
Jste pas-
t o r a č n í 
pracovník. 
Co to je? 
Vyhledává-
ní oveček 

a převádění na víru pra-
vou?

Už jedenáct let vedu na faře 
jako dobrovolník mateřské 
centrum a před dvěma lety se 
ze mě stal zaměstnanec církve 
– pastorační pracovník – na 
poloviční úvazek. Chápu to 
jako péči o duši. Do pastorace 

se dá zahrnout jakákoliv péče 
o člověka, protože u člověka 
vždy nakonec dojde na duši.
Jaké máte k pastoraci 
vzdělání?

Jsem ordinovaný presbyter, což 
obnáší tříleté školení zakončené 
zkouškami a ordinací. Co se týká 
práce s dětmi, absolvovala jsem 
nespočet církevních kurzů, ten 
poslední byl e-learningový kurz 
v rámci celoživotního vzdělává-
ní Karlovy univerzity.
Kolik času trávíte na 
faře?

Někdy mám pocit, že tam 
bydlím. Je to sice formálně na 

poloviční úvazek, ale dopoled-
ne je mateřské centrum a odpo-
ledne jsou Royal Rangers, 
nedělní škola, často víkendové 
programy s dětmi tzv. „pře-
spávačky“, různá setkávání 
maminek a k tomu všemu patří 
také úklid. Dvakrát odpoledne 
ještě učím v soukromé hudeb-
ní školce Yamaha.
Proč se jmenuje Yama-
ha? Kvůli názvu kláves?

To je hudební školka, hra-
vá výchova k hudbě. Yama-
ha proto, že škola pochází 
z Japonska a zaštiťuje ji firma 
Yamaha. Podobné školky jsou 

po celém světě a my ji máme 
i v Přešticích.
Je zdarma?

Zdarma nemůže být, není to 
nikým dotované, platí se 1600 
korun na pololetí. Majitelé 
jsou nadšenci, kteří chodí nor-
málně do práce, pán je účetní, 
paní  učitelka, prostě tohle je 
baví.
Vy máte i svých vlast-
ních šest dětí. Není těch 
dětí kolem vás moc?

Někdy je to na hlavu (smích), 
ale jsem v tom šťastná. Dělá-
me vždy o prázdninách jarní, 
letní a podzimní tábor pro děti 

a letní pobyty na faře v Horšov-
ském Týně pro maminky s dět-
mi. Všechny akce jsou nabité. 
Yamaha, to byl první rok takový 
průkopnický pokus, a myslím, 
že plno maminek přišlo kvůli 
mně, protože jsem o tom hod-
ně básnila. Teď už rodiče mají 
představu, oč jde, a zájem roste.

Proč máte šest dětí? To 
jste v Přešticích rekord-
manka...

Asi ano, je zvykem mít jedno 
až dvě děti. 

První akcí po dvou letech, 
kvůli které se útroby hotelu 
otevřely veřejnosti, byl under-
groundový koncert „Začalo to 
v Přešticích“, o kterém píšeme 
na jiné straně. Součástí koncer-
tu byla i výstava v prostorách 
bývalého klubu a hosté mohli 
vidět, jak to v hotelu vypadá. 
Omítky jsou důkladně omláce-
né, místo podlahy beton a všu-
de prach. Prostory jsou to ale 
obrovské, a když tu restaurace 
vznikne, může nabídnout sko-
ro sto padesát míst. A minipi-
vovar k tomu. Celé by to moh-
lo vypadat podobně asi jako 
Modrá hvězda v Dobřanech. 
Vše ale závisí na investorech.

Starosta Karel Naxera začal 
vyjednávat s možnými inves-
tory krátce poté, co se ujal 
funkce na radnici. Postupně 
se setkal asi s třiceti zájemci, 
kteří měli různorodé zámě-
ry. Ovšem vedení města od 
začátku uvažuje nad restau-
rací s minipivovarem. „Chci, 
aby si přišli na své nejen 
obyvatelé Přeštic, ale aby 
k nám za zajímavou nabíd-
kou vlastního piva přijížděli 
i přespolní. V Česku vzni-
ká skoro každý týden jeden 
pivovar a Přeštice nemohou 
zůstat stranou,“ říká starosta 
Naxera.

Prosadit přestavbu bývalého 
hotelu na restauraci a minipivo-
var není snadné. Na prosinco-
vém jednání zastupitelstva pro 
tuto myšlenku hlasovali pouze 
koaliční zastupitelé a za opozici 
Ivana Froňková. Ostatní zastu-
pitelé návrh na zřízení restaura-
ce a minipivovaru nepodpořili, 
zdrželi se hlasování. Například 
Petru Waltovi a Antonínu Kmo-
chovi se nelíbilo, že nemají na 
výběr více možností. „Nikdo 
nám nenabídl jinou variantu,“ 
postěžovali si před hlasováním 
oba zastupitelé. S touto argu-
mentací neuspěli ani u mís-
tostarosty Marka Krivdy. Podle 
něj nemohou Přeštice pořád 

čekat jako za minulého vedení. 
„Jinou variantu nenabízíme, 
protože máme jasný plán. Navíc 
není snadné najít dostatečně 
silného investora, který umí 
řemeslo a který má vize obdob-
né jako my.“ Vášnivou diskuzi 
sledoval přímo na zastupitelstvu 
přeštický živnostník Miroslav 
Szewczyk a nahlas přemýšlel 
o investici. „Jestli najdou člo-
věka, který do toho vrazí deset 
milionů, tak ať tam je klidně 
minipivovar a hospoda. Mají to 
v Dobřanech, proč bychom to 
nemohli mít i my.“

Kdy pivovar vznikne? Tato 
otázka je klíčová, protože 

město musí postupovat podle 
zákona. Díky prosincovému 
schválení už teď na začátku 
roku vypíše úřad výběrové 
řízení. Když všechno půjde 
dobře, vítěze můžeme znát už 
na přelomu jara a léta. Starosta 
Naxera věří, že na konci roku 
už by se mohlo slavit. „Chtěli 
bychom udělat vše pro to, aby-
chom si tu mohli připít na Sil-
vestra 2016.“ Tuto větu prone-
sl i v diskuzi na zastupitelstvu 
a toho hned využil zastupitel 
Richard Hájek a chtěl uzavřít 
sázku, že se to nemůže kvůli 
minipivovaru stihnout. Ze sáz-
ky ale nakonec sešlo, takže se 
necháme překvapit realitou.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Přeštice budou mít restauraci a minipivovar

Vážení spoluobčané,
máme za sebou předvánoč-

ní shon, věřím, že svátky jste 
prožili všichni v klidu a poko-
ji. A od oslav začátku roku 
2016 uběhlo jen pár dní. Jaký 
byl ten uplynulý rok? Byl na 
události velice bohatý. Nebu-
du se pokoušet hodnotit udá-
losti celosvětového či evrop-
ského významu. Na to jsou 
tu určitě povolanější. Jsem si 
přesto jist, že i tyto skutečnosti 
měly na naše smýšlení i nála-
dy ne-opomenutelný vliv. 
Rok 2015 byl horkým rokem. 
Mnohokrát vyjížděli naši hasi-
či k požárům způsobeným 
vedry bez srážek. Podzim nás 
téměř minul a o zimě se nyní 
při teplotách kolem 10 °C dá 
také hodně polemizovat. Ušet-
říme náklady za zimní údržbu, 
komunikace o tolik nezestár-
nou a my se i teď můžeme 
potěšit pohledem na rozkvetlé 
větve stromů či sedmikrásky. 
Doufám, že si s tímto časem 
nějak příroda úspěšně poradí. 
Dovolím si k letošnímu počasí 
přirovnat i dění ve vedení měs-
ta. I to bylo po celý rok aktivní. 
Vždyť osm jednání zastupitel-
stva je dvojnásobkem požado-
vaného! Mnoho záležitostí 
bylo úspěšně vyřešeno, další 
se posunuly správným směrem 
a množství ,,zděděných kost-
livců“ se snad už nezvětšuje 
a nezadržitelně klesá. Společ-
nou práci v zastupitelstvu hod-
notím jako standardní. Radost 
mi dělá i čím dál častější kon-
struktivní a aktivní přístup 
,,nekoaličních“ kolegů zastu-
pitelů. V tomto směru s velkou 
nadějí vzhlížím i k procesu 
zcela zásadního významu, a to 
k tvorbě strategického plánu, 
který následně udá směr vývo-
je našeho města na mnoho let. 
Vrátím se ale k budoucnos-
ti nejbližší. V roce 2016 nás 
čeká několik projektů, které 
zasluhují pozornost. Dokončí-
me poslední etapu úprav are-
álu loděnice, přistavíme v ZŠ 
v Rebcově ulici prostory pro 
nové šatny i zázemí pro školní 
družinu. Započata bude též roz-
sáhlá a nákladná rekonstrukce 
zařízení pro výrobu a rozvody 
tepla. Mnohé z vás jistě potě-
ší informace o schválení kon-
ceptu a zahájení rekonstrukce 
restaurace na náměstí, kterou 
znáte pod názvem Peklo. 

Pokračování na str. 2

Po dlouhých dvou letech to vypadá, že prázdný a nevábně vypadající hotel konečně začne sloužit svému účelu. Vedení města 
prosadilo na zastupitelstvu návrh, který umožní rekonstrukci hotelu a jeho přeměnu na stylovou restauraci a minipivovar.

Místa bude dost Naše vlastní pivo Kdo s koho

Rychle se blížící vánoční svátky si připomněli v Přešticích při koncertu pod širým nebem téměř přesně týden před Štědrým dnem. Přeštice se již po dvanácté zapojily 
do akce Zpívání koled s Českým rozhlasem. Koncertování v provizorním amfiteátru odstartoval pěvecký sbor Skalka, aby jej následně vystřídaly Přeštické flétničky. 
Další vánoční písničky zazněly v podání dětí spojených sborů Skaláček a Lukaváček, dále se přítomným představily sbory Hlásek a Minihlásek. Jinou hudbu do pod-
večera přineslo Ivan Audes Christmas Songs Trio se zpěvačkou Martinou Platzerovou. Celé koncertní odpoledne vrcholilo vystoupením místního ženského pěveckého 
sboru Carmina. A pak již došlo k tomu, proč vlastně bylo odpoledne plné zpívání uspořádáno. K řadě dalších míst, kde se zpívaly koledy s Českým rozhlasem, se při-
pojily i Přeštice s velkým sborem, kdy do jednoho tisíce hlasů chyběly pouhé dva.                                                                                                                              (šat) 

Město Přeštice 
ve spolupráci

s KKC Přeštice
pořádá dne

12. března 2016
od 20.00 hodin

2. reprezentační 
ples města

Místo konání: 
sokolovna Přeštice 
Předprodej zahájen 

od 1. února 2016
v TIC Přeštice
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Radši hodně dětí než plnou skříň...
Dokončení ze str.1
Když jsem měla třetí dítě, to 

byl zlom. Tehdy jsem si vůbec 
nevěřila, že můžu zvládnout 
tři děti. Když jsem ale zjisti-
la, že zvládnu tři, tak jsme si 
říkali, vždyť je to krásné, proč 
ne čtyři? A když byly čtyři, 
proč ne pět? Pak mi bylo čty-
řicet a já jsem si uvědomila, že 
jestli chceme mít ještě jedno 
dítě, tak teď, jinak bude pozdě. 
Takže se narodila ještě Emil-
ka. Tím se dostavil pocit, že 
jsme komplet, že to je takhle 
v pořádku a další mateřské 
touhy se pak už kompenzovaly 
jen chovem pejsků.
A není těch dětí moc? 
Asi se nemůžete věno-
vat úplně všem, jak 
potřebují.

Asi nemůžeme, ale je fakt, že 
my jsme s manželem oba jedi-
náčci. Nám to přijde fajn, že 
půjdou do života jako smečka, 
že jsou velká rodina, že nikdy 
nebudou sami, až my tu nebu-
deme. Nemůžeme se samo-
zřejmě všem plně věnovat, ale 
zase si myslím, že mají jeden 
druhého a to je skvělé.
Jak se chová ten nejstar-
ší k tomu nejmladšímu? 
Je to ještě sourozenec?

