
Kdy jste 
měl na těle 
první teto-
vání?

V  sedmnácti 
mi řekla sestra, že se necháme 
potetovat. Bylo to srandovní, 

tehdy nebyl internet, tak mi 
dal tatér v Plzni vybrat z kata-
logu a mně se líbil ornament. 

Nechal jsem si ho vytetovat 
uprostřed zad. Později mi ho 
Tom dodělal (Tomáš Sedláček, 
majitel tatérského studia pozn.
red.).
Ještě pořád ho máte?
Je to retro a mám to jako 

vzpomínku. Každý má na sobě 
nějakou „prasárnu“ z dětských 
let. Ale dneska už bych pře-
mýšlel úplně jinak. Celé tělo 
potetované ale nemám, je to 

jak s kovářovou kobylou. 
Někdo mi ale občas ve studiu 
vypadne, mám čas, tak do sebe 
píchnu.
Vážně?
Občas ano.
Vaše žena je také pote-

tovaná?
Ne. Ta nemá ani čárku. Ale je 

to spíš tím, že si nemůže vybrat 
a já na to nemám čas.

Vážení čtenáři,
v š e c h n y 

vás srdeč-
ně zdravím 
v roce 2022. 
I tento rok 
nás bude 
stejně jako 

dva roky předcházející bohužel 
provázet přítomnost epide-
mie koronaviru COVID-19. 
Věřím však, že již bude sláb-
nout a podaří se nám ji i díky 
očkování ve zdraví přečkat. 
Přestože i na funkci města má 
epidemie neblahý vliv, daří 
se nám po celou dobu jejího 
trvání udržet chod úřadu v celé 
jeho šíři i kvalitě. Hodnocení 
předchozího roku i plánům na 
ten letošní se věnuji v jiném 
textu těchto novin. Přesto zde 
však zmíním dva projekty, 
jejichž realizace může výraz-
ným způsobem ovlivnit podo-
bu i vybavenost našeho krás-
ného města.

Historicky nejtrvalejším přá-
ním občanů i vedení města je 
výstavba krytého plaveckého 
bazénu. Přestože jsme v minu-
losti byli zahájení této stavby 
velmi blízko, okolnosti nám 
nepřály a zůstalo jen u plánů. 
Uspokojit poptávku po zařízení 
umožňující podporovat zdravý 
styl života a rozšířit nabídku 
o další sportoviště byl jedním 
z našich cílů již v komunálních 
volbách v roce 2014. Z nich 
vzešlá nová politická repre-
zentace se tématu okamžitě 
začala věnovat. V roce 2016 
byla zpracována první studie, 
která umístila stavbu do blíz-
kosti areálu ZŠ Josefa Hlávky 
Na Jordáně. Přiléhá k budově 
školní jídelny, přístupná je 
z Nepomucké ulice. Jedná se 
o oplocenou plochu, na které 
má město nyní uložený různý 
stavební materiál. Studie byla 
přijata zastupitelstvem měs-
ta kladně a bylo rozhodnuto 
o dalších krocích. V roce 2017 
byla proto objednána doku-
mentace pro územní rozhodnu-
tí. To bylo následně na podzim 
roku 2018 místním stavebním 
úřadem vydáno. Město tím zís-
kalo velice cennou informaci 
– bazén je možné ve vybrané 
lokalitě postavit. I nadále však 
bylo zřejmé, že stavbu tohoto 
charakteru bude možné reali-
zovat pouze v případě, kdy na 
ni budou k dispozici patřičné 
finanční prostředky. Prověřo-
vali jsme všechny dostupné 
dotační příležitosti, ale žádný 
z nich nebyl určený pro tento 
projekt. Změna nastala v pro-
sinci 2020, kdy Národní spor-
tovní agentura vypsala v rámci 
dotačního investičního progra-
mu Výzvu 14/2020 Standardi-
zovaná infrastruktura.

Začátek roku je vždy pří-
ležitostí k hodnocení roku 
minulého a k představení plánů 
na rok nadcházející. Dovolím 
si tedy seznámit vás s činností 
města v roce 2021 a s plány na 
rok 2022.

Rok 2021 byl zcela určitě 
jeden z těch, který se zapíše do 
historie Přeštic jako rok inves-
tiční. Kapitálové výdaje města 
přesáhly 100 mil. Kč!

Největší měrou se o to 
zasloužila rekonstrukce Mod-

rého domu v Palackého ulici. 
V loňském roce zde bylo pro-
investováno více než 58 mil. 
korun. Vzhled budovy již 
nabral konečnou podobu, prá-
ce nyní probíhají v interiérech. 
Stavba zdárně pokračuje pod-
le schváleného harmonogra-
mu, i když musela zvládnout 
mnoho nečekaných překážek. 
Oproti projektu byla například 
provedena zcela nová izolace 
proti vlhkosti obvodového zdi-
va, byla doplněna též izolace 
zlepšující akustické vlastnos-
ti obvodových stěn a příček. 
Přestože to stálo nějaké pro-
středky, věřím, že to všichni 
nájemníci ocení. Na návrat se 
těší pracovníci Úřadu práce 
ČR, Fyzioterapie Štěpánky 
Korcové a zejména nájemníci 

bytů, kteří dostanou k užívání 
úplně nové, vybavené malo-
metrážní byty.

Další významnou stavbou je 
rekonstrukce budovy Středis-
ka volného času Slunečnice 

v Rebcově ulici. V roce 2019 
byla dokončena přístavba, kte-
rá umožnila umístit vybavenou 
dílnu, laboratoř, chovatelskou 
sekci a zázemí pro péči o zví-
řata. 
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Město Přeštice 2021 a 2022

OČKOVÁNÍ 
BEZ 

OBJEDNÁNÍ
Kdy: 

7. 1. 2022
od 13.00 do 14.00 hod.

Kde: 
konferenční sál 
KKC Přeštice

Masarykovo náměstí 311
vchod z Jungmannovy ulice

Bližší informace na str. 12

POZNEJ
svoje 
město
22. 1. 2022 

od 13.00 do 16.00 hodin
(nová trasa)

Naučně historická 
vědomostní procházka 

pro rodiny s dětmi 
i jednotlivce městem, 

odměnou bude nalezený poklad.

Start a propozice 
v TIC Přeštice.

Jako do křišťálové koule hledí školačka Nikola, a možná už vidí, co Přešticím přinese nový rok. Jestli si to ale nechá pro sebe, nebo 
už to prozradila kamarádkám, kdo ví… Budoucnost ovšem bude nejspíš taková, jakou si ji zařídíme. Pro začátek stačí, když se na sebe 
nebudeme mračit, ať už s rouškou nebo bez ní. O zábavu Přeštičáků se jistě postarají během roku Kulturní a komunitní centrum a mno-
hé další spolky, které zpestřují obyvatelům Přeštic život. Hodně zajímavý bude letošní podzim, kdy se po čtyřech letech opět konají 
obecní volby. Jestli doma nemáte křišťálovou kouli, běžte se podívat na náměstí, zadívejte se jako školačka Nikola, a třeba uvidíte, jak 
to všechno dopadne. Veselý a zdařilý nový rok přeje čtenářům redakční rada Přeštických novin.           Text (red), foto Milan Janoch
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Městská policie v listopadu 2021      725 726 549
Krádež jízdního kola na 

Masarykově náměstí
Dne 8. 11. 2021 v 16.50 hod. 

byla nezletilou dívkou na MP 
oznámena krádež nezajiště-
ného jízdního kola opřeného 
o vrata na Masarykově nám. 
v Přešticích vedle České spo-
řitelny. Pomocí městského 
kamerového systému zjištěno, 
že kolo odcizil pětadvacetiletý 
mladík, bydlící na ubytovně 
v Přešticích, který na kole odjel 
směrem do Městského par-
ku. Strážníci osobu dle místní 
znalosti ztotožnili a nacionále 
předali Policii ČR. Pachatel je 
podezřelý ze spáchání přestup-
ku proti majetku. Jízdní kolo 
bylo nalezeno v obci Nezdice, 
kam jej pachatel odvezl, a jeho 
zaměstnavatel jej vrátil na 
policii. Následně bylo předá-
no poškozené. Žádáme obča-
ny, aby při odkládání jízdních 
kol tyto umisťovali do stojanů, 
kterých je na náměstí několik; 
ale hlavně, aby svá jízdní kola 
zajistili proti krádeži a tím jí 
předcházeli. Pokud by toto 
kolo bylo zajištěné, zůstalo by 
na svém místě. Děkujeme.
Převoz osoby pod vli-

vem alkoholu na záchyt-
nou stanici

Dne 12. 11. 2021 v 18.12 h 
přijali strážníci oznámení od 
policistů místního oddělení, 
že v komunikaci ul. Tyršo-
va v Přešticích je podnapilý 
muž s nožem. Na místě zjištěn 
oznamovatel, který hlídce sdě-
lil, že v komunikaci ležel muž 
a vedle něho nůž. Oznamovatel 
nůž odkopl, aby muž nikoho 
neohrozil. Muž se poté zvedl 
a odešel vrávoravým krokem 
směrem k ul. Smetanova. Nůž 
si následně převzali strážní-
ci. Dle popisu byl muž zjiš-
těn uprostřed komunikace ul. 
Smetanova. Tohoto strážníci 
vyzvali, aby předložil doklad 
totožnosti a opustil komu-
nikaci, neboť ohrožuje svůj 
život i bezpečnost silničního 
provozu. Jelikož muž odmí-
tl předložit doklad totožnosti 
ani jinak se strážníky nespolu-
pracoval, bylo mu sděleno, že 
bude předveden na PČR. Muž 
byl následně vůči strážníkům 
agresivní a kladl odpor při 

předvedení, proto byly použity 
donucovací prostředky. Dvaa-
čtyřicetiletý muž z Třemošné 
byl ztotožněn policisty a pro-
vedenou dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno 3,16 pro-
mile alkoholu v dechu. Jelikož 
byl předvedený ve stavu, kdy 
pod vlivem alkoholu nekon-
troloval své chování, nebyl 
schopen samostatné chůze, 
ohrožoval vlastní bezpečnost 
i bezpečnost silničního provo-
zu a při předvedení i strážníků, 
byl převezen na záchytnou sta-
nici do Plzně. Následující den 
byl přestupce řešen v příkaz-
ním řízení pro přestupky proti 
veřejnému pořádku a silniční-
mu provozu. Tímto děkujeme 
oznamovateli za pohotovou 
reakci.
Maření výkonu úřední-

ho rozhodnutí a vykázá-
ní řidiči v ul. Jungman-
nova a Veleslavínova

Dne 17. 11. 2021 byli pomocí 
kamerového systému, ve spolu-
práci s hlídkou policie, zjištěni 
šestadvacetiletý řidič z Dnešic 
a pětatřicetiletý řidič z Přeštic, 
kteří řídili v ul. Jungmannova 
a Veleslavínova v Přešticích 
vozidla zn. volkswagen, ačko-
li mají vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Podezře-
ní ze spáchání trestného činu 
– maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání byla 
předána k dalšímu opatření 
Policii ČR.
Jízda řidiče audi přes 

