n.h. Stanislav Zadražil, Adéla Bradová

TJ Přeštice – hoši:
brankář: Filip Hurt
hráči v poli: Vojtěch Štěrba (8 branek), Jakub 
Brada (5), Radim Stehlík (2), Jan Kubeš, Jan 
Hranáč, Jan Pogadl (3), Filip Wohlmut (4), 
Dominik Buberle, Jan Treml 
trenéři: Matěj Gruszka, Lucie Kačírková

Výsledky turnaje:
TJ Přeštice A – Plzeň-Újezd 16:1, – Tymákov 

9:2, – TJ Přeštice B 16:1
Ostatní výsledky ve skupině dívek:

Plzeň-Újezd – Tymákov 6:4, – TJ Přeštice B 12:3
Tymákov – TJ Přeštice B 10:5

Tabulka skupiny dívek:
1. TJ Přeštice A   3  0  0  41:4 6 bodů
2. TJ Plzeň-Újezd  2  0  1 19:23   4 b.
3. Sokol Tymákov 1  0  2 16:20 2 b.
4. TJ Přeštice B   0  0  3   9:38 0 b.

TJ Přeštice hoši – Plzeň-Újezd 2:14, – Lito-
hlavy 5:12, – Božkov 3:14, – Ejpovice 12:11

Ostatní výsledky ve skupině chlapců: 
Božkov – Litohlavy 11:5, – Plzeň-Újezd 12:3, 
– Ejpovice 9:2
Plzeň-Újezd – Litohlavy 13:6, – Ejpovice 13:8
Litohlavy – Ejpovice 20:12 

Tabulka skupiny chlapců:
1. TJ Božkov     4  0  0   46:13 8 bodů
2. TJ Plzeň-Újezd     3  0  1  43:26 6 b.
3. TJ Litohlavy     2  0  2   43:41 4 b.
4. TJ Přeštice hoši  1  0  3   22:51 2 b.
4. Sokol Ejpovice     0  0  4   33:54 0 b.

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

Opět se ukázalo, že vítězné družstvo děvčat 
z 3. tříd nemá v této kategorii konkurenci a zcela 
po zásluze se stalo zimním přeborníkem oblasti. 
Mladší děvčata z 2. tříd, ač nezískala ani bod, 
podala bojovné výkony a předvedla některé 
pěkné momenty. Chlapci dokázali zvítězit nad 
Ejpovicemi, což jsou chlapci začínající, jako 
naši. Ve zbylých zápasech dokázali držet krok 
v prvních poločasech, ale s postupem času se 
vždy ukázala vyzrálost soupeřů. Na to, že naše 
družstva měla za sebou jeden trénink, tak v žád-
ném případě nezklamala. Nyní nastane období 
tréninků, na kterých bude úkolem trenérů zlep-
šovat všechny činnosti začínajících národních 
házenkářů.                             Stanislav Zadražil

oddíl národní házené TJ Přeštice

Stojící zleva: Barbora Štěrbová, Pavlína Sedláčková, Karolína Sedláčková, trenérka Eva Krou-
parová, v pokleku zleva: Marika Kriegelsteinová, Veronika Routová, ležící zleva: Evelína Sedláč-
ková, Helena Voráčková.

Členové přípravky TJ Přeštice na Zimním halovém poháru 2013 v Plzni.
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Hlasujte o film 
na přání 
na měsíc březen:
1. AVANGERES
– americký trhák

2. SVATÁ ČTVEŘICE
– český film

3. AMAZING SPIDER MAN

Ukončení hlasování: 15. 2. 2013

Vyplněný anketní lístek lze odevzdat
v IC Přeštice, zaslat e-mailem na
informacnicentrum@prestice-mesto.cz 
nebo hlasovat na www.kzprestice.cz

Pozvánka na mistrovství Plzeňského 
kraje v eskymování

Vodácké oddíly KČT Úhlava a TOM 20902 
Úhlava zvou všechny vodáky na 4. roč-
ník otevřeného mistrovství Plzeňského kra-
je v eskymování, které se bude konat dne  
16. 2. 2013 od 10 hodin na plaveckém bazéně 
SK Radbuza Plzeň, Kozinova ul. 3.

Závod má dvě disciplíny: 
1. Eskymování na čas, kdy soutěžící musí absol-
vovat trať, během které musí otočit předepsaný 
počet eskymáků. 
2. Eskymování na počet, kdy soutěžící musí ve 
stanoveném limitu absolvovat co možná nejvíce 
eskymáckých obratů. 