Je to spíše strejda. Vnímá 
to tak i moje maminka, která 
tuhle volala Emilce, že přije-
dou se „strejdou Tomášem“. 
A já jí říkám, s jakým strejdou? 
Vždyť je to její bratr.
A funguje to?

Kluci když byli mladí, tak 
se rvali neustále. Teď si mys-
lím, že mají hezký vztah, že si 
pomáhají. Holky k sobě mají 
blízko, to je v pohodě. Akorát 
nejmladší syn Péťa (11), ten je 
obklopený děvčaty, takže by 
potřeboval nějakého parťáka. 
Snaží se mu ho dělat tatínek.
Spousta lidí si myslí, že 
by neuživila jedno nebo 
dvě děti. Vy jich máte 
šest.

Já jsem jich nikdy neměla 
doma šest najednou. Ten nej-
starší vyrostl před narozením 
poslední, takže nejvíc jsem 
měla doma pět dětí. Ale je to 
o prioritách. Někdo chce desít-
ku značkových bot, my by-
chom měli raději desítku dětí. 
Říkali jsme si s manželem, 
že kdybychom byli mladší, 
dotáhli bychom to na desítku. 
Je krásné sledovat jak je kaž-
dé dítě úplně jiné a současně 
jak jsme se do nich otiskli my 
i generace jejich předků. Je 
krásné těšit se, jaké bude to 
další.

Ten počet dětí souvisí 
s vaší vírou?

Určitě to nesouvisí s tím, co 
si lidé myslí o křesťanech. Že 
musí mít tolik dětí, protože 
neslyšeli o antikoncepci. To 
prostě souvisí s tím, v čem vidí-
me smysl života: být tu jeden 
pro druhého. Někdo žije pro 
značkové šaty, kariéru nebo 
dovolené v Karibiku a my si 
užíváme společenství se svými 
dětmi. Je to přirozené. Takhle 
jsme od Boha naprogramova-
ní. Řekl: „Milujte se a množte 
se.“ A ne: „Milujte své auto 
a vymřete.“
Jaký je smysl života 
u křesťana vašeho typu?

Být tady pro druhé, protože 
všichni jsme jedna obrov-
ská rodina, já to tak vnímám. 
Všechny ty aktivity dělám pro 
svoji širší rodinu. Věřím, že 
jsme všichni Boží děti.
Jak se z vás stala věří-
cí?

Hledala jsem odpuštění. 
Sama sobě jsem potřebovala 
odpustit.

Vy jste něco provedla?
Byla jsem po rozvodu a utá-

pěla se proto v depresích 
a výčitkách. To už jsme byd-
leli v Přešticích a chtěli svat-
bu v kostele. Jakože teď už 
začneme načisto. Tak jsme se 
dostali k evangelické farářce 
do Plzně, ta nás seznámila 
se základy víry a pak jsme 
objevili sbor Českobratr-
ské církve evangelické tady 
v Přešticích. Já jsem prožila 
odpuštění a to pro mě byla 
tak hmatatelná realita, jako 
kdyby mi někdo sundal kládu 
z ramen. Najednou jsem šla 
domů jako motýlek a tomu 
se říká „obrácení“, protože to 
člověku obrátí život naruby. 
Nebo vlastně ten život, kte-
rý žijeme naruby, Bůh dá do 
pořádku. Dá mu smysl a cíl, 
který život jinak nemá - bez 
Boha je život jen čekárna na 
smrt.
Znáte nějakou křesťan-
skou anekdotu?

Já učím děti náboženství 
v nedělní škole. Na nedělku 
chodí vyškolení křesťánci, 
kteří přesně vědí, co mají 
odpovídat. Takže ta anek-
dota: „Paní učitelka se ptá 
v nedělní křesťanské škole 
dětí: ´je to zrzavé, skáče to 
z větve na větev a má to rádo 
oříšky, co je to?´ Chlapeček: 
´No já bych řekl normálně, 
že je to veverka, ale když se 
ptáte vy, tak to bude Ježíš 
Kristus.´“

Budete chodit letos na 
Tři krále?

Budu. Celá léta chodím 
s vlastními dětmi, ale holky už 
jsou velké, tak si budu muset 
tentokrát nějaké dítě půjčit. 
Je to potřebná služba. Když 
odevzdám kasičku a dozvím 

se, kolik se vybralo, tak mám 
dobrý pocit.
Je těžké se přemlu-
vit zazvonit u cizího 
domu?

Už nemám takovou trému 
jako první roky. Letos chodím 
po jedenácté. Ale jsou samo-
zřejmě věci, které dělám radě-
ji, to je pravda.
Jaké jsou obvykle reak-
ce lidí?

Musím říct, že lidé jsou velice 
vstřícní. Za ta léta vešla sbírka 
do povědomí, ani jsem se snad 
nesetkala s nepěknou reakcí.
Proč bydlíte v Přešti-
cích?

Protože se nám tady moc 
líbí. Zjistili jsme, že se tu byd-
lí bezvadně. Možná jen bazén 
nám tu chybí. Okolí je nádher-
né, mohu se psy k řece, vše je 
tu snadno dostupné. Můj muž 
předtím bydlel v Praze a do 
práce jezdil asi hodinu. Teď je 
tam za patnáct minut.
Pokud vím, dlouho jste 
odmítali jezdit autem. 
Proč?

My jsme auto neodmítali. Já 
mám řidičák, ale bojím se jez-

dit. Manžel řidičák neměl. Měl 
obavy, že bude špatný řidič. Je 
umělec, takže je náležitě roz-
tržitý a nesoustředěný. Buď je 
myšlenkami v práci, anebo ho 
zaujme krajina, „kochá se“. 
Jednou jsme ale jeli dost uta-
haní večer z Plzně a vlak zůstal 
stát kvůli bouřce tři hodiny na 
trati. Druhý den manžel vstal 
a šel se přihlásit do autoškoly. 

A taky hned koupil sedmimíst-
né auto.
A to jste nepotřebovali 
auto, když jste měli malé 
děti?

V Přešticích ani ne. Přeš-
tice mají současně výhody 
města, všechny potřebné 
nákupy pořídím v okruhu 
jednoho kilometru a také 
výhody venkova. Je tu krás-
ná příroda všude kolem, 
takže nemusíte jezdit na 
chalupu a skoro všichni se 
tu navzájem známe.
Takže v Přešticích zůstá-
váte?

Ano, rodina manžela sem už 
generace patří a my se usadili 
v domě, který skoro před sto 
lety postavili vlastníma ruka-
ma jeho prarodiče. Vidíme tu 
pro sebe mnoho smysluplné 
práce. A naše děti také. Nej-
starší dcera se v květnu vdá-
vá a se svým snoubencem tu 
kupují byt. Oba tu tráví tisíce 
hodin prací pro děti a mládež 
v našem sboru. Přebírají po 
nás štafetu.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Na Tři krále a tak dále

Veverka
a Ježíš Kristus

SLOUPEK STAROSTY

 inzerce

Dokončení ze str. 1 
Vybudován zde bude i mini-

pivovar. Za pár týdnů budeme 
též schvalovat nový územní 
plán a bude projednána také 
konečná podoba protipovod-
ňových úprav levého břehu 
Úhlavy. Budeme se také podí-
let na přípravách areálu fot-
balového stadionu, aby byly 
splněny podmínky našeho 
pořadatelství ME žen do 17 let 
v roce 2017.

Úkolů je před námi mnoho, 
a proto se obracím na vše- 
chny, kterým není přítom-
nost ani budoucnost Přeštic 
lhostejná, aby nám zachovali 

přízeň i nadále. Za tuto pří-
zeň vám za celé vedení měs-
ta děkuji. Děkuji také všem 
zaměstnancům městského 
úřadu i jeho organizačních 
složek a příspěvkových 
organizací za odvedenou 
práci, která dlouhodobě 
přispívá k dobrému jménu 
města.
V závěru mi dovolte, 

abych vám i vašim rodi-
nám a blízkým popřál do 
roku 2016 mnoho štěs-
tí, zdraví a pracovních 
úspěchů.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Carmina v roce 2015

Uskutečnili jsme celkem 
čtrnáct vystoupení. Nejprve 
proběhlo v březnu jednoden-
ní soustředění v klubovně 
přeštických skautů, kde jsme 
společně s naším sbormistrem 
Janem Šmatem připravili pro-
gram na jarní koncerty.

O Velikonocích jsme vystou-
pili v Domě historie Přešticka 
s pásmem lidových písní. Ke 
spolupráci nás přizval náš první 
sbormistr pan Jiří Langmajer.

Následovaly již tradič-
ní „Pivoňkové slavnosti“  
24. května na zámku v Přícho-
vicích.

V pondělí 1. června jsme 
u pomníku pod kostelem 
zazpívali na slavnostním aktu 
věnovaném přeštickému rodá-
kovi Jakubu Janu Rybovi.

Pak jsme se 20. června vyda-
li do chotěšovského kláštera, 
kde jsme účinkovali na slav-
nostech slunovratu.

První polovinu roku jsme 
zakončili koncertem na Zelené 
Hoře u Nepomuka. Po boku 
vynikajících zpěvaček paní 
Evy Urbanové a paní Edi-
ty Adlerové jsme vystoupili 
u příležitosti inaugurační slav-
nosti „Navracení duše Zelené 
Hoře“.

Jako každoročně jsme posled-
ní srpnový víkend uspořádali 
soustředění sboru na Chumec-
kém mlýně. V příjemném pro-
středí uprostřed přírody jsme 
se zaměřili na přípravu nad-
cházejících vystoupení. Tam 
jsme se také dohodli na ukon-
čení spolupráce se sbormist-
rem Janem Šmatem. A zůstaly 
jsme samy...

Ze soustředění jsme si  
29. srpna „odskočily“ pod 
vedením prozatímní sbor-
mistryně Vladimíry Strakové 
potěšit vřeskovické rodáky. 
Koncert v místním kostele 
zaznamenala klatovská televi-
ze Filmpro.

Koncem září jsme usku-
tečnily již tradiční „kytaro-
vý“ koncert. Ten se konal na 
netradičním místě, v přeštické 
sokolovně. K velké radosti nás 
všech přijali pozvání na tento 

koncert naši kamarádi, skvělí 
muzikanti ze skupiny Rangers 
– Plavci, pánové Karel Macál-
ka a František Goliš Drápal.

Hned další týden, v sobotu  
3. října, jsme se vydaly repre-
zentovat Přeštice na soutěž 
„Jirkovský písňovar“ do Jir-
kova u Chomutova a 10. října 
jsme zazpívaly na setkání seni-
orů v Pteníně. Na klavír nás 
v tomto období doprovázeli 
klavíristé Jan Braun a Václav 
Greif.

Pak jsme začaly připravovat 
vánoční program. S ním jsme 
vystoupily ve Štěnovicích 
v kostele a v Příchovicích na 
zámku o prvním adventním 
víkendu. Sbor střídavě dirigo-
vali členka sboru Vladimíra 
Straková a náš nový sbormistr 
pan Ctibor Ott.

Zúčastnily jsme se také zpí-
vání koled s Českým rozhla-
sem na přeštickém náměstí ve 
středu 16. prosince. Na neděli 
20. prosince jsme připravily 
„Živý betlém“, který jako kaž-
dý rok proběhl na schodech 
u kostela.

Letošní muzicírování ukon-
čilo slavnostní provedení 
České mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby v přeštickém chrá-
mu v pondělí 21. prosince. 
„Rybovka“ byla provedena 
za doprovodu malého orches-
tru, sopránového sóla se opět 
ujala naše členka Jitka Šťast-
ná spolu s paní Janou Tolašo-
vou, panem Petrem Horákem 
a panem Janem Frausem. Za 
varhany přeštického kostela 
usedl pan Jan Esterle a vše 
řídil sbormistr pan Jaroslav 
Pleticha.