plnou čáru, na červenou 
a pod vlivem alkoholu 
v Přešticích

Dne 20. 11. 2021 ve 22.08 
hodin při hlídkové činnosti 
v Přešticích na Masarykově 
nám. spatřili strážníci přijíždět 
po hlavní silnici od Klatov 
vozidlo audi, jehož řidič před-
jel kolonu před sebou jedou-
cích tří osobních vozidel, a to 
na přechodu pro chodce, a dále 
přes plnou čáru v ul. Rybova. 
Následně projel na červe-
ný signál – Stůj – křižovatku  
ul. Rybova, Nepomucká a Tř. 
1. máje, kde ohrozil řidiče 
vozidla, který projížděl křižo-
vatkou od Nepomuka na zele-
ný signál – Volno. Řidič vozi-
dla audi byl strážníky stavěn 

na Tř. 1. máje před čerpací sta-
nicí Benzina, avšak na zname-
ní dávané z vozidla MP – Stop 
– nereagoval a ujížděl rych-
lostí přesahující rychlost min.  
110 km/h směrem k fotbalové-
mu hřišti. Hlídkou byl zasta-
ven za Přešticemi ve směru na 
Plzeň. Jednalo se o jednadva-
cetiletého řidiče z Plzně, kte-
rý po zastavení nadýchal 0,42 
promile alkoholu v dechu. Na 
místo byli přivoláni policisté, 
kteří řidiči zakázali další jízdu, 
a dopravní přestupky včetně 
jízdy po požití alkoholických 
nápojů byly předány k vyří-
zení na správní orgán MěÚ 
Přeštice.
Pomocí MKDS zjištěni 

pachatelé krádeží v RD 
v ul. Luční v Přešticích

Dne 26. 11. 2021 byli pomocí 
kamer MKDS ztotožněni dva 
pachatelé z Přeštic, třiatřiceti-
letý a devětadvacetiletý, kteří 
dne 25. 11. 2021 opakovaně 
vnikli do rodinného domu 
v Přešticích, ul. Luční, odkud 
odcizili věci, které následně 
odvezli dodávkovým vozidlem 
a pokoušeli se je prodat cestou 
internetu. Pachatele, kteří jsou 
podezřelí ze spáchání trestné-
ho činu krádeže, zadrželi poli-
cisté, kteří věc dále šetří.

Střípky měsíce
listopadu 2021

 9. 11. po 14.00 hod. nalezen 
v zámku vozidla škoda na par-
kovišti Masarykova nám. klíč 
od vozidla. Provedenou lustra-
cí zjištěn provozovatel, který 
si následně klíč od strážníků 
převzal a vozidlo zabezpečil 
proti odcizení.
 21. 11. před 20.00 h zajištění 
bezpečnosti posádky záchran-
né služby před ubytovnou 
v ul. Veleslavínova, když se 
do sanitního vozidla dobýval 
kamarád ošetřované osoby. Věc 
si na místě převzali policisté. 
Před 22.00 h výjezd s policisty 
do ubytovny v ul. Palackého, 
kde mělo údajně docházet ke 
rvačce několika osob. Na mís-
tě zjištěn v podnapilém stavu 
syn a otec z této ubytovny, kte-
ří se pohádali o potraviny.
 27. 11. byla strážníky zjištěna 
poškozená skleněná výplň na 

autobusové zastávce na Masa-
rykově nám. Pomocí kamero-
vého systému bylo zjištěno, 
že k poškození skla došlo dne  
26. 11. ve 22.46 hod., kdy jej 
rozbil podnapilý muž rukou. 
Následně odjel autobusem 
směrem na Skašov. Dle místní 
znalosti strážníků byl v osobě 
identifikován šestatřicetiletý 
muž z Újezda. Tento uhradí 
opravu zastávky a byl řešen 
pro přestupek proti majetku 
v příkazním řízení.
 V listopadu byla na MP 
nahlášena černá skládka 
bioodpadu v zahrádkářské 
kolonii za řekou. Šetřením 
bylo zjištěno, že se nejednalo 
o černou skládku, ale o biood-
pad, který zaměstnanci povodí 
řeky a města Přeštice odstra-
nili z břehů a samotné řeky, 
který tam naházeli občané této 
kolonie, ačkoli jej mohou zlik-
vidovat pomocí bionádob či 
kompostérů. Žádáme tímto 
zahrádkáře, aby se chovali 
zodpovědně a neznečišťovali 
břehy ani samotnou řeku. 
Vrátí se nám to všem v pří-
padě jarních přívalů vody 
a jejího vylévání z koryta 
řeky.

Provedeno: 2x výjezd na na-
rušení objektu budov města, 
doručení písemnosti na žádost 
správního orgánu MěÚ.

V listopadu provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-

pečnosti silničního provozu: 
1) dohled při blokovém čištění 
ulic v Přešticích
2) usměrňování dopravy v ul. 
Hlávkova z důvodu poruchy 
autobusu na silnici I/27 a v ul. 
Rybova při dopravní nehodě 
3) neoprávněné ukládání plas-
tů a polystyrenu do obecních 
popelnic firmou z Plzně pro-
vádějící opravu fasády v ul. 
Husova – popelnice uvolně-
ny od odpadu a zlikvidovány 
samotnou firmou
4) zajištění bezpečnosti pra-
covnic ochrany dětí při návště-
vě rodin
5) provedeno značení 7 jízd-
ních kol a 1 kompenzační 
pomůcky syntetickou DNA 
6) zajištění veřejného pořád-
ku na akcích města – Den 
boje za svobodu a demokracii 
u pomníku v parku na Masa-
rykově nám., lampionový prů-
vod ve Skočicích.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) údajná ztráta zásilky na poš-
tě v hodnotě min. padesáti tisíc 
2) průjezd vozidla VW Přešti-
cemi, jehož řidič byl podezřelý 
z trestného činu
3) poškození vozidla na parko-
višti Masarykova nám.
4) krádež jízdního kola na 
Masarykově nám.

5) osoby požívající alkohol 
v Městském parku
6) maření výkonu úředního 
rozhodnutí dvou řidičů moto-
rových vozidel v ul. Veleslaví-
nova a Jungmannova
7) poškození autobusové 
zastávky na Masarykově nám.
8) u kontejnerů na separova-
ný odpad zjištěno 6 pachatelů, 
kteří odložili v ul. V Háječku 
a K Cihelně odpad a znečis-
tili tím veřejná prostranství 
– řešeni v příkazním řízení 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku.

Proveden výjezd na 2 volně 
pobíhající psy: Tř. 1. máje, 
Skočice – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

Na území města nalezeno: 
mobilní telefon v ul. V Háječ-
ku, peněženka s fin. hotovos-
tí v ul. Rybova – předáno na 
ztráty a nálezy MěÚ, cestovní 
pas v ul. Sv. Čecha – předáno 
na MěÚ.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice, Nepo-
mucká – 74 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 69 km/h, Přešti-
ce–Zastávka – 80 a 85 km/h, 
v ul. Na Borech, kde je dovole-
ná rychlost 30 km/h – 57 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Novoroční ohňostroj v Přešticích ve fotografiích



Dokončení ze str. 1
Ještě tetovat doma, to už je 
moc.
Jak vás napadlo začít 

tetovat lidi?
Já jsem si tak různě kreslil, 

a když jsem se potkal na pivu 
s Tomem, zeptal se, jestli bych 
nechtěl zkusit do někoho pích-
nout. Buď to půjde, nebo ne. 
Já měl hrozný vítr, píchnout 
do někoho cizího navíc tak, 
aby to bylo nositelné. Neu-
měl jsem s mašinkou, tedy 
tetovacím strojkem, to jsem 
si musel vyzkoušet. Tak jsem 
zašel k řezníkovi a koupil jsem 
prasečí nožičky. Vzhledem 
k tomu, že jsem vegetarián 
a řeznictví patří příbuzným, 
tak to byla veliká legrace.
Učil jste se tetovat na 

prasečích nožičkách?
Zkusil jsem rozjet strojek, 

ale paradoxně je to blbost. Do 
mrtvého masa neuděláte ani 
čárku. Je tuhé, studené a hlav-
ně mastné. Nikomu to nedopo-
ručuju.
Takže do člověka pích-

nout bylo snazší?
Svým způsobem ano, i když 

to byl divný pocit. Prvního 
zákazníka si pamatuju a urči-
tě ho budete znát. Myslím, že 
byl spokojený, chodí ke mně 
pořád. Byla to prvotina, dnes 
bych to udělal lépe, ale nosi-
telné to je.

Jakou potřebujete na 
tetování licenci?

Je třeba projít kurzy. Nejdříve 
kosmetický a navazující teto-
vací kurz. Takže jsem kosme-
tik a můžu čistit pleť (smích). 
Zkouška spočívá v kresle-
ní a ukázat nějaké tetování. 
Samozřejmě je kolem toho 
ještě další papírování a dnes je 
tetování moje živnost.
Kolik tetujete lidí?
Někdy se povedou i tři práce 

denně, když jsou to menší věci. 
Když mám větší práce, tak mi 
tu sedí jeden člověk celý den.
Mě fascinuje to, že se 

pořád najde dost zájem-
ců.

Hrnu před sebou zakáz-
ky na dva měsíce a Tom má 
objednávky na tři čtvrtě roku 
dopředu.
To jsou lidé z Přeštic?
Tak deset procent z Přeštic, 

ale nejvíc z Plzně, Klatov, ale 
jezdí třeba i z Českých Budě-
jovic
To jsou vaši kamarádi, 

nebo si vás našli náhod-
ně?

Spíš náhodně nebo dostanou 
doporučení. Projdou si tetova-
cí studia a rozhodnou se podle 
toho, co se jim líbí.
Co si lidé necháva-

jí tetovat? Je nějaký 
trend?

Občas se najde někdo, kdo 
chce srdce nebo kotvu, to je 
klasika. Trendem jsou ale 
obrazy reálných věcí. Od por-
trétů, přes motorky až po růz-
né bubáky. Co je komu milé. 
Někdy přinesou fotku a podle 
toho jedeme.
Tetování bolí, nebo ne-

bolí?
Tetování bolí, kdo říká, že 

nebolí, tak si vymýšlí. Tetová-
ní musí bolet.
Když někoho tetujete 

celý den, tak to asi není 
žádná chuťovka?

Čtyři až pět hodin lidi ještě 
drží. Pak se začnou kroutit. 
Tetování je o tom, že si to 
každý musí projít od samého 
začátku, je to prostě rituál. 
Kdyby to zákazníky nebolelo, 
tak to nosí každý moušl.

Dají se lidé, kteří k vám 
chodí, nějak zařadit?