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

Vítězové z každé kategorie obdrží diplom, 
hodnotné ceny a budou nominování na mis-
trovství ČR, které se uskuteční 24. 3. 2013 
v Brně. V loňském roce se na republikové 

soutěži umístili zástupci Plzeňského kraje na 
předních pozicích!

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

Přihlášky posílejte do 14. února 2013 na 
hzamburkova@seznam.cz nebo telefonicky na 
čísle 777 832 520.

Hanka Žambůrková
KČT a TOM Úhlava

Žákyně ZŠ J. Hlávky v Přešticích 
získala bronzovou a zlatou medaili

Ve dnech 12. a 13. ledna se uskutečnil halo-
vý oblastní přebor západočeské oblasti mlad-
ších žákyň v tenise. Velmi úspěšně si vedla 
Terezie Voráčková z Přeštic, která získala  
3. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře spo-
lečně s Klárou Novákovou – obě TK Slavia 
Plzeň. Ve finále porazily dívky z TK Škoda 
Plzeň 6:0, 6:2. Úspěšně navázaly na vítězství 
ve čtyřhře z předešlého víkendu, kdy vyhrá-
ly celostátní turnaj v Dobřanech. Tam se jim 
v semifinále podařilo nečekaně porazit rus-
ký pár hrající za pražské tenisové kluby 7:5, 
7:6. Po této strhující bitvě byly všechny hráč-
ky odměněny potleskem diváků, kteří ocenili 
především útočný styl obou párů. Vzhledem 
k vysokému počtu účastnic (32 dívek) se finále 

hrálo až v pondělí, v něm Terezie Voráčková 
spolu se svojí spoluhráčkou zvítězily 6:2, 6:1 
nad pražsko-chebským párem. 

Terezka chodí do 6. třídy ZŠ v Přešticích, zde 
často využívá venkovní kurt. Rodiče si velice 
váží pochopení a podpory ze strany školy. 

Tenis hraje od 1. třídy, dříve se současně 
věnovala i mažoretkám, přestože se jí dařilo 
– byla mistryní ČR v sólo, duo formaci – dala 
přednost tenisu.  

V mateřském klubu se potkává s Andreou 
Hlaváčkovou i Bárou Záhlavovou Strýcovou, 
trénovala s Bohdanem Ulihrachem. Zajímavé 
bylo setkání i s panem Kotyzou – trenérem Pet-
ry Kvitové na přeborech v Plzni, kde hrála proti 
jeho dceři.          Text a foto Helena Voráčková

Poradna se zam uje na problematiku:

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

Poradna Vám poradí a pom že:

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

Pro koho je poradna ur ena:

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

Poradnu zajiš uje pracovišt  Centra pro zdravotn
postižené Plze ského kraje 

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

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

Poradíme vám kdykoliv.

• AVANGERS
• SVATÁ TVE ICE
• AMAZING 
   SPIDER MAN

P J OVÁNÍ
D TSKÝCH
KARNEVALOVÝCH
OBLEK

Spolupráce ve prospěch dětí
Dne 29. ledna se sál Kulturního a komunitní-

ho centra v Přešticích proměnil v pohádkovou 
říši plnou princezen, kouzelníků, pirátů a jiných 
krásných masek.

Maškarní zumba nahradila tradiční diskoté-
ku. Celé odpoledne bylo v režii slečny Hele-
ny Hodanové, vedoucí kroužku dětské zumby 
při DDM v Přešticích. Děti neskrývaly radost 
z pohybu. Žhavá hudba, nové taneční prvky 
a  spontánnost. Tak lze v krátkosti popsat taneč-

ní a zábavné odpoledne pro děti z DDM a škol-
ní družiny při ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích.

Tance byly proloženy  soutěžemi o nejúspěš-
nější tanečníky a nejatraktivnější masky. Odpo-
ledne se vydařilo a nikdo neodešel s prázdnou, 
za což patří dík ředitelce Domu dětí a mládeže 
v Přešticích paní Blance Zezulové a jejím kole-
gyním  Haně Strnadové a Haně Hasákové. 

Těšíme se na další společné akce i v druhém 
pololetí letošního školního roku.

Helena Macháčková
vedoucí vychovatelka ŠD