Doufáme, že jsme všem 
svým věrným posluchačům 
v minulém roce dělaly svým 
zpíváním radost a budeme tak 
činit i nadále.

V novém roce bychom si 
přály, aby nám to pořád dobře 
zpívalo a byly bychom rády, 
kdyby se naše řady rozrostly 
o několik nových zpěvaček.

Mgr. Vlasta Holá
ženský pěvecký sbor 

Carmina Přeštice

Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice v letošním 
roce absolvoval již svoji 26. sezónu. Jaká vlastně 
byla?



Dne 10. prosince oslavili 
krásných 60 let společného 
života manželé

František a Marie
Berouškovi

z Přeštic. 

Dva lidé, kteří toto životní jubileum slaví, jsou důkazem toho, 
že přes všechny problémy, těžkosti a rychlost dnešní doby, je 
v lidských silách prožít krásná společná léta. Šedesát společně 
prožitých let je nejen chvíle plná vzpomínek, ale také chvíle 
zastavení se v každodenním všedním shonu, při kterém se větši-
nou tak trochu zapomíná, jak důležitou roli hraje v našem životě 
blízkost milujícího člověka. Přejeme Vám, manželé Bezouškovi, 
abyste i další společná léta prožili ve zdraví, štěstí, lásce, klidu 
a spokojenosti.

Dne 5. ledna 2016 uplynulo první 
smutné výročí od úmrtí paní

Mileny Mrkvičkové.

Vzpomínají choť Jan Nep. Mrkvička, 
dcery Jana Matějková a Ivana Fialová 
s manželi, vnučky Markéta, Kateřina 
a Barbora a ostatní příbuzní.
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PŘIPRAVUJEME

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

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

VÝROČÍ (prosinec)

82 let 
Anna KASLOVÁ
Oldřich STANÍK 

(Skočice)

81 let 
Zdeněk DVOŘÁK

84 let 
Miluška HANZLÍKOVÁ

Václav SMOLA

83 let 
Marie REGNEROVÁ

Jaroslava KRIEGEROVÁ
Eva SVOBODOVÁ

86 let 
Věra LANGMAJEROVÁ

Růžena LOUDOVÁ
Libuše BAUEROVÁ

(1938) – Skočice
(1947)
(1947)

ÚMRTÍ (listopad)

Eva HÁSOVÁ
Libuše KVĚTOŇOVÁ
Hana HAJŠMANOVÁ

DIAMANTOVÁ SVATBA 
manželů BEROUŠKOVÝCH

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

90. narozeniny oslavily

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

pan Josef BEŠTA 

paní Marie STOČKOVÁ
paní Klára HANZLÍKOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

91. narozeniny oslavil

pan Jaroslav SOUKUP

2. polovina listopadu 
a 1. polovina prosince

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila
paní 

Emilie PROCHÁZKOVÁ 
(Žerovice)

87 let 
Zdeňka TICHOTOVÁ

Jaroslav KASL

Vánoční koncert V. Neckáře
v sokolovně v Přešticích

Večírek Osady šeříků
V pátek 27. 11. 2015 v 18.00 

hodin jsme se sešli v hotelu 
Sport. Konal se tam náš každo-
roční taneční večírek. Je to 
odměna pro osadníky za celo-
roční práci pro osadu. Také je to 
zakončení naší letní slavnosti, 
jelikož jsme oslavili 80 let od 
založení Osady šeříků. K tanci 
nám hrála kapela ve složení  
p. Ježek, pí Hečlová a p. Šmat.

Také jsme byli potěšeni, že 
nás na večírku navštívil pan 
starosta Naxera. Večírek se  
moc líbil a všichni už se těší 
na naši slavnou pouť. Všem 
osadníkům, městu Přeštice 
a obyvatelům Přeštic pře-
jeme hodně zdraví v roce 
2016.

Jaroslav Šmat
Osadní výbor

Vzpomínka

Foto Milan Janoch 

Pokračování na str. 9
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9. 1. SO: POCHOD NA 
MARŠÁL
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plzně 
(9.46), z Plzně 10.15 do Ejpo-
vic (10.34). Zpět ze Šťáhlav 
15.35 (17.35) do Plzně (15.53) 
(17.53), z Plzně 17.02 (18.11) 
do Přeštic.
TRASA: Ejpovice – přechod 
dálnice – Sedlec – Maršál 
– zámek Kozel – čajovna 
– Šťáhlavy
(18 km vede V. Řežábek)
16. 1. SO: Z PŘEŠTIC DO 
VODOKRT
Odchod v 8.45 od nádraží ČD 
Přeštice. Zpět vlak do Plzně 
15.14 (16.28), do Klatov 15.30 
(16.43).
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Radkovice – Dol-
ce – Anežčin dvůr – Plevňov 
– Vodokrty – Střížov – Vícov 
– Přeštice
(15 km vede J. Hanzlíčková)

23. 1. SO: DOBŘANY 
– LITICE
Vlakem z Přeštic 9.14 do 
Dobřan, zpět bus č. 21 z Litic 
14.18 do Plzně, z Plzně 15.02 
do Přeštic.
TRASA: Dobřany – Nová Ves 
– Valcha – Litice
(11 km vede J. Hubková)
30. 1. SO: POD SKOČIC-
KOU MYTÍ
Odchod od ČD Přeštice 8.45, 
v 9.00 od továrny za kolejemi. 
Zpět vlak z Lužan do Plzně 
15.09 (13.09), do Klatov 12.46 
(13.33 R) 14.46.
TRASA: Přeštice ČD – Sko-
čice – Skočická myť – Dlouhá 
Louka – Lužany
(12 km vede J. Hošek)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ VE VEL-
KÉ KLUBOVNĚ HOTE-
LU SPORT ve čtvrtek 
21. ledna 2016 v 17.00 
hodin.

leden 2016 
 8. 1. 2016
Zdravotní přednáška 
o bylinkách a mastič-
kách na potlačení boles-
ti pohybového aparátu 
člověka
Přednášející bylinkář Karel 
Štenbaur, lázeňský lektor, 
bývalý spolupracovník bylin-
káře Pavla Váňi.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: zdarma

 9. 1. 2016
Dětské šibřinky
Bohatá tombola, hraje hudební 
skupina Asfalt.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
sokolovna Přeštice
Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 
Kč děti bez masky, s maskou 
zdarma
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Změna programu vyhrazena!

Den pro dětskou knihu 2015
V sobotu 12. prosince pozva-

la městská knihovna k ná-
vštěvě všechny své příznivce, 
zejména ty nejmladší. Konala 
se každoroční akce pod zášti-
tou SKIP – Den pro dětskou 
knihu a Den otevřených dve-
ří. V úvodu jsme si poslechli 
příjemný malý koncert žáků 
ZUŠ, kteří navodili kouzel-
nou předvánoční atmosféru. 
Děkujeme! Poté následovalo 
vyhodnocení a ocenění foto-
grafické a výtvarné soutěže 
„Barvy pekla“ a celoroční čte-
nářské soutěže „Lovci perel“. 
Po skončení slavnostnější části 
dne se všichni rozešli za svými 
zájmy. Kdo chtěl, využil mož-
nosti prohlédnout si výstavu 
dětských prací, pohrát si v dět-
ském koutku, vrátit nebo půj-
čit si knihy, v dětském oddě-
lení se zadarmo zaregistrovat, 
zaluštit si, něco si přečíst nebo 
si jen tak popovídat, občerstvit 
se. Dále si mohl každý něco 
vytvořit a hotový výrobek 
odnést domů. V patře si děti 

pod vedením paní Němečko-
vé vyráběly papírové ozdo-
by na stromeček, vyzkouše-
ly si kusudamu – japonské 
skládání papírových květů. 
V přízemí tradičně probíhalo 
oblíbené zdobení vánočních 
perníčků a svícnů s paní Hoř-
kou. Letos k nám opět zaví-
tala paní Wolfová s barev-
nými písky. Ukázala dětem, 
jak se tvoří obrázky a pak už 
se barevné písky jen sypa-
ly a sypaly. Nejšikovnější 
zkusili dokonce i složitější 
ornamenty. Nádherné vůně 
se linuly od stolu s krásnými 
svícny, zdravými svíčkami 
a vosky. Zájemci si zde mohli 
pořídit vkusný vánoční dárek. 
Zábavné odpoledne uteklo 
jako voda. A už se těšíme 
na předvánoční setkání zase 
napřesrok. 
Vše nejlepší v novém 

roce 2016 přeje všem 
svým čtenářům kolek-
tiv pracovnic městské 
knihovny v Přešticích.

Barvy pekla
V říjnu vyhlásila městská 

knihovna pro žáky I. stupně 
základních škol fotografic-
kou a výtvarnou soutěž „Bar-
vy pekla“. Do fotografické 
části se přihlásil jeden žák 
– Adam Bělohlavý, 5. A, ZŠ 
Josefa Hlávky Přeštice. Ve 
výtvarné části se sešlo cel-
kem 153 prací. Zúčastnila se  
ZŠ Josefa Hlávky Přešti-
ce a ZŠ Merklín. K ocenění 
vybrala porota sedm nej-
úspěšnějších prací:
Kocourek Tomáš, 1. A, 
ZŠ J. Hlávky Přeštice
Klička Kristian, 2. r.,
ZŠ Merklín

Brada Radek, 3. A,
ZŠ J. Hlávky Přeštice
Fritsch Pavel, 1. A,
ZŠ J. Hlávky Přeštice
Valuch Lukáš, 6. odd. ŠD
ZŠ J. Hlávky Přeštice
Skálová Magdaléna, 5. odd. ŠD,
ZŠ J. Hlávky Přeštice
Kříž Jakub, 5. B,
ZŠ J. Hlávky Přeštice

Blahopřejeme!!! Děkujeme 
všem zúčastněným dětem za 
aktivitu, pedagogům a vycho-
vatelkám za pomoc. Výstava 
všech prací bude v knihovně ke 
zhlédnutí do 29. 1. 2016.

Mgr. Jindřiška Červená
MěK Přeštice

Lovci perel
Dne 27. listopadu skončil 

II. ročník celoroční čtenář-
ské soutěže Lovci perel. Do 
soutěže se od 10. ledna 2015 
přihlásilo 64 lovců od 1. r. do  
9. r. (1x MŠ), soutěž ukon-
čilo 56 lovců. Ulovené perly 
si mohou všichni lovci perel 
vyzvednout v knihovně do 
15. 1. 2016 a zároveň obdrží 
pamětní placku. 

Nejúspěšnější lovci:
Mikulecká Magdalena 160 perel
Chadtová Barbora 145 perel

Bradová Kristýna 144 perel
Waltová Regína 109 perel
Biclesanu Anthony 81 perel

Celkem bylo uloveno 1255 
perel (přečteno, zpracováno 
knih).

V celé republice se v loňském  
roce do hry zapojilo 67 kniho-
ven. Magdalena Mikulecká se 
160 perlami se stala absolutní 
rekordmankou. Všem lovcům 
blahopřejeme!!!

Mgr. Jindřiška Červená
MěK Přeštice 

Přednáška doc. Františka Weydy 
z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích

Naše škola oslovila již poně-
kolikáté pana docenta Fran-
tiška Weydu, zda by pro žáky 
připravil přednášku na téma 
popularizace vědy. Tentokrát 
padla naše volba na bezobratlé 
parazity. Žáci měli komplet-
ně probrané učivo o bezo- 
bratlých, a tak bylo od čeho se 
odrazit. Pan docent v rámci své 
přednášky 2. prosince 2015 
pootevřel dveře i do oblasti 
ekologie – tedy vztahů mezi 
organizmy a jejich prostředím 
a organizmy navzájem. Ve své 
prezentaci pěkně objasnil po-
jmy ekologická nika, symbió-
za, parazitizmus a jeho formy 
a další.

Se zájmem si žáci prohlédli 
snímky z elektronového mik-
roskopu. Dozvěděli se, proč 
klíště může zvětšit při nasátí 
mnohonásobně svůj objem, 

čím je přichycen kleštík včelí, 
původce varoázy, ke svému 
hostiteli a mnohé další zajíma-
vosti z mikrosvěta, který nás 
obklopuje.