Zahrnul bych asi celou 
střední třídu. Hodně to chtě-
jí sportovci, ať už fotbalisti 
nebo kulturisti, bojová umění, 
motorkáři.
Kdo je váš nejstarší zá-

kazník?
Chodí k nám paní z Chlumčan, 

které je kolem sedmdesátky. 
Nechala si udělat různé orna-

menty. Dřív měla jen dočasné 
nastříkané obrázky, ale pro-
tože jezdí do lázní, tak jsme ji 
vytetovali pořádné trvalé.
Co ji k tomu vede?
Byla u nás asi čtyřikrát 

a říkala, že si na stará kolena 
plní sen.
Dá se tetování pokazit 

a spravit?
Dá se obojí. Chodí sem tře-

ba lidé, kteří mají tetování od 
osmnácti let a nejsou s tím 
spokojení. Něco lze úplně pře-
kérovat, takže se nepozná, že 
tam něco bylo. Něco lze roz-
šířit, zvětšit, přidělat, ale ne 
předělat. Dnešní barvy jsou 
ovšem mnohem kvalitnější než 
dřív, dobře kryjí, světlejší tóny 
přebijí tmavší tóny, dneska je 
možností mnohem více.
Když si lidé necha-

jí něco vytetovat a pak 
zjistí, že to nechtějí 
navždy, co udělají?

Ti k nám moc nechodí. Teto-
vání lze vymazat laserem, ale 
je to běh na dlouho trať a je to 
mnohem dražší, než samotné 
tetování. Ale myslím, že lidi, 
kteří nechtějí tetování, nebo 
o tom nepřemýšlí, tak sem 
nepřijdou.
Teď je tetování v oblibě, 

nenastane ale útlum?
Myslím, že ne. Spíš se mění 

způsob tetování. Jeden čas se 
dělal watercolor, jako by to 
bylo namalované vodovka-

mi, v devadesátých letech 
byly trendem ornamenty 
nebo třeba čínské znaky. 
Nejstálejší je černobílá rea-
listika, různé portréty atd. 
Další stálá věc je old school, 
což jsou jednoduché věci na 
oko.

Když lidi řeknou, jedu 
se nechat tetovat do 
Přeštic, co mají čekat?

My se hodně zabýváme rea-
listikou, ale do toho se občas 
objeví nějaká žena, která 
chce napsat děti s datem 
narození. To se dělá běžně 
a běžně se to dělat bude. Na 
tom se ale člověk mého typu 
nevyřádí.

Ještě se někdo nechá 
vytetovat srdce protknu-
té šípem a v tom ženské 
jméno?

Sem tam ano. Lidi chtějí mít 
ale výtvarně hezké tetování. 
Pak je tu tetování, kterému 
já říkám komerční. Člověk si 
večer doma otevře počítač, na-
jde si první líbivý obrázek, ale 
vůbec ho nezajímá, že to má 
dalších patnáct tisíc lidí.
Já nemám žádné teto-

vání, nemám k tomu 
vztah. Mám ale pocit, že 
už to má skoro každý.

Do budoucna budete možná 
poslední výjimka. Mladí lidé 
na to slyší hodně. Kdyby moh-
li, tak už k nám jdou patnácti 
letech. To ale nemůžou, jedině 
když mají souhlas rodičů.
Proč jste se rozhodl 

živit tetováním, když 
jste pracoval osmnáct 
let v psychiatrické léčeb-
ně?

Mám odjakživa tvůrčí sklo-
ny. Mám doma rozdělaná plát-
na, a když mám chuť a čas, tak 
zalezu ke stojanu a maluju ole-
jem. Dělám infantilní figurál-
ní malbu. Tím, že ale kreslím 
každý den ve studiu, tak doma 
už nemám chuť. Na ústavu mě 
to bavilo, tam byli zajímaví 
lidé, i mezi pacienty. K teto-
vání jsem přecházel postupně 
a najednou jsem to začal dělat 
naplno.

Přijde mi, že jste hek-
tický roztěkaný člověk, 
jak se můžete soustředit 
na tetování?

Jakmile zapnu strojek a je 
připravena plocha na těle, 
tak mi přepne v hlavě a jsem 
najednou úplně jinde. Totálně 
se soustředím a kolikrát zjis-
tíme, že jsme s Tomem dvě 
hodiny ani nepromluvili.
Máte pocit, že jako taté-

ři jste komunita nebo si 
konkurujete?

Jsem kolegové, o konkuren-
ci bych nemluvil. Jsme komu-
nita, kromě práce tak třeba 
jezdíme na soutěže a tam se to 
pozná, že v tom není rivalita. 
Vídáme se, hlásíme se k sobě 
a bavíme se o tom, co a jak 
děláme. Je pravda, že lidé, 

kteří netetují, tak nám nero-
zumí.
Jak probíhá soutěž 

v tetování?
Především si musím sehnat 

modela, který se mnou pojede. 
Někoho kdo má ještě místo na 
těle, abych mu tam mohl něco 
vytetovat. Obvykle mi nechají 
absolutně volnou ruku, protože 
mi věří a vědí, že na soutěži 
udělám to nejlepší.
Je těžké si sehnat ně-

jakého modela?
Ani ne. Já si vymyslím, co 

chci dělat a ten člověk nabíd-
ne sebe jako plátno. Já mám 
model zdarma a model má 
zdarma tetování.
Proč jste začal praco- 

vat v psychiatrické lé-
čebně?

Pro mě to byla nejjednoduš-
ší cesta, jak se vyhnout vojně. 
Šel jsem tam civilní služ-
bu. Trvala osmnáct měsíců, 
a když jsem se rozhodoval co 
dál, tak jsem zůstal. Bylo to 
pro mě nejpohodlnější a pení-
ze tam špatné nebyly. Někte-
rá oddělení byla drsná, třeba 
neklid, ale jinak v pohodě. 
Byl jsem přesvědčený, že tam 
budu napořád. Pak se začala 
zvyšovat administrativa, mís-
to lidí se řešily papíry, a to mě 
nějak přestalo bavit. Tady ve 
studiu máme úplně jiný ryt-
mus.

Proč jste tedy studoval 
keramickou školu?

Vždycky jsem byl tvůrčí typ, 
maloval jsem od dětství. Tady 
na sídlišti v Přešticích byl kopec, 
říkalo se mu prdlák a to byla 
vyvezená hlína ze stavby byto-
vek. Já si tahal domů kila různě 
barevného jílu a keramika mě 
chytla. Chtěl jsem se tím živit, 
ale nějak to zatím nevyšlo.
Keramikou se vůbec ne- 

zabýváte?
Zrovna jsme si s kamarádem 

vyrobili dva hrnčířské kruhy 
a v plánu máme ještě keramic-
kou pec. Až to na nás přijde, 
roztočíme kruhy a něco vyro-
bíme. Děti už na tom řádí teď. 
Dřív jsem taky trochu koval, 
protože děda byl kovář.
Kde byl kovářem?
V Letinech, už je ale po smr-

ti. Všechno mu šlo, udělal mi 
výheň a kovadlinu a já jsem 
koval a to bylo období, že jsem 
nevěděl, jestli budu kovat nebo 
dělat keramiku.
Umíte to ještě dneska?
Řekl bych, že ano. I kera-

miku jsem schopen vytočit, 
vázu, džbán, to myslím, že 
zvládnu v pohodě do třiceti 
centimetrů. Kování byl jenom 
koníček.

Jak se zlepšujete při 
tetování?

Koukám, jak to dělají jiní 
tatéři a protože jsme celý den 
ve studiu s Tomem, tak mu 
občas kouknu pod ruku. Baví-
me se o různých postupech, co 
a jak. Jsem na to dva a doplňu-
jeme se.
To vypadá, že Tomáš je 

váš guru?
Přesně. Jsem čarodějův učeň. 

Občas mu říkám šéfe, ale 
z legrace. Tom je majitel stu-
dia a já mám u něj pronajatý 
flek. Když jsem se díval, co 
Tom dělá, tak jsem nevěřil, že 
to někdy budu umět. Ale pílí 
a každodenním tetováním se 
člověk posouvá po kouskách 
dopředu. Dnes dělám práci, na 
kterou bych si před čtyřmi lety 
vůbec netroufl.
Proč pracujete v Přeš-

ticích?
V Horní Lukavici máme 

dům, ale srdcem jsem přeštic-
ký. Já bych ani nechtěl jít dělat 
někam jinam. Doma neříkám, 
že jdu do práce, ale do studia. 
Táhne mě sem srdce. Přeštice 
mám prostě rád. Jsem Přeš-
tičák a do smrti budu, i když 
bydlím v Horní Lukavici.
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První tetování jsem zkoušel na vepřových nožičkách

Tetovaní penzisté

Musí to bolet

Ľubomír Smatana
redaktor Českého rozhlasu 

(neprošlo korekturou)

Totální soustředění

Guru z Přeštic




  SRDCE NA DLANI

21. 1. a 30. 1. 2022 od 19.00 hod.  
Komedie – Česko, 2022, 95 min.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. 
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. 
Můžeme se zamilovat ve školce, v důcho-
du, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. 
Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po 
odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pou-
ličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška 
Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali 
celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? 


  MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA

28. 1. a 30. 1. 2022 od 17.00 hodin  
Animovaný – Rusko, 2021
Princezna Barbara není žádné uťápnuté 
stvoření a nenechá si od tatínka krále nic 
přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krá-
le drží v hrsti zloduch, který mu ukradl 
zázračný lektvar. Jako správná rebelka se 
rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na 
strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nene-
chá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat 
svá vlastní pravidla. Bogey se s tím hodně težko srovnává, vlastně 
ji i tak trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí a lás-
kou jsou mnohdy hodně tenké…


  ZLATO

28. 1. 2022 od 19.00 hod.
Thriller – Austrálie, 2021
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné 
australské pouště se odehrává drsný thriller o chamtivosti, která 
dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě 
za nesmírným bohatstvím? Dva cizinci putují australskou pouští. 
Virgil (Zac Efron) jede za prací, která mu údajně změní život, a má 
ho tam přivézt ne zrovna sympatický řidič Keith (Anthony Hayes). 
Během cesty se jim přehřeje motor auta, a tak musí zastavit upro-
střed vyprahlé divočiny. Když Keith automobil opravuje, zaujme 
Virgila zlatý odlesk u jeho nohou. Začnou kopat a objeví ten nej-
větší balvan zlata, jaký kdy kdo nalezl. 
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – LEDEN

On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/
/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

Přízemní výstavní sál: 17. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Krojované Vánoce – lidová píseň a kroje v ilustracích Marie Fischero-
vé Kvěchové. Druhá výstava známé prvorepublikové malířky a ilustrá-
torky v Přešticích, doplněná o kroje ze sbírky DHP.

Sál řemesel: 17. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Zimní a železničářský betlém Zdeňka Roubala a betlémy ze sbírky 
Domu historie Přešticka.

Podkrovní výstavní sál: 17. 11. 2021 – 30. 1. 2022
Vánoce u kováře Jarka Bati – uměleckořemeslné zpracování kovu 
s vánoční tématikou, prodejní výstava.