Panu docentovi patří naše 
velké poděkování za jeho 
ochotu a zájem o přiblížení 
světa vědy dětem.

Mgr. Lenka Křížová,
učitelka přírodopisu 

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Oznámení občanům
Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že místní poplatky, 

tj. poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2016 se začínají vybírat od 11. ledna 2016.

Poplatky je možné uhradit hotově nebo kartou v pokladně MěÚ 
Přeštice, Husova 465, převodem na účet města Přeštice nebo 
složenkou.

Poplatek za odpady je splatný nejpozději do 28. února 2016, 
poplatek ze psů do 30. dubna 2016.

Sazby poplatků za komunální odpad pro rok 2016:
Fyzická osoba s trvalým pobytem na území města a místních 

částí ……...…………….........................……...... 500 Kč/osobu
Cizinci (občané třetích zemí) s trvalým pobytem, dlouhodobým 

vízem a s povolením k dlouhodobému či přechodnému pobytu 
…........................................................................... 500 Kč/osobu

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území města a místních 
částí, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekre-
aci, 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 rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická 
osoba …........................................................................... 500 Kč

Poplatek neplatí děti od narození do konce kalendářního 
roku, v němž dovrší tří let věku.

Západočeské komunální 
služby a Městský úřad Přeštice 
oznamují občanům, že v letoš-
ním roce dojde k výjimečné 
situaci při přechodu kalendář-
ního roku. Po 53. kalendář-
ním týdnu bude následovat  
1. kalendářní týden – tzn. týden 
opět lichý.

Z provozního pohledu tedy 
dochází k problematické situ-
aci ve svozu komunálního 
odpadu v četnosti 1x za 14 
dní.

V prvních dvou týdnech roku 
2016 (53. týden a 1. týden) 
budou sváženy všechny nádo-
by v četnosti 1x za 14 dní (žlu-
té svozové známky) bez ohle-
du na skutečnost, zda mají být 
vyvezeny v sudý nebo lichý 
týden.

Žádáme občany o trpělivost 
v případě problémů, které nám 
uvedená skutečnost může způ-
sobit.        

Eva Kuběnová, DiS
finanční odbor MěÚ Přeštice

 17. 1. 2016
Nedělní posezení
s dechovkou
– Doubravanka
K tanci i k poslechu, stolová 
úprava.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC
Vstupné: 130 Kč

 23. 1. 2016
Cestovatelský festival 
– Letem světem
Přednášky, bohatý doprovod-
ný program, čajovna.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč, studenti 
a důchodci 120 Kč, děti do 15 
let zdarma

 26. 1. 2016
O Budulínkovi – dětské 
školní představení
Čas konání:
8.30 a 10.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč

Upozornění
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Skaláček se představil 
na řadě akcí

„Perný den“,  název slavného 
písničkového filmu, tak nějak 
by možná přeštický soubor 
Skaláček mohl přejmenovat 
v nadsázce na „Perné týdny“. 
Tak vypadaly závěrečné týdny 
konce loňského roku, kdy po 
měsících zkoušek přišla šnůra 
vystoupení. Nejprve se pěvec-
ký sbor přeštické základní ško-
ly představil ve Dnešicích. Tam 
vystoupil o prvém adventu při 
slavnostním rozsvěcení vánoč-
ního stromku. Jako minulé 
roky členové sboru zazpívali 
přeštickým důchodcům v DPS 
Přeštice. Skaláček byl také 
součástí velkého uskupení, 

které na přeštickém náměstí 
zpívalo s Českým rozhlasem 
vánoční koledy, když předtím 
měl ještě vlastní vystoupení. 
Vyvrcholením předvánočního  
času byl pro Skaláček vánoční 
koncert „Co k Vánocům patří“ 
v aule přeštické základní školy. 
Spolu s ním vystoupil i soubor 
Přeštické flétničky. Sálem zně-
ly koledy a vánoční písničky  
a účinkujícím se společně 
podařilo navodit v sále poklid-
nou předvánoční atmosféru 
a tak dát dospělým alespoň na 
chvíli zapomenout na spěch 
a shon před Vánoci.         

Text a foto (šat) 

Přeštické flétničky.

Skaláček.

Chovatelé z Přeštic 
na výstavě v Nittenau 2015

Tradiční výstava chovatelů 
drobného zvířectva proběhla 
za účasti přeštické delegace 
v partnerském městě Nittenau 
ve dnech 28. a 29. 11. 2015, 
šlo již o 47. ročník výstavy.

V Nittenau nás přivítala 
krásně vánočně vyzdobená 
výstavní hala. Na této výsta-
vě bylo možno zhlédnout  
565 zvířat. Výstava byla slav-
nostně zahájena v 10.00 hodin. 
Za město Nittenau všechny 
pozdravil starosta města Karl 
Bley, za chovatele předseda 
organizace Karl Wolfgang 
Bruner, také čestný předseda 
Alfred Rothmaier a za chova-
tele Přeštic Josef Louda st. Při 
prohlídce výstavy nás upou-
tali v expozici králíků novo-
zélandský červený, stříbřitý 
malý, zakrslý beran durynský 
a černobílý a vídeňský malý. 

V expozici drůbeže se nejvíce 
líbili sumatránky, brahmán-
ky bílo černá Kolumbie a Ko 
Shamo zlaté pšeničné. Expozi-
ce holubů – u nás málo vysta-
vované štraser červeně plavý 
kapratý, portugalský letoun, 
řezenský rejdič a franský bub-
lák.

Hezké byly voliéry vodní 
drůbeže a okrasného ptactva. 
Po prohlídce výstavy se kona-
lo přátelské posezení, výmě-
na chovatelských zkušeností 
a také pozvání na výstavu 
v říjnu 2016 v Přešticích.

Naše poděkování patří orga-
nizaci chovatelů Nittenau za 
pozvání na výstavu a příjemné 
posezení. Chovatelům jsme 
popřáli mnoho zdraví a cho-
vatelských úspěchů v novém 
roce 2016.

Text a foto Ivan Strejc

Starosta města Nittenau zahajuje výstavu.

Josef Louda starší vítá účastníky za přeštickou delegaci.

Předseda organizace Karl Wolfgang Bruner, starosta města 
Nittenau Karl Bley a Franz Graf vítají účastníky výstavy.

Školní kolo recitační
soutěže

Dne 24. listopadu 2015 se 
konalo školní kolo recitační 
soutěže žáků 1. stupně Základ-
ní školy Josefa Hlávky Přešti-
ce. Do školního kola postou-
pili vždy tři nejlepší recitátoři 
z každé třídy druhého až páté-
ho ročníku. Žáci a žákyně před-
nášeli vhodně zvolené básně 
i umělecké texty. Z nejlepších 
recitátorů mladší kategorie 
postupují do okresního kola 
v Blovicích Anna Hohlberge-
rová (III. A) a Václav Strejc  
(II. B). Ve starší katego-
rii budou reprezentovat naši 

školu Vojtěch Moulis (IV. B)  
a Filip Hajšman (IV. B). 
Soutěž probíhala v příjemné 
atmosféře a někteří soutěžící 
předvedli opravdu mimořád-
né výkony. Zvláštní cena byla 
udělena Kateřině Kabatové za 
výjimečný dramatický výkon. 
Všichni žáci obdrželi velikou 
pochvalu a našim reprezen-
tantům držíme palce a přeje-
me hodně úspěchů v okresním 
kole.

Mgr. H. Medková
Mgr. D. Mrskošová

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

V ý s l e d k o v á   l i s t i n a :

2. ročník:
 1. místo: 
  Václav Strejc II. B
 2. místo:
  Michaela Valachová II. B
 3. místo: 
  Adam Král II. A

3. ročník:
 1. místo: 
  Anna Hohlbergerová III. A
 2. místo:
  Nikol Pechanová III. D
 3. místo:
  Adéla Prachová III. D

4. ročník:
 1. místo: 
  Vojtěch Moulis IV. B
 2. místo: 
  Filip Hajšman IV. B
 3. místo: 
  Iveta Levorová IV. C

5. ročník:
 1. místo: 
  Helena Bečvářová V. A
 2. místo:
  Regína Waltová V. B
 3. místo: Lukáš Janka V. A

Cena za dramatický výkon:
Kateřina Kabatová V. B
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Skálu a Vícov obsadili filmaři
Pokud jste během podzim-

ních výšlapů na hrad Skála 
viděli zbrojnoše anebo sly-
šeli střelbu z děl, tak jste se 
nevrátili v čase, ale byli jste 
v patách filmařům. Režisér, 
scénárista a moderátor v jedné 
osobě Libor Marek totiž spl-
nil svůj slib a začal se svým 
týmem natáčet již čtvrtý film 
z edice „Zříceniny neprávem 
opomíjené“.

Po Roupovu, Přimdě 
a Švamberku se na řadu dostal 
unikátní hrad Skála u Přeštic. 
„Zaprvé Skála má bohatou 
historii a zadruhé zůstává ve 
stínu známějších lokalit, což si 
nezaslouží,“ řekl Přeštickým 

novinám pan Marek. Filmař 
popsal místa, kde se natáčelo, 
a co může divák v polovině 
tohoto roku vidět. „Kromě 
hradní zříceniny a cesty na 
Zálesí jsme natáčeli v krásném 
kostelíku na Vícově, kde vznikly 
zajímavé scény.“ Osvědčenou 
moderátorskou dvojici Libor 
Marek a Josef Babka doplnilo 
i šermdivadlo Clatonia z Kla-
tov. Scénář je založený na 
příbězích doložených a také 
na pověstech. V příběhu ožije 
například Dlouhý Bárta, Juvar-
ka i bílá paní.

Archeolog Tomáš Mařík z Plz-
ně dovezl nálezy z doby bronzo-
vé i ze středověku, což zachytila 

kamera Martina Horejše. „Více 
bych o filmovém dokumentu 
raději neříkal, aby se příznivci 
historie měli na co těšit,“ dodal 
s úsměvem Libor Marek. Nic-
méně pro Přeštické noviny sdě-
lil, že premiéra filmu bude v KD 
Příchovice, a to v sobotu 25. 
června 2016. Zájemci si mohou 
koupit i DVD.

Akce začne odpoledne výšla-
pem na Skálu po stopách 
natáčení a večer se při pro-
jekci v Příchovicích odehraje 
doprovodný program. Vystou-
pí skupina historického šermu, 
sokolníci předvedou letové 
ukázky dravců a závěr obstará 
unikátní ohňová show.    (red)

Dvacáté výročí otevření domu 
s pečovatelskou službou
Nové LOGO Pečovatelské služby Přeštice

Dne 19. listopadu 2015 si 
obyvatelé DPS spolu se svý-
mi pečovatelkami připomněli 
dvacet let od zahájení provozu 
a šest z osmnácti stálých oby-
vatel domu i své přestěhová-
ní a získání nového domova. 
Dvacet let v životě člověka je 
poměrně dlouhá doba, při prů-
měrném věku našich klientů  
80 let jedna čtvrtina, a proto bylo 
důležité zastavit se, zavzpomí-
nat, oslavit.

Setkání se konalo ve spole-
čenské místnosti DPS za pří-
tomnosti mnoha hostů, přede-
vším pana starosty Mgr. Karla 
Naxery, který převzal záštitu 
nad celou akcí. Po zahájení 
následovalo pěvecké vystou-
pení žáků ZUŠ Přeštice.

Dalším bodem programu 
bylo představení nového loga 
Pečovatelské služby Přeštice, 
se kterým se budete setkávat na 
všech dokumentech vztahují-
cím se k PSP. Stává se symbo-
lem naší péče, využívá motivu 

dlaně – pomocné ruky – v níž 
je zachycen padající lipový 
list. Ten symbolizuje „podzim 
života“, tedy seniorský věk, což 
odkazuje na naši nejvýznam-
nější cílovou skupinu co do 
počtu klientů. Zároveň zpodob-
ňuje srdce a tímto významem 
cílí nejen na zbylé skupiny 
uživatelů terénní a ambulantní 
pečovatelské služby, ale vyja-
dřuje také upřímnou pomoc 
– od srdce – pomoc pečující. 
Barva loga je zvolena výrazně 
oranžovo-žlutá. Patří k barvám 
optimistickým, pro oko je dob-
ře rozpoznatelná a pozitivně 
vnímána.

Všichni zúčastnění pozva-
ní hosté včetně bývalých 

vedoucích paní Anny Čapko-
vé a Pavly Bradové obdrželi 
z rukou pana starosty pamět-
ní listy. Příjemně strávené 
odpoledne bylo zakončeno 
hudebním vystoupením žáků 
ZUŠ, které umocnilo navo-
zenou atmosféru a všem se 
velice líbilo. K dobře připra-
vené oslavě patří i občerstve-
ní a po něm se všichni rozešli 
do svým domovů. Doufám, že 
s pocitem, že mít jistotu bez-
pečného, klidného bydlení ve 
svém „přirozeném prostředí“ 
(jak hovoří zákon), podpoře-
ného službou v případě potře-
by, je v dnešní neklidné době 
nesmírně důležité. A za to 
patří dík městu Přeštice, že je 
poskytovatelem sociální služ-
by, svoji pečovatelskou službu 
podporuje a na potřeby svých 
občanů – vyžadujících různé 
formy podpory – nezapomíná.

Mgr. Michaela Kazdová
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice

„Čertí škola“ v prvních třídách
V období od 1. do 4. 12. 

proběhla ve všech prvních tří-
dách výuka netradiční formou 
– děti se učily v “Čertí škole“. 
Při vstupu do „Čertí školy“ se 
musely prokázat platnou čertí 
vstupenkou.

Žáčci převlečení za čertíky 
plnili různé čertovské úkoly, 

zpívali písničky, hráli čertov-
ské kuželky, soutěžili o nej-
delší skok do pekla a zhlédli 
„Nezbednou pohádku“ o prin-
cezně Máně, která vysvobodi-
la Honzu z pekla. Při výtvarné 
a pracovní výchově si vyráběli 
masky a řetězy a zdobili čer-
tovské nádobí.

Všichni pracovali pěkně a ze 
školy si odnesli nevšední zážitky.

Na závěr celého projektu děti 
dostaly čertovské vysvědčení 
a sladkou odměnu v podobě 
perníkového čertíka.

Mgr. Lenka Vodičková
za 1. ročník

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Školní kolo pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek

Ve středu 2. prosince 2015 
se konalo na 1. stupni naší ZŠ 
školní kolo celostátní pěvec-
ké soutěže Karlovarský skři-
vánek pro děti nestudující 
sólový zpěv. V letošním roce 
zazpívalo 58 vybraných „skři-
vánků“ (tři z každé třídy) před 

porotou, která výběr těch nej-
lepších neměla lehký.

Na prvních místech z každého 
ročníku se umístili tito žáci:
Martin Skála (1. ročník), 
Michaela Valachová (2. roč-
ník), Štěpánka Doubková 
(3. ročník), Pavel Vacek  

(4. ročník) a Martina Draž-
ková (5. ročník).

Tři z oceněných budou repre-
zentovat naši školu v krajském 
kole 17. února 2016 a my jim 
budeme držet palce!

Mgr. Naďa Květoňová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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Začalo to v Přešticích
Koncertem, přednáškami a filmem si Přeštice připomněly Večer hudby a poezie, konaný 13. prosince 1975 
v tehdejším Stable klubu (klubu SSM), který vedl k zatýkání a prvnímu procesu s českým undergroundem.

Koncert se konal v Kulturním a komunitním centru, v prostorách bývalého klubu byla výstava plakátů 
a fotografií. KKC se zaplnilo velice rychle, návštěvnost zaskočila i organizátory, zřejmě si ale málokdo 
nechal ujít událost, která významem přesahuje hranice našeho kraje. Tehdejší akce se stala záminkou 
pro Státní bezpečnost, která začala zatýkat a ve vykonstruovaných procesech posílat do vězení mánič-
ky a muzikanty. Většina účastníků koncertu z roku 1975 přijela znovu včetně hudebníka Svatopluka 
Karáska. Koncert v KKC trval dlouho do noci, pak začala diskotéka a poslední nadšenci opouštěli 
sál nad ránem. Dlužno podotknout, že skoro všichni jsou už důchodového věku, ale ještě za to umějí 
pořádně vzít. Většina hostů v Přešticích přespala a mohli jste je potkat ráno ve městě.

Tento plakát vznikl speciálně pro výstavu v Přešticích. Na snímku tři muži undergroundu odsou-
zení komunistickými soudy v Přeštickém případu: Kocour, Skalák, Čuňas.   Foto Alena Janečková

Na undergroundový večírek 
dorazil i herec Oldřich Kaiser, 
tentokrát ovšem v roli muzi-
kanta. Hrál společně se svojí 
partnerkou Dášou Vokatou 
na basu a na housle. Mezitím 
ještě stihnul naprosto skvělým 
způsobem parodovat poslední-
ho komunistického preziden-
ta Československa Gustáva 
Husáka.  

Foto Stanislav Morávek Silná sestava. Tahle čtveřice spolu ještě nikdy nehrála a zřejmě už se v takové sestavě nikdy nese-
jde. Zleva Londýn, Kaiser, Vokatá, Skalák. Znají se desítky let, ale teprve Přeštice je spojily na jed-
nom pódiu.                                                                                                   Foto Stanislav Morávek

Výstava fotografií v prostorách bývalého Stable klubu (klubu 
SSM).                                                              Foto Milan Janoch

Oldřicha Kaisera čekali 
v Přešticích pouze zasvěce-
ní. Dokonce tady i přespal.  
Samozřejmě tajně.

Foto Milan Janoch

Do Přeštic dorazil i bývalý ministr vnitra, disident Jan Ruml.  
V rozhovoru se spoluorganizátory přeštického undergroundové-
ho večírku Standou Duchkem a starostou Karlem Naxerou. Asi 
už domlouvají příští ročník.

Foto Milan Janoch

Před čtyřiceti lety hrál po odjezdu účastníků na přeštickém nádraží na kytaru Svatopluk Karásek. 
Disident a evangelický kněz se vrátil znovu i s celou kapelou.                            Foto Milan Janoch

František „Čuňas“ Stárek dává autogram. Pracuje jako doku-
mentarista v Ústavu pro studium totalitních režimů a je auto-
rem knihy Hnědá kniha o undergroundu, kde je Přeštický případ 
podrobně popsaný.                                         Foto Milan Janoch

Šéfredaktorka undergroundového časopisu Voknoviny Eva 
Evelína Brozmanová. V posledním čísle vyšel dlouhý text o Přeš-
tickém případu.                                              Foto Milan Janoch

Na pódiu nemohla tato socha 
chybět. Ztvárňuje Ivana Marti-
na Jirouse, který před čtyřiceti 
lety přečetl v klubu svůj pro-
slulý manifest Zpráva o třetím 
hudebním obrození. Jirous 
zvaný Magor zemřel 9. listo-
padu 2011.

Foto Milan Janoch

Čuňas a Londýn na přeštickém náměstí. Vlasatý muž vpra-
vo před čtyřiceti lety také přijel do Přeštic, ovšem večer strá-
vil v hospodě, v klubu ho to moc nebavilo. Tentokrát neodešel 
a vydržel až do rána.                               Foto ¼ubomír Smatana



Jak dlouho pracujete 
v KKC a jak dlouho ve 
funkci ředitelky?

V KKC pracuji od 1. února 
2009, od začátku ve funkci 
ředitelky tehdy nově vznik-
lé příspěvkové organizace. 
Na konci roku 2008 jsem se 
zúčastnila konkurzu, a jelikož 
jsem pracovala jako učitelka 
na málotřídní škole v Řenčích, 
chtěla jsem doučit a dětem 
rozdat pololetní vysvědčení. 
Město Přeštice mi tehdy vyšlo 
maximálně vstříc.
Mohla byste našim 

čtenářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

Moje funkce je velmi různo-
rodá, hlavní náplní je pořádá-
ní kulturních, společenských, 
sportovních a zábavných akcí, 
výchovně-vzdělávacích pořa-

dů, zabezpečování jazykových 
a praktických kurzů, vše pro 
děti i dospělé. Pod mým vede-
ním pracuje i turistické infor-
mační centrum, které zabírá 
široké spektrum činností, od 
předprodeje vstupenek nejen 
na akce pořádané KKC či jiný-
mi subjekty, ale dokážeme přes 
tři prodejní portály obsloužit 
zákazníky a zajistit jim vstu-
penky po celé České repub-
lice, prakticky všude, kde se 
něco pořádá. 

Zajišťuji zpracování inzer-
ce, komunikuji s grafičkou, 
redakční radou a korektorkou 
novin každý měsíc, vyjma  
srpna. Vyhledávám jednotlivé 
dotační tituly, zpracovávám 
žádosti a podávám je. Zúčast-

ňuji se různých seminářů 
a vzdělávacích akcí, připravuji 
podklady pro mzdovou a hlav-
ní účetní. Dbám na aktuálnost 
webových a facebookových 
stránek, zpracovávám celo-
roční kulturní kalendář akcí 
pro Přeštice a okolí. Oslovuji 
sponzory a partnery jednot-
livých akcí či událostí. Jsem 
členkou kulturní komise, 
členkou řídicí skupiny, která 
aktualizuje komunitní plán 
ORP Přeštice pro roky 2016 až  
2018 a členkou skupiny, která 
se podílí na strategickém plánu 
města Přeštice v oblasti kultury 
a spolkové činnosti. Pod moje 
křídla patří i ochotníci z DS 
Úhlavan a klub důchodců.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce?

Pod mým vedením pracují tři 
pracovníci na hlavní pracovní 

poměr, jejich náplní je zabezpe-
čení informačního centra, kde 
máme otevřeno denně od 9.00 
do 17.00 hodin, v letním provo-
zu bez polední přestávky, v zim-
ním provozu pouze v úterý, čtvr-
tek a v pátek do 16.00 hodin. 
Otevřeno je i každou sobotu. 
Na jejich bedrech leží i celkový 
vzhled a údržba našich prostor 
KKC, příprava sálů dle přá-
ní zákazníka, účast na akcích, 
vylepovací činnost a zabezpe-
čení pořadatelské služby. Těch 
činností je mnohem více, nelze 
vše vyjmenovat.
Pořádáte a připravuje-

te různé akce, jak dlou-
ho trvá připravit třeba 
pivní slavnosti?

Pokračování na str. 11
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Otázky pro ředitelku KKC Přeštice Mgr. Martinu Míškovou

Zpracovávám podklady
pro výrobu a tisk
Přeštických novin

Kdybych se narodil před 426 léty… v Přešticích

Že je svatý Kilián patronem 
města Přeštic ví asi většina 
Přeštičanů. „Slavně, vroucně, 
svatý Kiliáne, spěchá k Tobě 
město Přeštice. Volá k Tobě 
stařec, útlé dítě, s důvěrou 
k Tvé mocné ochraně,“ zpívali 
ještě nedávno naši předkové 
v den světcova svátku. Kdo 
si přečetl Řičákův Dějepis 
města Přeštic, ví rovněž, proč 
je sv. Kilián patronem města. 
Nechme promluvit Řičákův 
pramen, dvě nejstarší farní 
kroniky Mikuláše Sexstette-
ra: „Dne 8. července 1590 
o svátku biskupa a mučedníka 
sv. Kiliána, o 19. hodině ital-
ského či českého orloje (podle 
současné časomíry o 3. hodi-
ně po poledni) vypukl v Přeš-
ticích požár, který během 
dvou hodin strávil celé město 
i s radnicí a hodinovým stro-
jem, školou, špitálem, kostelní 
věží na hřbitově a zvonem i se 
zvoničkou nad chórem koste-
la. S pomocí Boží a svatého 
Kiliána a díky horlivé pomo-

ci sousedních pánů Mikuláše 
Nebílovského z Drahobuzi, 
pána na Příchovicích, a pana 
Jana Borně z Chlumčan, pána 
na Újezdu, byl přeštický kostel 
a zbylá část města zachráněna 
od úplného vyhoření… Svatý 
Kilián se v Přešticích uctívá 
od roku 1590 jako patron před 
požárem… V den jeho svátku 
nebo o následující neděli se 
koná procesí s obrazem světce 
k jeho soše na náměstí.“

Tyto kronikářovy záznamy 
však nejsou jediná svědectví 
o velkém přeštickém požáru. 
Další nám podává přeštický 
rodák, později primas a zámec-
ký hejtman v Mělníku Martin 
Prušek z Prušova (1567-1631). 
Jako přímý účastník požáru 
později do jedné své básně na-
psal: „Když se v koloběhu času 
začal psát devátý červenec, 
v roce 1590, vypukl požár, ten 
požírač věcí, jenž zděsil celé 
město, a vedle jiných navštívil 
i náš majetek.“

Poslední zprávou, kterou 
máme k dispozici, je letopisný 
zápis klatovského děkana Jana 
Jelenského († 1595): „A to 

pondělí po neděli svaté Troji-
ce vyhořely Přeštice všeckny 
krom kostelu a fary a někte-
rých chaloupek 1590.“ Připo-
meňme, že pondělí po neděli 
sv. Trojice připadlo v roce 
1590 na 18. června.