  DRAČÍ PRINCEZNA

2. 1. a 21. 1. 2022 od 17.00 hod.  
Rodinný / Pohádka
Norsko, 2020, 83 min.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve 
městě se objevil drak. Vlastně spíš malý 
vystrašený dráček, který sem zabloudil 
z bájné dračí země. Spřátelí se s ním deví-
tiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera a všichni 
společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na 
jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky. 
Aby ne, drak je sice výjimečný kamarád, ale do našeho světa se 
moc nehodí.


  SPIDER-MAN:

  BEZ DOMOVA
2. 1. 2022 od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA, 2021
Vůbec poprvé ve filmové historii je odha-
lena totožnost Spider-Mana a náš dobrý 
soused již nedokáže oddělit svou zodpo-
vědnost superhrdiny od běžného života, 
čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man 
požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. 
Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa 
proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-
Manem v paralelním světě. 


  ZPÍVEJ 2

7. 1., 14. 1. a 23. 1. 2022 od 17.00 hod.
Animovaný / Muzikál / Komedie / 
/ Rodinný – USA, 2021
Velké sny a ještě větší hudební hity. To 
je svět Bustera Moona, odvážného koalá-
ka, který se odhodlal uspořádat největší 
talentovou show. A i když musel Buster 
zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animované 
komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají 
v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší 
výzvy.


  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

7. 1. a 23. 1. 2022 od 19.00 hodin  
Romantický / Komedie
Slovensko, 2021
Láska má mnoho podob a nakonec si na-
jde každého, vzkazuje zimní romantická 
komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh 
začíná těsně před Vánocemi a končí na 
Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých 
Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich 
blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh.

Vánoční výstavy v Domu historie Přešticka:

Městský úřad Přeštice ozna-
muje občanům, že místní 
poplatky, tj. poplatek za obec-
ní systém odpadového hospo-
dářství a poplatek ze psů pro 
rok 2022 se začínají vybírat od 
10. ledna 2022.

Poplatky je možné uhradit 
převodem na účet města Přeš-
tice 19-829361/0100, případně 
hotově nebo kartou v pokladně 
MěÚ Přeštice, Husova 465.

Poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství 

i poplatek ze psů jsou splat-
né nejpozději do 30. dubna 
2022.

Variabilní symbol pro platbu 
Vám rádi sdělíme telefonicky 
nebo e-mailem.

Sazby poplatků pro rok 
2022 jsou stanoveny dle OZV  
č. 3/2021, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového 
hospodářství a dle OZV č. 4/2019, 
o místním poplatku ze psů.

Martina Mašková
finanční odbor, místní poplatky

Oznámení o poplatcích

Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že se 

od 1. 1. 2022 v obcích Skočice 
a Zastávka mění svozový den 
komunálního odpadu.

Nově se bude svážet v pon-
dělí. Nádoby doporučujeme 

přistavit den před svozovým 
dnem, tedy v neděli.

Svozy bioodpadu zůstávají 
stejné.

Martina Mašková
finanční odbor, místní poplatky

8. 1. SO: LESNÍ OBRÁZKY
TRASA: Přeštice nám. – přes 
louky pod Ticholovec –  
sv. Trojice – Vodokrty
(11 km)
15. 1. SO: Z BOR DO 
DOBŘAN
TRASA: Plzeň-Bory – Valcha 
– Lhota – Nová Ves – Dobřany
(15 km)
22. 1. SO: PŘEŠTICE – 
HORUŠANY – PŘEŠTICE

TRASA: Přeštice nádraží 
– Lipky – Pod Hůrkou – Dvůr 
Horušany – Horušany – Klej-
ský les – Skočice – Přeštice
(15 km)
29. 1. SO: Z DOBŘAN DO 
CHLUMČAN
TRASA: Dobřany-zastávka 
– Wartův mlýn – Vysoká 
– Hujáb kameny – Chlumčany 
hasičská zbrojnice
(15 km)

Pár řádků z klubu seniorek
Již dlouhá léta funguje v Přeš-

ticích klub seniorek „Babinec“. 
Scházíme se každou středu 
v klubovně KKC, kde tvoříme 
různé ruční práce pro výzdobu 
svých domovů a potěšení přá-
tel. V září loňského roku jsme 
uskutečnili výlet autobusem na 
Šumavu do vesničky Žihobce 
u Sušice, kde byla v tamním 
zámku výstava obrazů Simo-
nety Šmídové, a prošli jsme si 
zámecký park.

Během roku se zúčastňuje-
me akcí pořádaných městem. 

Každoročně navštěvujeme 
SLUNEČNICI – středisko vol-
ného času, kde za přítomnosti 
asistentek vyrábíme různé 
předměty a přání, jak k Veliko-
nocům, tak i k Vánocům. Též 
chodíme na výstavy do Domu 
historie Přešticka.

Děkujeme paní Martině Míš-
kové, že nám umožňuje schá-
zet se v klubovně KKC a pro-
vozovat tyto činnosti.

Přijďte mezi nás!
Kolektiv 

klubu seniorek

Environmentální centrum 
Babočka
Většina z Vás nejspíš vůbec 

netuší, kdo jsme, tak by asi 
bylo správné se představit. 
Sídlíme v Týništi u Přeštic, 
v certifikované přírodní zahra-
dě U Kaiserů, kde pořádáme 
výukové bloky pro školky 
a první stupeň základních škol. 
Také jsme pořádali již několik 
příměstských táborů, kde mají 
děti pestrý, zábavný a naučný 
program, který rodičům zajis-
tí, že je o děti dobře postaráno, 
zatímco jsou v práci.

Naším hlavním cílem je 
vzbudit v dětech zájem o dění 
v přírodě, životní prostředí 

a naše lidové tradice. Zábav-
nou formou vedeme děti 
k respektu a ohleduplnosti 
k rostlinám a zvířatům, ekolo-
gicky zodpovědnému jednání 
a udržitelnému způsobu živo-
ta, ale hlavně k lásce k přírodě 
kolem nás.

Každý program je zaměřen 
na jiné téma a vždy je uveden 
krátkým divadélkem, díky 
němuž jsou děti nenásilnou 
a zábavnou formou vtaženi 
do procesu poznávání. Náplní 
našich programů ale není zda-
leka jen výuka. 

Pokračování na str. 8


  TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU

9. 1. a 16. 1. 2022 od 17.00 hod.  
Pohádka / Rodinný / Fantasy
Norsko / Litva, 2021, 87 min.
Tři přání pro Popelku je nové zpracování 
legendární pohádky scenáristy Františka 
Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři 
oříšky pro Popelku. Severská pocta české 
filmové klasice přináší její moderní vel-
kolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy 
a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku 
kouzel. Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova 
Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci 
ji tam milují a právě místní tvůrci si proto troufli ji po téměř 
padesáti letech znovu převyprávět.


  KROTITELÉ DUCHŮ: 

  ODKAZ
9. 1. 2022 od 19.00 hodin  
Akční / Komedie / Krimi / Fantasy /
/ Sci-fi – USA, 2021, 124 min.
Režisér Jason Reitman a producent Ivan 
Reitman uvádějí další kapitolu z původní-
ho příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se 
přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměs-
to, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů 
a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček. 


  VELKÝ ČERVENÝ PES

  CLIFFORD 
14. 1. 2022 od 19.00 hod.
Animovaný / Rodinný / Komedie / 
Dobrodružný – USA, 2021, 96 min.
Emily (Darby Camp) právě nastoupila na 
novou školu, kde se na ni všichni spolužá-
ci dívají skrz prsty, protože jim připadá divná. Náladu jí nemůže 
zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy služební cesty stará 
velmi nezodpovědný strýček Casey (Jack Whitehall), který je 
magnetem na nejrůznější katastrofy. Možná jeho špatná karma 
způsobí, že se Emily ocitne v podivném stanu podivného chova-
tele zvířat pana Birdwella (John Cleese) a okamžitě se zamiluje 
do jednoho malého červeného štěněte. 


  VŘÍSKOT

16. 1. 2022 od 19.00 hodin  
Horor / Thriller – USA, 2022, 120 min.
Dvacetpět let po brutálních vraždách 
v městečku Woodsboro se na scéně obje-
vuje nový vrah, který si nasadil na obličej 
kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří 
na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou 
noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.

Diamantové malování
Dne 22. 12. 2021 v rámci pro-

jektu Rozvoj sociálních služeb 
na Přešticku se uskutečnila tvoři-
vá dílna s vánočním posezením. 
Diamantové malování, kreativ-
ní zábava pro děti i dospělé vše- 

chny účastníky doslova nadchlo. 
Výsledkem byly obrázky, které 
vznikly vkládáním kamínků na 
plátno. Zároveň si přítomní sdě-
lili náměty a nápady pro příští 
rok.                                     (red) 
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Vážení jubilanti, blahopřejeme 
Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme 
Vám za všechno, co jste vykonali. 
Věřte, úcta k člověku není a nemůže 
být přežitkem. Vážíme si starší 
generace svých spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní 

Marie MALÁNOVÁ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina listopadu a 1. polovina prosince
ÚMRTÍ (listopad)

Jaroslava VODIČKOVÁ
Josef MLYNÁŘÍK
Alena KOLÁŘOVÁ
Jaroslav KOHOUT
Jarmila SÝKOROVÁ
Jaroslav ŠMAT

(1946)
(1935) 
(1950)
(1951)
(1937) 
(1953)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní 
Miroslava GAIGEROVÁ

ZLATÁ SVATBA manželů KLASNOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní 
 Zděnka JANOUDOVÁ

Své ano si před 50 lety dne 18. 12. 
1971 řekli naši rodiče

Zdeňka a Josef 
KLASNOVI.

Drazí rodiče, děkujeme Vám za 
lásku, trpělivost, za možnost mít 
spokojené a šťastné dětství. Děku-
jeme, že jste nám vždy s láskou 
pomohli s našimi sny, že jste nás 
ochraňovali a vedli tou správnou 

cestou. Děkujeme za chvíle, kdy jste nám byli nablízku, když 
jsme Vás potřebovaly.

Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho dalších společných let.
Dcery Zdeňka a Ivana s rodinami

Děkujeme všem posluchačům, spolupracovníkům a podporovatelům 
za jejich přízeň v uplynulém roce. Všem přejeme mnoho zdraví, štěs-
tí a radosti v novém roce a těšíme se na další shledání.

 Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice

Na Vícově se hrálo 
a zpívalo

V komorním prostředí vícov-
ského kostelíka zněla druhý 
adventní víkend hudba při akci 
„O adventu na Vícově“. I přes 
nepříjemné lezavé zimní poča-
sí se kostelík zaplnil několika 
desítkami lidí, kteří si udělali 
čas a v předvánočním shonu 
si přišli poslechnout písničky. 
Jako prvé vystoupilo volné 
hudební uskupení „PročNe“ 

z Přeštic, kdy čtyři ženy „jis-
til“ jeden kytarista. Zněly pís-
ničky lidové, vánoční, folkové. 
Dále je na „pódiu“ vystřídala 
bluegrassová kapela SOVS, 
v které převažují muzikan-
ti z Přešticka. Nyní již zněla 
jasnější, živější hudba, hlav-
ně bluegrass, gospely a prostě 
obyčejné vánoční-nevánoční 
písničky.                           (šat)

Do závěrečné písničky „Vánoční“, kterou zahrály a zazpívaly 
obě kapely společně, se přidali mnozí návštěvníci, „pobrukovali“ 
si či ťukali do taktu a tak hezké společné odpoledne končilo ke 
spokojenosti všech.                                               Foto Petr Šatra

Jak to bylo ve Stable
clubu...

Posedmé se konala vzpomín-
ková akce na rok 75, kdy se 
v místním Stable clubu kona-
la akce českého undergroundu 
a Ivan Jirous přečetl svůj mani-
fest „Zpráva o třetím hudeb-
ním obrození“. Organizátorem 
bylo sdružení Underground 
lecture 75 a jeho příznivci se 
sešli v Klubu U Dědy.

Prvým hostem byl hudební 
překladatel a publicista Josef 
Rauvolf. „Vlastní čtení a celá 
akce proběhla tehdy bez vel-
kého zájmu. Na povrch ´vypla-
vala´ až s velkým procesem 
se skupinou Plastic People. 
Původně místní svazáci s akcí 
souhlasili, pak se všude hlá-
sili jako ´svedení´“ , probíral 
podrobně tuto událost. „Celá 
akce a proces s ´Plastiky´ je 
podrobně popsána podle spi-
sů StB ve sborníku vydaném 

Ústavem pro studium totalit-
ních režimů.“

Velice zajímavě dále povídal 
o svých cestách po Americe, 
překladech, když je jedním 
z výrazných překladatelů třeba 
Jacka Kerouaca; při povídání 
„zabrousil“ i do historie under-
groundu a beatniků v Ameri-
ce. Byl redaktorem časopisu 
Instinkt, za překlad Kerouaco-
vy knihy Vize Codyho z ang-
ličtiny obdržel Cenu Josefa 
Jungmanna za rok 2011.

Druhá část večera patřila 
vystoupení kytaristy s hodně 
„divokým“ uměleckým pseu-
donymem – Koonda Holaa, 
občanským jménem Kamil 
Krůta, hrajícího výrazný a spe-
cifický kytarový styl, možno 
říci, že s jednou kytarou vydá 
za celý orchestr.

 (šat)

Při vzpomínkové under-
ground-akci se přítomným zpo- 
vídal publicista Josef Rauvolf…

...a vystoupil kytarista Koon-
da Holaa.              

Foto Petr Šatra

Veřejná Tříkrálová sbírka 
2022

Pokračování článku k TS 
2022 z prosincových Přeštic-
kých novin, str. 11.

Již po jednadvacáté Tříkrá-
loví koledníci putují od domu 
k domu a přinášejí lidem 
radostnou zprávu o příchodu 
Boží lásky na svět. Přijměme 
prosím tyto vyslance potřeb-
ných a pomozme tak prostřed-
nictvím Charity Česká repub-
lika lidem v nouzi.

Pokud Vás koledníci neza-
stihnou doma, můžete přispět 
také do statických poklad-
niček, které budou umístěny 
do 16. 1. 2022 v Přešticích 
v Turistickém a informačním 
centru (Masarykovo nám. 311), 
v Lékárně Na Náměstí (Masa-
rykovo nám. 142), v prodejně 
PLUS Jip u Čermáků v Dukel-
ské ulici a v prodejně Nápoje 
B.A.F., s.r.o. (Masarykovo 

nám. 65). Děkujeme všem 
zúčastněným za ochotu umís-
tit pokladničku právě na těch-
to místech. Darovat je možné 
celoročně také přes online 
pokladničku na www.trikra-
lovasbirka.cz (účetní uzávěrka 
je 30. 4. 2022), kde se po zadá-
ní PSČ 334 01 příspěvek při-
píše přímo Farní charitě Přeš-
tice. Jako každý rok je možné 
zaslat dárcovskou SMS  ve 
tvaru DMS KOLEDA 30 (60 
nebo 90), případně využít 
převod na bankovní účet č. 
66008822/0800, variabilní 
symbol 777930035.

Farní charita Přeštice přeje 
všem čtenářům i jejich rodi-
nám pevné zdraví a vše dobré 
v novém roce.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS 2022

Obnova dřevěného kříže 
Na Vrších

Dne 28. 10. 2021 byl znovu 
nad obcí Řenče vztyčen dře-
věný kříž, který zde stával 
dlouhá léta, nejspíše až do 
roku 1949. Kříž nechal posta-
vit řenečský pán někdy před 
rokem 1832. Pověst praví, že 
byl vztyčen na památku tra-
gické události, kterou zazna-
menal řídící učitel František 
Bastl, a to takto: ,,Nablízku 
totiž stávala strážnice, kte-
rá měla z této strany střežit 
přístup k řenečské tvrzi. 
Dozorem nad touto hlídkou 
pověřil řenečský pán spoleh-
livého rytíře, který sem denně 
dojížděl na kontrolu. Když 
se však jednou odtud vracel 

domů, vylétl z houštiny na 
temeni vrchu s křikem veliký 
pták. Rytířův kůň se prudce 
vzepjal a svého pána shodil 
tak nešťastně, že si srazil vaz. 
Za klid duše svého věrného 
služebníka, jehož smrti velice 
litoval, nechal řenečský pán 
postavit onen zmíněný kříž.“

Obnovu provedla rodina Paš-
kových z Řeneč s pomocí sou-
sedů p. Pavla Zemana, p. Jiří-
ho Langa a spol. LUKRENA 
a. s., kterým patří poděkování 
za odvedenou práci.

Projekt byl financován za 
podpory obce Řenče, Plzeň-
ského kraje a p. Zdeňka Paška 
z Řeneč.

ZLATÁ SVATBA manželů BĚLOVÝCH

Dne 14. ledna 2022 oslaví manželé 

Blanka a Josef Bělovi 
ze Zelené Hory 

50 let společného života. Rodina a nejbližší přejí mnoho dalších 
společných let ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

Připravujeme pro Vás 
leden-únor 2022
Semináře
 Děti a internet 
(Co se děje v prostředí sociálních sítí a on-line her? Kdy hrozí 
riziko závislosti na virtuálním světě? Slova a pojmy – kybergroo-
ming, sexting, kyberšikana, netolismus).
 Pomoc s řešením poruch učení a chování dětí
 Jak trauma v dětství ovlivňuje utváření vztahů a zdraví 
v dospělosti
 Lež a co se za ní skrývá v dětství

Workshopy 
 Komunikační karty v praxi
(Vyrobíte si pro své použití vlastní komunikační karty. Karty 
jsou nenahraditelným pomocníkem pro překonání komunikač-
ních obtíží). 
Cvičte pro zdravá záda
(Skupinový seminář zdravotního cvičení, které změní Váš pří-
stup k pohybu. Pochopení souvislostí v těle vede k lepšímu vní-
mání sama sebe a k respektu možností těla).

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice

www.facebook.com/prestickenoviny

SLEDUJTE
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SKALÁČEK zpíval online
Pěvecký soubor Skaláček 

při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
v letošním školním roce pil-
ně nacvičoval vánoční písně 
a koledy na vánoční vystou-
pení – Rozsvícení vánočního 
stromu v Přešticích – a na 
náš tradiční Vánoční koncert 
s Přeštickými flétničkami. 
S ohledem na současnou epi-
demiologickou situaci byla 
obě naše vystoupení zruše-
na. Nechtěli jsme ochudit 

naše posluchače o vánoční 
atmosféru a zároveň jsme 
chtěli ukázat, co jsme během 
zkoušek natrénovali, a pro-
to jsme si nahráli pásmo 
vánočních písní. Děkujeme 
za spolupráci při natáčení  
p. učiteli Lukáši Friebelovi 
a p. Zdeňku Květoňovi za 
zapůjčení techniky. Nahráv-
ka byla použita při online 
Rozsvícení vánočního stro-
mu v Přešticích a poslali jsme 

ji seniorům do Domu s pečo-
vatelskou službou Přešti-
ce a do Denního stacionáře 
pro dospělé osoby a seniory 
KRISTIÁN. Stále ji můžete 
zhlédnout na www.zspresti- 
ce.cz

Přejeme Vám příjemný 
poslech a hlavně hodně zdraví 
v novém roce 2022.

Mgr. Naďa Květoňová
vedoucí pěveckého souboru

Skaláček

Šťastný nový rok!
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Novorománské průčelí synagogy v Husově ulici na 
pohlednici asi z roku 1913. Stavba pod vedením přeštického 
zednického mistra Františka Hodla proběhla přímo bleskově. 
Zahájena byla 1. března a již 7. září 1913 se nová synago-
ga slavnostně otvírala. Vrchol štítu synagogy zdobily desky 
Desatera, nad okrouhlými okny s vitrážemi ve tvaru Davidovy 
hvězdy a nad vchodem byly umístěny štukové pásky s hebrej-
skými nápisy.                                                            Foto DHP   

4. Židovský svatostánek nahradila v evangelickém kostele 
dřevěná kazatelna. Všimněte si na tomto i následujícím sním-
ku původního kazetového stropu z armovaného betonu, který 
v roce 1913 vytvořila plzeňská stavební firma Müller & Kap-
sa.                                                                  Foto Ing. Jiří Běl

6. Demolice přeštické synagogy a evangelického chrámu 
v březnu 1974. Šipka označuje původně rabínský dům, od roku 
1948 evangelická fara čp. 119 v Červenkově ulici. I ten brzy 
ustoupí nové výstavbě.                                  Foto Ing. Jiří Běl

5. Přeštická synagoga neměla ženskou galerii ani kruchtu. 
Teprve v roce 1953 vybudovali evangelíci dřevěný varhanní 
kůr nad západním vchodem do chrámu. Varhany z dílny sušic-
kého varhanáře Matěje Josefa Wunsche pocházely pravdě-
podobně ze zrušeného katolického kostela ve Svaté Kateřině 
u Nýrska. Po demolici přeštického chrámu byly varhany pře-
vezeny do evangelického kostela ve Františkových Lázních.

 Foto Ing. Jiří Běl

2. Novoklasicistní svatostánek přeštické synagogy na foto-
grafii asi z 30. let 20. století. Ve svatostánku (aron ha-kodeš) 
byl za oponou uložen svitek Tóry. Opona (parochet) bývala 
zdobena symbolem koruny a hvězdami.                Foto DHP 

3. Synagoga adaptovaná v roce 1948 na evangelický chrám. 
Desatero na vrcholu štítu nahradily českobratrské symboly 
bible a kalicha, hebrejské nápisy nad okny a portálem byly 
odstraněny. Nad vchodem byl umístěn nápis: Českobratrský 
evangelický chrám M. J. Husa. V kulatých oknech přibyly 
doprostřed původních Davidových hvězd symboly kalicha. 