V popisu požáru a rozsahu 
škod se naše prameny při vší 
stručnosti celkem shodují, 
horší je to již s datací živelné 
katastrofy, zde panuje jedno-
ta pouze v roce 1590. Očitý 
svědek požáru Martin Pru-
šek, který tehdy v Přešticích, 
jak píše, vlastníma rukama 
vytahoval z hořícího domu 
svou sbírku not, by měl být 
naším asi nejdůvěryhodněj-
ším svědkem, výše citované 
svědectví ovšem zapsal až 
téměř s dvacetiletým odstu-
pem roku 1609 v Mělníku, 
měl tedy od událostí již velký 
časový i prostorový odstup 
a chybička se mu mohla vlou-
dit. Naopak Mikuláš Sexstet-
ter psal své kroniky až před 
polovinou 18. století, ovšem 
jeho líčení je natolik detailní, 
že musel vycházet z nějaké-
ho dobového pramene. Jan 

Jelenský byl současník kata-
strofy z nepříliš vzdálených 
Klatov a ve svých letopisech 
se soustředil hlavně na živel-
né pohromy (zaznamenal 
i další požár Přeštic v roce 
1594), i jeho zpráva by tedy 
měla být důvěryhodná.

Rozhodnout mezi těmito 
daty s jistotou nelze. Jako 
nejpravděpodobnější se přeci 
jen jeví Pruškův 9. červenec. 
Sexstetter, u něhož máme 
zřejmě nejstarší zprávu 
o svatokiliánské úctě v Přeš-
ticích, byl benediktin a bene-
diktini na počátku 18. století 
upevňovali svou vrchnosten-
skou moc nad znovunaby-
tými Přešticemi, které kou-
pily roku 1705 a ve kterých 
duchovní správu převzali až 
roku 1710. Budování kultu 
benediktinského světce Kili-
ána, o němž svědčí i založení 
nového oltáře tohoto svaté-
ho v přeštickém kostele v té 
době, by přispělo ke ztotož-
nění se přeštických podda-
ných s novou vrchností. Není 
tedy vyloučeno, že Sexstetter 
přeštický požár 1590 účelově 

posunul o den, aby vyšel na 
kiliánský svátek. Jelenského 
letopisné záznamy jsou zase 
načmárány na spodních okra-
jích stránek v misálu a někdy 
se překrývají starší a mlad-
ší zápisy, zkrátka správnost 
jejich čtení není tak úplně 
stoprocentní.

Nakonec je možné se i domní-
vat, že mohlo dojít ke dvěma 
požárům Přeštic, v červnu 
a v červenci. To by v té době 
nebylo tak neobvyklé, jednak 
Jelenský zaznamenává, že 
v roce 1590 bylo extrémní hor-
ko, což jistě zvyšovalo nebez-
pečí požárů, jednak historik 
Zikmund Winter uvádí toho 
roku zvýšenou činnost žhářů 
v souvislosti s obnovenou vál-
kou s Turkem. A v roce 1590 
skutečně vyhořel např. klad-
rubský klášter, Sušice a další 
města, v Rakovníku hořelo 
toho roku dokonce třikrát.

Ať už jeden nebo dva, požár 
to byl pro Přeštice ničivý a ješ-
tě roku 1593 žádali Přeštičtí 
prostřednictvím své vrchnos-
ti a zemského sněmu císaře 
o prodloužení lhůty placení 

daní z důvodu zničení měs-
ta požárem a „aby zase pod 
střechy bytností svou uvede-
ni býti mohli.“ Město se tedy 
obnovovalo pomalu a k tomu 
ještě roku 1594 řádil červený 
kohout znovu, tentokrát sežehl 
12 domů. Naopak pro histori-
ky je velký požár Přeštic 1590 
„požehnáním“, protože nám 
zpráva o něm přinesla zají-
mavý výčet důležitých staveb 
ve městě na konci 16. století: 
radnice s hodinami (ve věži?), 
škola a špitál, a potvrdila to, 
co naznačují veduty města, že 
totiž kostelní věž starého přeš-
tického kostela stála samostat-
ně „na hřbitově“. Přesto však 
raději skončíme slokou ze zmi-
ňované písně k sv. Kiliánovi: 
„Reku Boží, svatý mučedníku, 
slyš dnes důvěrnou naši pros-
bu: Ochraňuj nás i naše pří-
bytky, by oheň nám neškodil 
nikdy. S touto prosbou volali 
už k Tobě již před věky naši 
předkové. Nuž tak i my jejich 
potomkové pějem: Slyš, chraň 
nás Kiliáne.“

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Požár města r. 1590
opravdu na sv. Kiliána?

Nejstarší osídlení Přeštic z pohledu archeologie
Nejstarší doložené osídlení 

na území města Přeštice sahá 
až do mladší doby kamenné 
(5600-4200 př. Kr.), kdy se zde 
usadili první zemědělci, nosite-
lé kultury s lineární keramikou 
a následné kultury s keramikou 
vypíchanou. V roce 1994 byl 
v Jungmannově ulici nalezen 
objekt, který obsahoval zlom-
ky nádob a kamenné nástroje 
náležející kultuře s lineární 
keramikou. Při stavbě budovy 
okresního hejtmanství v Huso-
vě ulici v roce 1914 došlo 
k nálezu keramických zlomků 
z období milavečské kultury 
doby bronzové.

V roce 2008 provedlo Zápa-
dočeské muzeum v Plzni 
záchranný archeologický výz-
kum na parcele č. 154. Na 
poměrně malé ploše se podaři-
lo zachytit historická souvrství 
s výraznou požárovou destruk-
cí usedlosti z 15. století a něko-

lik raně novověkých objektů 
náležejících mladší usedlosti 
z 18. století. Vzhledem k záni-
ku objektu požárem se zacho-
val žárem vypálený hliněný 
omaz stěn (mazanice), z které-
ho je možné odvodit charakter 
konstrukce dřevěných prvků. 
Dochovalo se velké množství 
zlomků keramických nádob, 
jimiž byla středověká domác-
nost vybavena; vyskytlo se 
i několik zlomků keramických 
kachlů, část bronzového plí-
šku, zlomek skleněné pokličky 
a drobné předměty ze železa.

O životě našich předků se 
můžeme mnoho dozvědět 
nejen z artefaktů, ale i z roz-
boru výplní objektů a jednotli-
vých vrstev. Analýzou vzorků 
se podařilo vytvořit obrázek 
o rostlinách využívaných oby-
vateli této parcely. Vyskytly se 
zde rostliny člověkem záměr-
ně pěstované jako ječmen, 

oves a žito či mák, případně 
technické plodiny, které se 
dříve hojně využívaly jako len 
a konopí. Podle nálezů pecek 
a jader patřily mezi konzu-
mované plody třešně či višně, 
švestky a jablka. Lidé se nevy-
hýbali ani konzumaci ořechů 
a ostružin či malin, které zís-
kávali nejspíše sběrem.

V následující sezóně bylo 
možno prozkoumat i přilehlou 
parcelu č. 112, která sloužila 
jako ovocný sad. Poměrně 
mocné a stavební činností téměř 
nedotčené kulturní souvrství 
vypovídalo o dlouhodobém 
osídlení plochy od mladší doby 
kamenné až po raný středověk.

Podařilo se prozkoumat pozů-
statky po nadzemních dřevěných 
nebo dřevohlinitých konstruk-
cích domů či menších staveb. 
Zachycena byla i část půdorysu 
neolitického dlouhého domu, 
chata z doby římské, zásobnice 

na uchovávání obilí s hloubkou 
přesahující jeden metr a torza 
dvou pravěkých pecí.

V polozemnici ze 13. století 
byl získán bohatý archeobota-
nický materiál, který obsaho-
val značné množství zrn ječné-
ho sladu k vaření piva.

Poněkud překvapivým nále-
zem byly dva objekty se samo-
statnými kostrovými pohřby 
dětí ve věku 3 až 9 měsíců a 7,5 
až 12,5 roku. Pohřby nedopro-
vázely žádné milodary, což 
značně ztížilo možnost datace 
pohřbů. U mladšího jedince se 
kvůli malému množství nale-
zených kostí prozatím nepo-
dařilo určit stáří ani pomocí 
radiokarbonové metody. Star-
ší jedinec byl pohřben v době 
bronzové, tedy před více než 
3500 lety.

K nejhojnějším nálezům 
patřily zlomky keramických 
nádob (viz obr.), které před-

stavovaly běžné vybavení pra-
věké domácnosti, dále kusy 
mazanice (v několika přípa-
dech s otisky prutů), výjimkou 
nebyly ani přesleny dokládají-
cí textilní výrobu.

Z výrobků z kamene se 
zachovaly broušené a štípané 

kamenné nástroje (sekerky, 
čepele) a také zlomky kamen-
ných podložek k drcení obilí.

Nalezeny byly i artefakty 
z jiných materiálů. Za všechny 
můžeme uvést zlomek bron-
zového náramku, bronzové 
kolečko či tři zlomky skleně-
ných náramků modré, hnědé 
a žluté barvy (viz obr. níže).

Od dubna do září 2016 se 
bude konat v Národopisném 
muzeu v Plzni výstava vychá-
zející z výsledků obou sezón 
výzkumu, na kterou vás tímto 
srdečně zveme.

Markéta Sochorová

Příprava na akce se liší
podle charakteru
a náročnosti
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Vánoční koncert Václava Neckáře...

Foto Milan Janoch 
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Vzniká nová tradice
Svoji tradici si buduje nová 

akce přeštické Základní ško-
ly Josefa Hlávky. Na čtvr-
tek, přesně týden před Štěd-
rým dnem, byl připraven na 
chodbách budovy na Jordáně 
velký vánoční jarmark. Jeho 
přípravou žily děti již několik 
týdnů nazpět. Vždyť na nich 
bylo, jaké vánoční překvapení 
vymyslí, pod vedením vyu-
čujících vyrobí, jak připraví 
prodejní stánek a jak budou 

nabízet, aby prodaly maxi-
mum. A zájem byl obrovský, 
již při vystoupení souboru 
Skalka nebylo před vchodem 
do budovy k hnutí, jak se 
říká „špendlík by nepropadl“. 
Podobné to bylo i na chod-
bách, ani se všichni najednou 
do školy nevešli. A pěkné 
i vtipné výrobky šly doslova 
na dračku, takže mnohé třídy 
měly brzy vyprodáno.

                  Text a foto (šat)

Novoroční ohňostroj na přeštickém náměstí

Foto Milan Janoch

Foto Karel Beneš

Již druhým rokem se 1. 1. v 18.00 hodin nad Přešticemi rozzářil 
slavnostní ohňostroj. V úvodu pronesl zdravici k občanům města 
starosta Karel Naxera. Poděkování patří firmě pana Jaromíra 
Šnajdra z  Volduch za  bezkonkurenčně výbornou česnečku, kte-
rá byla podávána zdarma.

Firma Laki ohňostroje provádějící ohňostroj se omlouvá za způsobené nesnáze,
 které bohužel nedokázala ovlivnit (skrytá vada použitého výrobku).



Rád bych hned v úvodu 
poděkoval žákům a učitelům 
ZUŠ ze Švihova a Přeštic za 
koncert 12. 11. 2015 v Přešti-
cích. Byl to opravdu příjemně 
strávený večer.

Přeštický žákovský orches-
tr sleduji od roku 2001. Je 
pozoruhodné, jak si stále 
drží velmi dobrou úroveň. Je 
téměř jisté, že v roce 2001 
bylo obsazení orchestru jiné 
(žáci přicházejí a odcházejí), 
ale kvalita je stále vyrovnaná. 
Říká se, že kritizovat se má 
jednou, ale chválit se má tři-
krát. Musím pochválit ladění, 
zařazení českých autorů do 
programu a do třetice i pří-
jemné vystupování všech čle-
nů orchestru. Karlu Čapkovi 
kdysi řekla jeho žena Olga, 
že je v něčem nejlepší. Karel 
Čapek jí odpověděl (nebu-
du citovat přesně, mám to 
jen v paměti), že nechce být 
v ničem nejlepší, ale chtěl by 
být dobrý, protože být v ně-
čem dobrý, je víc než být nej-
lepší, jelikož co se mnohdy 
vydává jako nejlepší, není ani 
dobré. V dnešní době, kdy 
žádná průměrnost je super, je 
skvělé být dobrý, a to orches-
tr ZUŠ v Přešticích je. Udržet 
si získanou úroveň je vždy 
těžší, než bylo tu úroveň si 

získat. Orchestru naší školy 
se to daří už řadu let.

Protože jsem se léta v tom-
to prostředí pohyboval, vím, 
jak bylo obtížné už tehdy 
stanovit den a hodinu setká-
ní na společnou orchestrální 
zkoušku. Nám se to podařilo 
jen v sobotu, ale s nemalý-
mi organizačními potížemi. 
Rodiče často museli vozit 
žáky autem, což znamena-
lo změnu i jejich programu. 
V dnešní uchvátané době je 
to jistě ještě složitější a tak 
patří naše uznání i rodi-
čům. Jak jen dostat takový 
houf dětí od počítačů a dal-
ších moderních koukátek 
na zkoušku, kde bude třeba 
velkého úsilí a soustředění. 
Každý hráč v orchestru musí 
v každém okamžiku zahrát 
nejen správný tón, ale musí 
hlídat ladění, dynamiku, 
výslovnost, nádechy, rytmus 
a to všechno s velkou přes-
ností. V dnešní době zaměře-
né na pohodlí je také třeba si 
uvědomit, že hra na dechové 
nástroje je určitou fyzickou 
zátěží. I tak dali žáci před-
nost těmto nástrojům před 
tzv. „samohrajkami“, které 
sice hrají naprosto intonač-
ně čistě a rytmicky dokona-
le, ale je to právě jen doko-

nalost technická. Vždycky 
dám přednost prožitku lidsky 
opravdovému, i když třeba 
trochu nedokonalému. Když 
vedle hráče na tu samohraj-
ku postavíte malé děvčát-
ko-prvňáčka, aby zazpívalo 
písničku, bude trochu šišlat, 
protože jí jako správnému 
prvňáčkovi chybí jednička 
nahoře, bude si nervózně 
žmoulat ručičkama sukýn-
ku a také bude trochu zpívat 
falešně, bude to ale vždycky 
velký lidský zážitek, o který 
se nesmíme nechat od tech-
niky připravit.

Při poslechu tanga ,,Nikdy 
se nevrátí pohádka mládí“ 
jsem si vybavil mou návště-
vu u jejího autora pana Karla 
Vacka. Hrál jsem u vojenské 
hudby v Českém Krumlově 
s jeho synem Karlem. Když 
jsme byli v roce 1960 na 
soustředění hudeb v Praze, 
pozval mne na návštěvu. Jeho 
otec – skladatel, jehož sklad-
by se hrály po celé Evropě, 
byl nesmírně milý a skromný 
člověk. O svých skladbách 
mluvil velice prostě jako 
o písničkách. Dnes slýcháme 
rádoby autory mluvit o svých 
tzv. projektech, které vět-
šinou na své pouti do světa 
končí někde u Rozvadova.

Antoine de Saint-Exupéry 
napsal: ,,Člověk odhalí sám 
sebe, když se smíří s pře-
kážkou.“ Přejme tedy žá-
kům obou orchestrů, aby jim 
vydržela vůle k překonává-
ní určitých nesnází, což jim 
ve výsledku přinese radost 
a uspokojení.

Bedřich Zákostelecký

Dokončení ze str. 8 
Ke každé je však přistupo-

váno se stejnou pečlivostí 
a precizností. Plánuji s velkým 
časovým předstihem, již nyní 
je hotový hrubý nástin akcí pro 
rok 2016, venkovní akce se 
snažím dodržovat ve stejných 
měsících a termínech, v peri-
odicky se opakujících (pivní 
slavnosti, masopust, Přeštický 
kanec, Dechparáda, letní kino, 
Den pro rodinu). Vždy se 
snažím přidat nějakou novin-
ku, která, pokud přesvědčí 
a osloví diváky, stane se poté 
každoroční. 

Jedna na přelomu dubna 
a května (Sporttimbers – dře-
vorubecká show a jeden ze 
závodů v daném sportu v rámci 
ČR) a druhá na podzim a urči-
tě bude stát za to (Halloween-
ská show). Musíme se snažit 
oslovit s akcemi a pamatovat 
na všechny věkové skupiny, 
obhájit finanční podklady 
v rozpočtu KKC. Konkrétní 
dotaz zněl na Přeštické pivní 
slavnosti, tak se je pokusím 
trochu přiblížit. Prakticky po 
skončení jedněch slavností již 
začíná příprava dalších. Už 
v lednu podepisuji a uzaví-
rám smlouvy s vystupujícími 
umělci, je dán hrubý nástin 
programu. Na některé skupi-
ny čekám i rok, dva, termín na 
první sobotu v září. Postupně 
se přidává propagace, výroba 
plakátů, oslovují se pivovary 
a prodejci, ti už se ale ozývají 
sami a dost často si rezervují 
po skončení slavností prostor 

v nočních hodinách na další 
rok, přidává se zabezpečení 
technických věcí (mobilní WC, 
kontejnery na odpad, elektri-
ka, stavba pódia, komunikace 
a příprava podkladů pro mode-
rátora, ozvučení, OSA, výzdo-
ba, pozvání hostů…). Většinou 
se stavba pódia odehrává den 
předem, na samotné akce v den 
konání se pohybuji na náměstí 
od šesté hodiny ranní, po skon-
čení a úklidu cca do jedné až 
půl druhé ráno. V daném dni 
řídím velké množství spolupra-
covníků a jsem ráda, že se na ně 
mohu spolehnout. V roce 2015 
byly součástí akce Dožínky 
Plzeňského kraje, byla to vel-
mi zajímavá akce pro Přeštice, 
ale velmi náročná a díky všem, 
kteří se na ní podíleli, se zvlád-
la na jedničku s hvězdičkou. 
Dožínky jsou akcí putovní, dle 
doslechu po Přešticích přebírají 
štafetu Rokycany.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Moje práce je velmi pestrá, 
různorodá, přínosná (alespoň 
doufám) a zajímavá. Přináší 
mi obrovský rozhled, setká-
vání se se zajímavými lidmi, 
osobnostmi. Na druhou stranu 
je velmi zodpovědná a nároč-
ná hlavně na čas, kdy akce 
často probíhají ve večerních 
hodinách a o víkendech i ve 
státních svátcích. Bez pomo-
ci spolupracovníků, kolegů 
a kolegyň a hlavně tolerance 
a pomoci ze strany rodiny bych 
tuto práci vykonávat nemohla.
Je něco, co byste ješ-

tě chtěla ve své funkci 
změnit?

Co bych chtěla změnit? Mož-
ná by bylo lepší otázka, co bych 
si přála. Přála bych si větší sál, 
celkovou rekonstrukci objektu 
KKC na Masarykově náměstí, 
ale sama dobře vím, jak velmi 
náročné to je, hlavně jak by 
tato záležitost finančně zatížila 
městskou kasu. V letošním 
roce již ale dojde k rekonstruk-
ci sociálních zařízení v 1. pat-
ře KKC. Budu si přát, aby se 
v dohledné době našly finance 
na výtah a rekonstrukci dvora 
při vchodu do velkého sálu.
Jak vidíte vývoj KKC 

a Přeštických novin za 
poslední léta?

Na dané otázky by místo mě 
měli odpovědět spíše diváci 
či návštěvníci akcí a čtenáři 
a inzerenti Přeštických novin.
Jaká je prodejnost 

Přeštických novin za 
poslední období?

Čísla jasně hovoří za vše, 
stabilně si vyhledává mož-
nost inzerce stále větší okruh 
inzerentů. Potěšující je, že náš 
měsíčník oslovují i tací gigan-
ti, jako jsou Bauhaus, Penny 
Market a mnozí další. Každé-
ho zákazníka si Přeštické novi-
ny váží a snaží se mu vyhovět 
v jeho přáních a požadavcích. 

Máme téměř třicet prodej-
ních míst a velké množství 
předplatitelů. Radostí všech je, 
že přicházejí stále noví zájem-
ci o předplatné.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Bydlím od roku 1988 
v malé vesničce Vodokr-
ty, kam jsem se vdala a kde 
jsme si v roce 1993 společně 
s manželem postavili rodin-
ný dům. Mým největším 
koníčkem je moje práce, 
dále srdeční záležitostí prá-
ce na dětském filmovém fes-
tivalu, na kterém pracuji již 
deset let. Jsem velmi ráda, 
že se v letošním roce Přeš-
tice staly festivalovým měs-
tem. Pokud čas dovolí, ráda 
čtu, cestuji a sportuji. Ve 
volném čase často doháním, 
co nestíhám...
Co se Vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?

Přeštice jsou moje rodné 
město, kam jsem chodila na 
základní školu a kde v sou-
časné době pracuji. Přešti-
ce mám moc ráda, chodím 
s oblibou všude, kde se 
něco děje. Pyšná jsem na 
dominantu našeho města, 
barokní kostel Nanebevze-
tí Panny Marie. Pokaždé, 
když vstoupím do chrámu, 
se ve mně vše zklidní a na 
chvíli zastaví. Všichni, kte-
ří mne znají, asi tuší, proč 
tohle říkám.

Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Moje oblíbené rčení – Bez 
práce nejsou koláče – není 
třeba asi nikomu vysvětlo-
vat.

Text a foto Milan Janoch
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Zhodnocení pozemků
V souvislosti s aktuální kau-

zou města Přeštice (viz říjnové 
číslo PN, článek „Smír nebo 
válka?“) se setkávám s dota-
zy, jak to s tou náhradou za 
zhodnocení pozemků vlastně 
je. Dává právní úprava nějaké 
limity, nebo opravdu všechno 
závisí na znaleckém posudku? 
Jelikož je kauza zjevně veřej-
ností diskutována, dovolím si 
alespoň ve stručnosti upozor-
nit na některé základní princi-
py vyplývající z právní úpravy 
podle stavu před 1. 1. 2014.