Foto DHP 

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené 
město 9. díl 

– Synagoga

Přeštické synagogy jsme se letmo dotkli v dílu našeho seriálu věnovaném Husově ulici. Jelikož 
šlo o významnou stavbu a jelikož nejen ona sama, ale i ti, kterým v letech 1913–1939 sloužila, 
jsou pro naše město nenávratně ztraceni, je přeštické synagoze věnován tento speciální díl. 
Židé byli v Přešticích prokazatelně už ve 2. polovině 17. století, ovšem v malém počtu. Větší 
příliv židovského obyvatelstva do Přeštic nastal až v 2. polovině 19. století. Na konci století již 
zdejší komunita měla svého rabína Leopolda Singera (působil zde až do své smrti v roce 1934) 
a modlitebnu v domě č. p. 103 na rohu Komenského ulice a náměstí. V roce 1906 si přeštičtí 
židé vybudovali za řekou u silnice na Vodokrty hřbitov s márnicí. V roce 1913 na místě zahra-
dy v Husově ulici poblíž nároží s Červenkovou ulicí postavila Židovská náboženská obec Přeš-
tice synagogu s rabínským domem č. p. 119 v Červenkově ulici. Za 2. světové války připadla 
synagoga německým okupantům, po válce a vyvraždění většiny židovských obyvatel Přeštic 
nacistickým režimem osiřela úplně. Počátkem roku 1948 ji zakoupili přeštičtí evangelíci a adap-
tovali na českobratrský chrám Mistra Jana Husa, slavnostně posvěcený 17. října 1948. I jim, 
stejně jako jejich židovským předchůdcům, však chrám sloužil pouze jednu generaci. Větši-
na staré zástavby Husovy i Červenkovy ulice musela ustoupit novým panelovým domům. Dne 
10. března 1974 se v evangelickém kostele konaly poslední bohoslužby, následně byla bývalá 
synagoga i s rabínským domem srovnána se zemí. Na místě synagogy stojí dnes bytový dům  
č. p. 1049, na místě rabínského domu lékárna.
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Poslední akcí, která se ve 
Slunečnici v roce 2021 usku-
tečnila, bylo tvoření vánočních 
přání s přeštickými seniorkami 
z Klubu seniorů. Hanka s Mar-
celou připravily vyřezávací 
šablony, Big Shot, razítka, 
a ukázaly babičkám, jak vše 
používat, aby vytvořily přá-
ní technikou scrapbooking. 
Seniorky si vedly velice dob-
ře a odnášely si domů krásná 
vánoční přání.

V roce 2022 očekáváme 
velké změny a věříme, že 
všechny budou k lepšímu. 
Přestavba hlavní budovy Slu-
nečnice úspěšně pokračuje. 
Díky finanční podpoře města 
Přeštice, jsme pořídili moderní 
vybavení na zájmové kroužky. 
Ve spolupráci s městem Přeš-
tice máme připravený projekt 
„Robotika ve Slunečnici“ a na 
jaře se dozvíme, zda byl pro-
jekt schválen. Potom nakoupí-
me vybavení, které využijeme 

při realizaci zájmových krouž-
ků zaměřených na propojení 
různých oblastí technického 
vzdělávání a oblast robotiky 
pro děti od mateřských škol po 
oba stupně základní školy.

Bližší informace o našich 
aktivitách se dozvíte na webo-
vých stránkách: https://slu-
necniceprestice.cz/ na FB: 
Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice, p. o. anebo 
na Instagramu: svc_slunec-
nice.

Děkujeme dětem, rodičům, 
pedagogům a všem našim 
podporovatelům za přízeň, 
kterou nám v roce 2021 věno-
vali. Velice nás těší, že jste si 
vybrali naše zájmové kroužky, 
tábory, vzdělávací programy 
a akce.

Do nového roku Vám všem 
přeji pevné zdraví, hodně štěstí 
a spoustu příležitostí k radosti.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Na svatého Martina 
jde spát celá krajina…

Tak by mohlo znít motto 
podzimní zahradní slavnos-
ti konané dne 11. 11. 2021 
v MŠ Dukelská, při které jsme 
„zamkli“ naši zahradu. Slav-
nost byla původně plánována 
jako zábavné odpoledne pro 
rodiče a děti, což ale nebylo 
vzhledem k současné situaci 
možné. Slavnost si proto nako-
nec užily pouze děti a paní uči-
telky v dopoledních hodinách.

Po krátkém přivítání paní 
ředitelkou se děti se svými 
třídami rozeběhly po celém 
areálu MŠ, kde pro ně paní 
učitelky připravily nejrůznější 
úkoly, které děti s radostí plnily. 
Všechny úkoly se nesly v pod-
zimním duchu a tak děti např. 
s pomocí kaštanů malovaly či 
skládaly obrázky nebo zdolá-
valy překážkovou dráhu s kaš-
tanem na lžíci. Nezapomnělo 
se ani na sklizeň úrody, takže 
děti v trávě hledaly nejrůznější 
druhy ovoce a zeleniny, došlo 
i na zdobení dýní. Protože se 
slavnost konala v den svátku 
sv. Martina, nechyběla jízda 
na koni, i když jen dřevěném. 
Po splnění všech úkolů čekala 
na děti odměna v podobě slad-
kostí, podzimních dekorací 
a pěkných časopisů. Zahrad-
ní slavnost se povedla a celé 
dopoledne bylo plné zábavy 
a radosti.

Nedlouho poté nás čekala ve 
školce další tolik očekávaná 
událost, když děti přišli navští-
vit Mikuláš, anděl a čert. Pro-
tože všechny děti byly samo-
zřejmě moc hodné a šikovné, 
andílek je obdaroval bohatými 
balíčky, které pro děti připra-
vily paní kuchařky.

Blížily se Vánoce a naše děti 
z pěveckého kroužku nacviči-
ly a natočily pásmo vánočních 
básní a písní a potěšily tak 
„babičky a dědečky“ z Domu 
s pečovatelskou službou Přeš-
tice a Stacionáře Kristián, se 
kterými naše školka dlouho-
době spolupracuje. Aby byla 
radost ještě větší, v rámci 
našeho projektu Duhové mos-
ty vyráběli děti, paní učitelky 
i někteří rodiče drobné dáreč-
ky pro místní seniory i býva-
lé zaměstnance MŠ. Pěkných 
dárečků se sešla celá řada 
a tímto děkujeme zapojeným 
rodičům za pomoc.

Čas ve školce plyne jako voda 
a ani jsme se nenadáli, popřá-
li jsme si krásné Vánoce a na 
chvíli jsme se se školkou roz-
loučili, abychom se v novém 
roce všichni opět sešli a vyda-
li se vstříc novým zážitkům 
a dobrodružstvím.

Kolektiv učitelek 
MŠ Dukelská

Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

V závěru roku vyšly dvě pub-
likace vzešlé ze spolupráce 
našeho spolku a Domu historie 
Přešticka. První z nich završu-
je několikaletý projekt obnovy 
lesních obrázků na Střížově 
a Ticholovci. V předloňském 
a loňském roce bylo postupně 
instalováno všech sedm obráz-
ků svatých z dílny Michaely 
Holubkové, které nahradily 
původní, již značně poškozené 
barvotisky. Jako průvodce po 
těchto lesních obrázcích vydal 
spolek a Dům historie Přeštic-
ka turistickou skládačku, která 
seznamuje s polohou a histo-
rií každého z nich. K dostání 
je v přeštickém informačním 
centru a v Domě historie Přeš-
ticka. Skládačka byla vydá-
na za finanční podpory MAS 
Aktivios a Plzeňského kraje.

Z předloňské přeštické kon-
ference Poddanská města 
v českých zemích právě vyšel 
stejnojmenný sborník. Celkem 
třináct příspěvků pojednává 
o různých aspektech historie 
a života v městech, která nepa-

třila králi, ale jiné vrchnosti, 
tedy měst vrchnostenských 
či poddanských, jakými byly 
i Přeštice. Příznivci regionál-
ní historie se mohou těšit na 
rozsáhlou studii Jiřího Ján-
ského o rebeliích přeštických 
měšťanů proti vrchnosti v  17. 
století, ale rovněž na další 
zajímavé srovnávací studie 
z jiných lokalit. Sborník vyšel 
za finanční podpory města 
Přeštice a Plzeňského kraje.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Sborník Poddanská města v českých zemích.

Turistická skládačka Lesní 
obrázky. Po stopách svatých 
obrázků na Ticholovci a Střížo-
vě.

Environmentální centrum...
Dokončení ze str. 4
Děti zde zažijí spoustu legra-

ce a nových zážitků. Máme pro 
ně připraveno mnoho různých 
her a výletů po okolí a také 
blízké setkání se zvířecí polo-
vinou přírody, mini poníkem 
Welinkou (a s jejími dalšími 
koňskými kamarády), která se 
stane jejich průvodcem.

Součástí všech programů 
jsou také kreativní aktivity – 
kreslení, malování, drátování, 
vyrábění jednoduchých ozdob 
a hraček z přírodních materiá-
lů a občas se děti naučí i něco 
dobrého a hlavně zdravého 
uvařit.

O letních prázdninách se 
konal příměstský tábor, na 
kterém se děti naučily mnoho 
o lese a jeho zvířatech a velice 
důležitém a zajímavém, i když 
krátkém, životě mravenců. 
Děti chodily na procházky 
do lesa, kde si všechny nově 
nabyté informace mohly ověřit 
v realitě. Také se kreslilo na 
kamínky, navštívila se kera-
mická dílna, kde si děti vyro-
bily své vlastní hrníčky, nebo 
se navlékaly korálky a děti si 
tak mohly vyrobit náramky 
pro sebe nebo své kamarády či 
rodiče. Děti také strávily mno-
ho času s koňmi, o které se sta-
raly, a kteří s nimi poté chodili 
na procházky do lesa.

Další tábor se konal v době 
podzimních prázdnin a jeho 
tématem byl vítr, podzimní 
počasí a očekávání zimy. Děti 
si sami vyrobily malé látkové 
dýně na podzimní výzdobu. 

Také malovaly na skleněné 
nádoby a vyráběly si z nich 
lucerny na blížící se krátké 
dny, které poté mohly sloužit 
i jako vánoční dekorace. Tábor 
byl plný výletů do přírody 
a zábavných her.

Další příměstský tábor by-
chom rádi zorganizovali o jar-
ních prázdninách 7. – 11. úno-
ra, to však samozřejmě bude 
záležet na aktuální situaci 
a vládních nařízeních. Cena 
tábora bude 1750 Kč a kro-
mě programu zahrnuje oběd, 
odpolední svačinu a celoden-
ní pitný režim. A na co se děti 
můžou těšit? Pokud by napadl 
sníh, bylo by to ideální, pro-
tože her do toho pravého sta-
ročeského zimního počasí je 
opravdu mnoho, ale vzhledem 
k trendu několika posledních 
let se s tím nejspíš moc počítat 
nedá. Takže nás budou pravdě-
podobně čekat výlety do lesa, 
hraní divadla, které by, pokud 
bude úspěšně nazkoušeno, bylo 
v pátek předvedeno rodičům, 
a mnoho vyrábění různých jar-
ních dekorací, či masopustních 
masek. Také bude jistě lekce 
velikonočního pečení.