Došlo-li k úpravě věci nákla-
dem investora a k následnému 
odstoupení od smlouvy ze stra-
ny vlastníka, stojí právní dok-
trína i soudní praxe na závěru, 
že bezdůvodným obohace-
ním, jak podle úpravy občan-
skoprávní, tak i podle úpravy 
obchodněprávní, není hodno-
ta vynaložených prostředků 
(hodnota vložených investic), 
ale vlastní zhodnocení majetku 
těmito investicemi (viz rozsu-
dek Nejvyššího soudu sp. zn. 
32 Odo 372/2004). Předpo-
kládá se totiž, že vynaložené 
investice budou vyšší než část-
ka, o níž se zvýšila hodnota 
věci. Tímto zhodnocením, jež 
se obohacenému (vlastníkovi 
věci) dostalo, je rozdíl mezi 
hodnotou věci (tržní cenou) 
před investicemi a poté. Tomu 
také odpovídá výše peněžité 
náhrady, kterou je vlastník 
povinen poskytnout investo-
rovi (viz usnesení NS 28 Cdo 
3481/2012). Smyslem zákon-
né úpravy bezdůvodného obo-
hacení je poskytnout ochranu 
(za zákonem stanovených 
podmínek) tomu, kdo pozbyl 
určitou majetkovou hodnotu 
(tj. investorovi). Zákon však 
nepočítá s tím, že by ji měl 
dostat zpět v plném rozsahu, 
ale pouze v takové výši, o kte-
rou se jí obohatil jiný subjekt 
(viz rozsudek NS 33 Odo 
477/2003). Z toho dále logicky 
vyplývá, že nemá-li investor 
právo na náhradu svých inves-
tic v plném rozsahu, tím spíše 
nemá právo na zaplacení více, 
než sám investoval.

Mohou tedy nastat dvě rozdíl-
né situace. Jsou-li vynaložené 
investice vyšší než částka, 
o níž se zvýšila hodnota věci, 
což bude pravidlem jak shora 
uvedeno, pak je výše peněžité 
náhrady limitována výší zhod-

nocení věci. Na větší peněžitou 
náhradu nemá investor nárok. 
Naopak jsou-li vynaložené 
investice nižší než částka, 
o níž se zvýšila hodnota věci, 
pak je výše peněžité náhrady 
limitována výší vynaložených 
investic. Na větší peněžitou 
náhradu nemá investor nárok. 
Zde je totiž potřeba si uvědo-
mit, že bezdůvodné obohacení 
je vztahem párovým, kdy obo-
hacení jednoho subjektu musí 
současně znamenat majetko-
vou újmu druhého subjek-
tu (viz usnesení NS 30 C do 
4131/2007). Proto investor, na 
jehož straně jsou vynaložené 
investice majetkovou újmou, 
nemůže mít právo na vyšší 
peněžitou náhradu, než činí 
jeho majetková újma. Pokud 
by mu připadlo více, vzniklo 
by tím obohacení zase jemu.

Avšak k tomu, aby vzni-
kl závazek z bezdůvodného 
obohacení nestačí, že se jedna 
strana obohatila a druhá utrpěla 
majetkovou újmu vynaložením 
investic. Mezi obohacením 
a újmou totiž musí být ješ-
tě příčinná souvislost. Ta má 
význam jak pro zjištění, zda 
tu je povinnost obohaceného 
poskytnout peněžitou náhradu 
konkrétnímu investorovi, tak 
popřípadě i pro zjištění roz-
sahu náhradové povinnosti. 
Tam, kde by k majetkovému 
obohacení vlastníka došlo i bez 
majetkové újmy investora, 
příčinná souvislost není dána 
(např. investice vynaložené tře-
tí osobou či samotným oboha-
ceným, změna situace na trhu, 
změna územního plánu apod.).

Aby tedy investor na náhradě 
neobdržel více, než na kolik 
mu vzniklo právo, je nezbytné 
znát nejen výši zhodnocení, 
ale také příčinnou souvislost 
a zejména výši majetkové 
újmy. Zatímco zjištění příčin-
né souvislosti a částky, o níž 
se zvýšila hodnota (zvláště 
nemovité) věci, bude zpravi-
dla sporné a bude zpravidla 
vyžadovat znalecké zkoumání, 
zjištění výše majetkové újmy 
investora, tj. částky, kterou 
na investicích skutečně ze 
svého vynaložil, bude naopak 
založeno na listinných důka-
zech a tudíž jednoznačnější 
a dostupnější.

JUDr. Daniel Baloun
advokát

Ohlédnutí za koncertem žákovských orchestrů

Otázky pro ředitelku KKC Přeštice...

Pro rok 2016 
se chystají dvě novinky

Prodejnost novin 
si měsíčně drží stále
vysokou laťku

Protože já jsem jinak
živel, uragán...

 inzerce

DISKOTÉKA PETRA BŘEZINY 

Srdečně zveme všechny příznivce 
Petra Březiny 

na diskotéku do Vodokrt 

v sobotu dne 16. 1. 2016 

od 20.00 hodin.



Vánoční tur-
naj ve stolním 
tenisu žáků 
„O pohár sta-
rosty měs-

ta Přeštice“ se konal  
23. 12. 2015 v přeštické soko-
lovně za dobré účasti 17 hráčů. 
Z vyrovnaných soubojů vyšli 
vítězně tito hráči:

– v kategorii „registrovaní“:
1. V. Frouz, 2. J. Houška
a 3. P. Šilhánek
– v kategorii „neregistrovaní“:
1. J. Řezanka, 2. J. Hrubý
a 3. J. Fořt.

Ocenění předával starosta 
města Přeštice pan Mgr. Karel 
Naxera, za jehož podporu mu 
Sokol Přeštice děkuje.
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SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

Mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice reprezentovaly školu 
a město Přeštice na mezinárodní soutěži CHRISTMAS OPEN 
ve Vídni, která se konala těsně před Vánocemi 19. prosince 
2015. Soutěžily s mixem a vánoční choreografií baton. V obou 
disciplínách se umístily na druhém místě a obdržely stříbrné 
medaile, poháry a diplomy. Soutěže se zúčastnily skupiny ze 
šestnácti měst Evropy.                 Věra Sudková, ZUŠ Přeštice

Příjemný pohled 
na tabulky

Polovinu soutěže mají za 
sebou všechna mládežnická 
družstva přeštického oddílu 
národní házené. Mohou tak 
s odstupem zhodnotit jak se 
vše podařilo. Úspěšní jsou ti 
nejmladší. Své soutěže opano-
vali jak mladší žáci, tak žačky. 
Áčko žaček si vede suverénně, 
děvčata mají nejlepší obra-
nu i útok, k tomu jim béčko 
„kryje záda“ z třetího místa. 
Tabulku mladších žáků zkres-
luje nestejný počet odehraných 
utkání, i oni však vedou bez 
ztráty bodu. Ještě výrazněji ve 
své soutěži kralují starší žačky. 
Mají nejen výbornou obranu, 
ale velice sehrané jsou i útoč-
nice, když nadělují soupeřkám 
minimálně třicet branek každý 
zápas. Starší žáci jsou na pátém 
místě, ale v hodně vyrovna-
ném středu jim chybí pouhé 
dva body k druhému místu. 
Nešvar, který se stále více roz-
máhá – nesehrané podzimní 
zápasy v termínu – zkresluje 
i tabulky dorostenek. Také zde 
Přeštické tabulce vévodí, ale 
k udržení je čeká velký boj. 
Nedaří se dorostencům, kteří 
jsou zatím na šestém místě.

 (šat)

Basketbalové setkání
V pořadí sedmé setkání se opět 

uskutečnilo v hotelu Sport. Bez 
mladších generací se sešla sluš-
ná návštěva. Bohužel nemoci 
přibývají a tak se opět omluvi-
li někteří pravidelní účastníci. 
Jiří Běl přinesl alba a tak se 
někteří poznali jako sportovci 
před 50 lety. Ženy tehdy hrály  
II. ligu a tak jsme obdivo-
vali jaké byly tehdy krásné. 
Ovšem ony jsou krásné i ny-
ní. Vzpomněli jsme, jak hrály 
proti SC Chemie Halle nebo 

dokonce proti Wisla Krakow 
na sokolovně venku, tam, kde 
jsou nyní tenisové kurty. Aťka 
Vavrušková (Kozlíková) při-
vezla album po svém tatínkovi 
Vítězslavu Kozlíkovi. V něm 
má fotografie bývalých spor-
tovců, umělců a různých osob-
ností, všechny podepsané. 
Opravdu se bylo na co dívat, 
ale čas rychle utekl a tak jsme 
si slíbili, že za rok se zase 
sejdeme.

Slavomír Vácha

Horní řada zleva: Miloslava Jančová, Jaroslava Sýkorová, 
Mgr. Alena Dvořáková, Zdenka Vohradská, Jana Velkoborská, 
Aťka Vavrušková, Anežka Kydlíčková.

Dolní řada: Mgr. Marie Matasová, Jana Stodolovská, Vlasta 
Holá, PhDr. Milena Nosková.

         Tělocvičná jednota SOKOL Přeštice
přeje všem příznivcům sportu 

pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost a úspěšný rok 2016.

Děkujeme za spolupráci městu Přeštice.

Fit v těhotenství
Lekce je 

primárně 
určena pro 
t ě h o t n é 
m a m i n -
ky, které 
se chtě-
jí udržet 
b ě h e m 

těhotenství v dobré fyzické 
i psychické kondici, ale také 
pro ženy, které o těhotenství 
usilují a pro všechny ženy, kte-
ré chtějí posílit pánevní dno.

Tímto cvičením lze před-
cházet bolestem zad, kloubů 
či svalovým křečím a zároveň 
se naučit pracovat s pánevním 
dnem. To vše a mnohem víc 
Vám nabízí Fit v těhotenství 
aneb cvičení pro „těhulky“, 
kde se seznámíte s nastávají-
cími maminkami či ženami, 

které o těhotenství uvažují. 
Návštěvou této lekce uděláte 
něco pro sebe i své miminko 
a strávíte čas v příjemném pro-
středí Tanečního a pohybové-
ho studia Hely.
Proč cvičit v těhotenství?
 Redukce bolestí v páteři
 Prevence hemoroidů, potíží 
s močením
 Prevence otékání nohou
 Stimulace dítěte
 Utváření pouta matka 
– dítě
 Lepší fyzická a psychická 
kondice

Lektorka: Ivana Smáhová
Studentka 3. ročníku porodní 

asistence Fakulty zdravotnic-
kých studií na ZČU v Plzni.

Od dětství jsem se věnovala 
mažoretkovému sportu. Tato 
vášeň mi vydržela celých deset 

let, až do rozpadu naší skupiny. 
Po ukončení mažoretek jsem 
se ale pohybu věnovat nepře-
stala. Nyní se účastním taneč-
ních a posilovacích lekcí v TS 
Hely. Navštěvuji piloxing, při 
kterém se vždy dokonale odre-
aguji, a orientální tanec, který 
mne uchvátil svou přirozeností 
a ladností.

Mojí největší životní náplní 
se stala starost o těhotné ženy 
a jejich malé poklady. Péče 
o pacientky při praxi v ambu-
lancích, na porodních sálech či 
šestinedělí se stala mojí láskou 
a zároveň posláním.

Díky studiu a absolvová-
ní kurzu cvičení pro těhotné 
mohu maminkám pomoci od 
nejrůznějších těhotenských 
neduhů či zlepšit náladu při 
cvičení.      

Fit v těhotenství aneb cvičení pro „těhulky“

Vánoční turnaj
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V Základní škole Josefa Hlávky Přeštice se konal už 12. ročník Vánočního florbalového turnaje. Prvenství obhájilo družstvo ze 
Sušice, druhé skončily Nezdice, třetí Lužany a bramborovou medaili získali Šamani z Přeštic. Páté místo pak obsadilo pořada-
telské družstvo z Přeštic. Následoval šestý Oplot, sedmý Měčín a osmá Sušice (B).

Horní řada zleva: MUDr. Richard Hájek, Václav Kolena, 
Miroslav Koman, MUDr. Božetěch Vácha, Miroslav Šobr, Lud-
vík Beneš, Ing. Karel Hubka, Václav Kuda, Ing. František Šlédr, 
Karel Roček, Josef Šobr, Mgr. Karel Naxera, Jaroslav Treml, 
Petr Velkoborský, Ing. Alois Beneš.

Spodní řada: Otakar Klečka, Václav Valtr, Slavomír Vácha, 
Václav Velkoborský, Karel Pexa, Ing. Václav Švík, Ing. Jiří Běl.
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