Pokud byste měli zájem při-
hlásit děti na příměstský tábor 
nebo si zjistit další informace, 
najdete nás na webových strán-
kách ecbabocka.webnode.cz

Mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce Vám a celé Vaší 

rodině za EC Babočka, z. s. 
přejí lektorky 

Mgr. Liběna Doležalová 
a Olga Rybárov.



Dokončení ze str. 1
Jejím cílem je podpořit rea-

lizaci vybraných sportovních 
zařízení, která jsou způsobi-
lá k provozování příslušného 
sportu a splňují závazné stan-
dardy a parametry. Mezi nimi 
byl i 25m plavecký bazén. 
Zastupitelstvo schválilo tuto 
příležitost využít. Jednou 
z mnoha podmínek bylo, že 
stavba musí mít vydané staveb-
ní povolení. Dokumentace pro 
stavební povolení byla proto 
v dubnu 2021 zadána. Stavební 
povolení stavba získala v září 
a společně s dalšími doklady 
bylo možné na konci listopadu 
odeslat žádost o dotaci. Ta je 
pro realizaci naprosto klíčová, 
neboť její výše 90 mil. Kč tvoří 
podstatnou část odhadovaných 
celkových nákladů 134 mil. 
Kč. O výsledku našeho snažení 
bychom měli být informová-
ni v dohledné době. Pokud 
uspějeme, na konci tohoto 
roku bude výstavba bazénu 
zahájena. Těšit se můžeme na 
25m bazén se šesti drahami, 
dětským bazénem a brouzda-
lištěm, relaxačním a výuko-
vým bazénem a také wellness 
částí se saunami a párou. Dle 
podmínek donátora musí být 
stavba uvedena do provozu 
do konce roku 2024. Držme si 
proto palce!

Dalším územím našeho trva-
lého zájmu je areál bývalého 
ZD Kbel. V jeho těsné blíz-
kosti stojí vyhlášené sousoší 
přeštických prasátek. Město 
zakoupilo areál v roce 2013 
za 13,3 mil. Kč se zámě-
rem vybudovat zde domov 
pro seniory. Nechali jsme si 
zpracovat analýzu a oslovili 
potenciální zájemce. Ti nám 
sdělili své představy o svém 
podílu na vybudování zařízení 
i následném provozu. Ukáza-
lo se, že ekonomika provozu 
je zásadně ovlivněna skuteč-
ností, zda je zařízení součástí 
krajské sítě sociálních zařízení 
v Plzeňském kraji. Zařazení do 
sítě je záležitostí velmi obtíž-
nou a komplikovanou. I přes 
veškerou snahu je výsledek 
velmi nejistý. Též se ukázalo, 
že ekonomicky udržitelné zaří-
zení musí mít minimálně 100 
klientů, kteří čerpají nejvyšší 
dostupný příspěvek na péči. 
Takové množství klientů se 
v Přešticích ani okolí bohužel 
nenachází. Bylo by proto nut-
né hledat je v širším okolí, což 
by však představovalo stavět 
a provozovat zařízení určené 
převážně občanům přespol-
ním. Dle poskytovatelů soci-
álních služeb, se kterými jsme 
se setkali, by to i tak zname-
nalo každoročně přispívat na 
provoz více než 5 mil. Kč. Ze 
všech výše uvedených důvodů 
zastupitelstvo města rozhodlo 
o odklonu od původního zámě-
ru a zahájilo debatu o jeho 
novém využití. Do této debaty 
významným způsobem přispí-
vá uznávaný brněnský architekt 
a vysokoškolský pedagog prof. 
Ing. arch. Zdeněk Fránek, se 
kterým město v loňském roce 
začalo spolupracovat. Profesor 
Fránek působí na ZČU v Plz-
ni na Fakultě designu a umění 
Ladislava Sutnara (naše prv-
ní setkání zajistil děkan této 
fakulty, zastupitel Přeštic pan 
doc. akad. mal. Josef Miš-
tera) a dále také na Fakultě 
architektury ČVÚT v Praze. 

Pana architekta jsme seznámili 
s naším cílem najít využití pro 
zmíněný areál a také s potře-
bou upravit smuteční síň a její 
okolí tak, aby bylo důstojné 
a odpovídalo svému určení. 
Téma jej zaujalo obzvláš-
tě proto, že se jedná o území 
těsně přiléhající k nejvýznam-
nější chloubě města – Chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie. Ten 
si prohlédl i se studenty ČVÚT 
na podzim roku 2021, a to roz-
hodlo o jeho zájmu o Přeštice. 
Přítomným studentům tehdy 
představil zadání jejich roč-
níkové práce. Každý si měl 
vybrat nějaké téma v území 
ohraničeném kostelem NNPM 
a hřbitovem. V prosinci jsme 
s místostarostou přijali pozvá-
ní a účastnili se představení 
jednotlivých studentských 
konceptů. Jednalo se zejména 
o návrhy na vybudování objek-
tů pro bydlení, což korespon-
duje se současným pohledem 
zastupitelstva. Zajímavé však 
byly i návrhy využití pro jiné 
účely. S panem profesorem 
Fránkem jsme dohodnuti, že 
společně v tomto roce zajis-
tíme prezentaci těchto prací 
přeštické veřejnosti.

Oba výše zmíněné záměry 
jsou tím nejdůležitějším, co 
nás v tomto roce čeká.

Mgr. Karel Naxera
starosta města
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Dokončení ze str. 1 
Nyní probíhá rekonstrukce 

hlavního objektu, který poskyt-
ne odpovídající podmínky 
pro činnost kroužků různého 
zaměření. I tento objekt bude 
bezbariérový, neboť součástí 
dodávky je též výtah. Rozpo-
čet stavby je cca 11,5 mil. Kč, 
více než polovina je již hoto-
va. Objekt bude dokončen do 
léta tohoto roku a sloužit začne 
v září.

Největší dopravní stavbou 
je bezesporu parkoviště Na 
Chmelnicích. Poskytne celkem 
136 parkovacích míst v území, 
kde najít místo k zaparkování 
beze strachu z pokuty od MP 
bylo mnohdy nemožné. Oby-
vatelé přilehlých bytových 
domů byli tak nedočkaví, že 
ho začali plnit ještě před úpl-
ným dokončením. Jsem vel-
mi rád, že se nám díky tomu 
podařilo odstranit místo, kte-
ré díky přehuštěným parku-
jícím automobilům bránilo 
vjezdu složek IZS. Dopravní 
režim v blízkosti domů tak 
budeme moci lépe regulovat 
a učinit jej pro chodce i cyk-
listy bezpečnějším. Náklady 
na výstavbu byly 8,5 mil. Kč. 
Parkoviště bylo vybudováno 
za velmi krátkou dobu – prak-
ticky za jeden měsíc.

Nejvýznamnější vodohos-
podářskou stavbou roku 2021 
bylo rozšíření vodojemu 
u Žerovic. Nákladem 7,8 mil. 
korun se úspěšně podařilo 
zvýšit kapacitu o polovinu na 
celkových 1200 m3. Potěšitel-
né je, že jsme úspěšně žádali 
o podporu Státní fond životní-
ho prostředí ČR, který poskytl 
3 mil. Kč. Tato stavba je před-
pokladem pro rozšíření vodo-
vodu do místních částí Skoči-
ce a Žerovice.

Na jaře letošního roku byl 
realizován projekt Úprava 
sportovních ploch při ZŠ Jose-
fa Hlávky u budovy v Rebco-
vě ulici. Cílem tohoto projektu 
bylo rozšíření stávajícího hřiš-
tě, výměna původního asfalto-

vého povrchu za nový tartano-
vý, díky čemuž vznikla hřiště 
na kopanou, odbíjenou a koší-
kovou. Vznikly též 60m dráhy 
na sprint, doskočiště na skok 
daleký a bylo možné osadit 
i nové fitness prvky. Náklady 
na realizaci projektu činily 3,3 
mil. Kč, z čehož podstatnou 
část jsme získali z dotačních 
prostředků Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.

V hodnotě 2,7 mil. Kč byl též 
vybudován vodovod za tratí, 
který zajistí dodávku vody do 
bytových domů a nového sou-
kromého areálu, který vzniká 
tamtéž. Více než 2 mil. Kč 
byly v loňském roce investo-
vány do výměny sloupů a svě-
tel veřejného osvětlení, která 
používají LED technologii 
a postupně nahrazují stávající 
výbojková. Město též pro svoji 
jednotku sboru dobrovolných 
hasičů za 1,6 mil. Kč vydražilo 
použitý cisternový vůz Tatra 
CAS SOA 0055, který nahra-
dil již dosluhující vůz značky 
avia. Na sklonku roku pořídi-
lo též nový užitkový vůz pro 
potřeby Pečovatelské služby 
Přeštice. Vůz je uzpůsoben 
pro převoz imobilních klien-
tů, kteří jsou buď odkázáni 
na invalidní vozík (je možné 
s ním pohodlně vjet po sklopné 
rampě dovnitř) nebo se může 
vysunout celá sedačka spolu-
jezdce mimo vůz a pohodlně 
na ni nasednout. Velice se tím 
usnadní manipulace pečovatel-
ky s klientem, zvýší se komfort 
a bezpečnost klienta při dopra-
vě služebním vozem. I v tomto 
případě většinu ceny pokryla 
přijatá dotace z Integrovaného 
regionálního programu – Infra-
struktura pro sociální služby.

Do výčtu činností stojících 
za zmínku zcela jistě patří 

i dotace městem poskytované. 
V roce 2021 byly poskytnuty 
dotace spolkům a zájmovým 
sdružením ve výši 2,7 mil. 
Kč. Dále byla poskytnuta 
dotace ve výši 2 mil. Kč Řím-
sko-katolické farnosti Přeš-
tice (ŘKF) na úhradu nákla-
dů spojených s rekonstrukcí 
Chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. Celkové náklady na 
tuto rekonstrukci, které nese 

ŘKF, činí více než 82 mil. Kč. 

Předmětem rekonstrukce jsou 

nejen stavební práce (opra-
va schodišť, dlažby, omítek 
apod.), ale též restaurátorské 
práce na mobiliáři, nástěnných 
malbách a výtvarných dílech. 
Celá rekonstrukce by měla být 
dokončena v roce 2023. Dále 
byla též poskytnuta individu-
ální peněžní dotace TJ Přeš-
tice z. s. ve výši 1,36 mil. Kč 
na úhradu poplatků spojených 
s vynětím ze zemědělského 
půdního fondu, které se týká 
pozemků, na nichž je umístě-
no nové hřiště s umělým tráv-
níkem.

Co nás čeká
v tomto roce?

V  tomto roce budou dokon-
čeny výše uvedené rekonstruk-
ce Modrého domu a Střediska 
volného času Slunečnice. 
Budeme mít k dispozici pro-
jekt a stavební povolení na 
výměnu lávky přes Úhlavu 
v ulici V Brance a zahájíme 
jeho realizaci. Odhad nákladů 
na tento projekt je 8 mil. Kč. 
Dále bychom chtěli zahájit 
výstavbu vodovodu do Žero-
vic. Projekt na něj již máme. 
5,3 mil. Kč je v rozpočtu na 
rok 2022 připraveno. Rádi by-
chom též pokračovali v moder-
nizaci kina, vyměnili posuvné 
hlediště a promítací plátno. 
I v tomto případě s přispěním 
dotačního titulu.

Určitě nejvyšším cílem pro 
rok 2022 je zahájení výstav-
by krytého plaveckého bazé-
nu. To se však bude odvíjet 
od úspěchu v získání dotace 
z NSA. Podrobněji se bazénu 
věnuji ve svém sloupku.

Výše uvedený výčet realiza-
cí či plánů je výsledkem práce 
mnoha lidí – mých vážených 
kolegů.

Kolegyně a kolegové zastu-
pitelé schválili jednotlivé 
záměry, v rámci rozpočtu 
schválili finanční prostředky 

a dali důvěru úřadu, že vše 
se ctí a jako řádný hospodář 
zvládne.

Kolegyně a kolegové z Oddě-
lení rozvoje města se postarali 
o všechny patřičné projekty 
a povolení, připravili všechny 
veřejné soutěže (a že jich je 
u každého projektu několik!), 
celou dobu na stavby dohlížejí 
a kontrolují je. Aktivně vystu-
pují též při hledání dotačních 
příležitostí.

Kolegové z právního oddě-
lení připravili smlouvy, které 
nás jako veřejného zadavatele 
vždy dobře chrání.

Kolegyně z Finančního 
odboru pečlivě kontrolují 
správnost všech finančních 
operací, správnost zaúčtování 
apod. U projektů s dotacemi, 
a těch je v poslední době vět-
šina, mají patřičnou trpělivost 
s požadovaným dělením nákla-
dů na uznatelné a neuznatelné, 
účtování DPH atd. Vše s ohle-
dem na konkrétní požadavky 
donátora.

Kolegyně a kolegové z Hos-
podářského odboru si po reali-
zaci vezmou stavby do péče.

Všichni ostatní z úřadu, kte-
ré jsem nejmenoval, si vedou 
své agendy tak dobře a samo-
statně, že není téměř potřeba 
jakéhokoliv našeho zásahu či 
pomoci.

Závěrem mi dovolte všem 
kolegyním a kolegům pracu-
jícím přímo pro samosprá-
vu města, ale i v rámci pře-
nesené působnosti územní 
samosprávy srdečně podě-
kovat za jejich dosavadní 
práci a skvělé výsledky. 
Právě proto může město plá-
novat a realizovat projekty, 
které pak dobře slouží všem 
našim občanům. Je to týmo-
vá práce a velice mne těší, že 
mohu být její součástí.

Mgr. Karel Naxera
starosta města

Město Přeštice 2021 a 2022 SLOVO STAROSTY
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U kostela zněly vánoční 
písničky

Prostranství před přeštic-
kým kostelem se stalo místem 
vánočního „Živého betlému“ 
ženského pěveckého sboru 
Carmina. Jejich vystoupení na 
zlatou adventní neděli si přišlo 
poslechnout na tři sta diváků.

„Původně byla naplánována 
dlouhá koncertní šňůra, nejen 
toto vystoupení,“ vrací se nazpět 
sbormistrně Jana Valentová. 
„Začaly jsme dobře, vystoupe-
ním o prvém adventu v kostele 
ve Štěnovicích. Pak už bohužel 
začaly rozhodovat covidové 
zákazy, zrušeny byly koncerty 
v Příchovicích na zámku, v kos-
tele v Neurazech,“ vypočítává. 
K tomu přidejme zrušený cha-
ritativní koncert v Merklíně, 
nekonalo se ani tradiční zpívání 
koled s Českým rozhlasem na 
přeštickém náměstí.

„Vyšlo to až dnes, u přeštické-
ho kostela. Zazpíváme a trochu 
i zahrajeme průběh Betlémské 
noci, zrození Ježíška i s klaně-
ním Tří králů. Doprovází nás 
trojice muzikantů, Nikola Kali-
nová, Viktor Duchek a Jarda 
Kopejtko.“

Několik dalších vánočních 
písniček zaznělo jako přída-
vek, když vše doprovázel dlou-
hý potlesk přihlížejících.

„Je to výborné, alespoň něco 
vyšlo, dnes i počasí a lidé 
také přišli,“ byly spokojeny 
členky souboru. „Nyní nás 
ještě čeká na druhý svátek 
vánoční Česká mše J. J. Ryby 
v přeštickém Centru J. A. 
Komenského, doplní ji další 
vánoční skladby,“ zakončuje 
Valentová.

 (šat)  

Začíná vystoupení pěveckého sboru Carmina u přeštického kos-
tela „Živý betlém“.

Děj Betlémské noci pokračuje...  

...a na scénu přicházejí Tři králové. 

Celé vystoupení Carminy se těšilo velkému zájmu diváků, kteří 
každou písničku odměňovali potleskem.               Foto Petr Šatra 



PŘEŠTICKÉ NOVINY | LEDEN  | 11

Kulturní Přeštice

Leden – Poznej svoje město.

Září – Na slovíčko s panem Janem Kačerem.

Říjen – Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi.

Duben – Běh pro onkoláčky.

Září – Přeštická lávka a famózní závěr kapely Claymore.

Říjen – Uznávaná operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová 
při koncertě „Od klasiky k muzikálu“.

Červen – Cesta za snem aneb Šlapeme pro dobrou věc. Říjen – Přeštický festival vína s kapelou Fleret a Zuzanou 
Šulákovou.

Srpen – Bořek Slezáček v divadelní hře Tři v háji.

Září – Přeštické pivní slavnosti a kapela Hudba Praha.

Listopad – MFF Juniorfest a hvězda filmu Gump se scénáris-
tou Filipem Rožkem. Obrázek nakreslila talentovaná přeštická 
malířka Sofinka Kilbergerová. 

Srpen – koncert Van Swingu v Městském parku. Listopad – Doprovodná akce Strašielná stezka pro malé i velké 
v rámci MFF Juniorfest 2021.

Text (red), foto Milan Janoch

Červenec – Graffiti fest v Městském parku.

Srpen – Rozloučení s prázdninami.



Dne 10. prosin-
ce 2021 jsme se 
naposledy roz-
loučili s bratrem 

Janem Korcem, místostaros-
tou a významným členem naší 
tělocvičné jednoty. Zemřel 
náhle, v pátek 3. prosince 
2021, měsíc před svými 78. 
narozeninami.

Honza Korec byl synem 
posledního starosty Sokola 
Přeštice před zakázáním čin-
nosti sokolských organizací. 
Zúčastnil se posledního sletu 
konaného v Přešticích v roce 
1948. Po obnovení činnosti 
sokolské organizace se v něm 
sokolská myšlenka znovu zro-
dila, byl totiž v duchu Sokola 
vychován.

Připomeňme si jej slovy naše-
ho starosty, br. Františka Švih-
ly: „Vzpomínám na chvíle, kdy 
jeho kytara nás všechny k sobě 
lákala, když jsme odpočíva- 
li po nácvicích na veřejná 
vystoupení. A že jich nebylo 
málo! Byl naším praporeční-
kem, hrdě nosil sokolský kroj, 

m n o z í 
nám jej 
záviděli . 
Nikdy se 
nestalo, že 
by chyběl. 
V mládí 
byl velmi 
úspěšným 
sportov -
cem. Pro-
to asi chtěl stejnou možnost 
otevřít mládeži a pomáhal 
s tím, kde mohl. Měl vzácnou 
vlastnost – uchovat v sobě cho-
vání muže, tak, jak si sokola 
v sobě představoval – a tu se 
snažil vštípit i našim dětem. 
Od začátku svého působe-
ní v obnovené organizaci byl 
členem výboru jednoty. Jako 
místostarosta nikdy neodmítal 
pomoci jak radou, tak i činem 
při řešení problémů kolem naší 
sokolovny. Bude nám chybět!“

ČEST JEHO PAMÁTCE!

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Oddíly Vše-
strannosti TJ So- 
kol Přeštice ne-
zahálely ani v  ob- 

dobí různých omezení. Přizpů-
sobili jsme akce současné situ-
aci. Přelom listopadu a pro-
since byl časem na venkovní 
akce oddílů Aerobiku, Cvičení 
žáků a žákyň, Rodičů a dětí 
a Moderní gymnastiky. Nej-
prve jsme se vydali na Pochod 
světel. Rozsvítili jsme svíčky 
ve sklenicích a z nich vytvořili 
různé ornamenty. V okamžiku, 
kdy se začalo stmívat, děti si 
rozsvítily svoje lampionky 
a vydali jsme se na cestu nej-
prve kolem areálu sokolovny 
a poté Přešticemi. Další týden 
čekala děti Čertovská stezka. 
Protože se již setmělo, úkolem 
dětí bylo projít po stezce osvět-
lené svíčkami, která vedla po 
venkovním areálu sokolovny. 
Děti na ní potkaly obrázky, 
které si musely zapamatovat. 
Vše pak přeříkaly Mikulášo-
vi a čertovi, kteří na ně čekali 
v cíli. Za krátkou básničku či 
písničku si vysloužily sladké 
odměny. Všichni jsme si na 

závěr ještě zazpívali čertov-
skou písničku.... A čert? Ten 
si nikoho neodnesl, naopak, 
Mikuláš naše malé cvičen-
ce jen chválil. Poslední cvi-
čební hodinu jsme nahradili 
vycházkou do Příchovic zhléd-
nout betlém paní Andrlíkové. 
Každým rokem tam přibude 
něco nového pro pohlazení 
na duši v předvánočním čase. 
Prošli jsme vánočně vyzdobe-
ná místa jak v Přešticích, tak 
i v Příchovicích. Zastavili se 
u kapličky, zazpívali cestou 
koledu, zapálili prskavky a na 
cestu domů si svítili lucernič-
kami.

Děkuji tímto všem cviči-
telkám a cvičitelům oddílů 
mládeže za vedení cvičebních 
hodin v roce 2021. 

sestra Naďa Květoňová
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Tělovýchovná jednota Přeštice
a její členové si dovolují
touto cestou vyjádřit své poděkování
zástupcům města Přeštice,
zástupcům Plzeňského kraje 
a všem partnerům a příznivcům 
za podporu a spolupráci 
v loňském roce. 
V novém roce 2022
přejeme všem jen to nejlepší 
a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Z činnosti oddílu 
Všestrannosti

NÁHLÝ ODCHOD 
bratra JANA KORCE


