
Festival byl v letošním roce 
doslova nabitý projekcemi, 
které v Přešticích zazname-
naly rekordní návštěvnost. 
Kromě českých a zahranič-
ních soutěžních snímků nabídl 
festival i projekce věnující se 
novinkám v české a evropské 
filmové tvorbě, vybraným 
zahraničním animovaným 
a večerním filmům či teenage 
selekci. Návštěvníci a diváci 
festivalu měli jedinečnou šan-
ci užít si inspirativní filmařské 
prostředí i v rámci doprovod-
ných workshopů a dalších bez-

platných akcí festivalu. Čekala 
na ně setkání s profesionální-
mi tvůrci, ale i celá řada prak-
tických dílen a doprovodných 
akcí. Přeštický program nabí-
dl například natáčení pořadu  
ČT:D Šikulové, zábavně tvo-
řivé odpoledne pro děti nebo 
Strašidelnou stezku. Dopro-
vodného programu se zúčast-
nily stovky dětí. Festival však 
v ostatních městech nabízel 
i vzpomínková setkání a různé 
retrospektivní akce, návštěv-
níci se tak mohli setkat s Jaro-
mírem Hanzlíkem a Danielou 

Kolářovou, s Jiřím Chalupou 
a Václavem Chaloupkem, 
Jiřím Strachem, Ivou Janžuro-
vou, Antonínem Procházkou 
či Vladimírem Kořenem.

Letošní téma Juniorfestu se 
stejně jako v loňském roce 
opíralo o postavu Malého 
prince a po celou dobu festi-
valu doprovázel návštěvníky 
vizuál a znělka s postava-
mi slavného díla Antoine de 
Saint-Exupéryho. „Prožili 
jsme opět první listopadové 
dny plné filmů, workshopů, 
setkání a inspirace. Jsme rádi, 

že se řada účastníků pravidel-
ně vrací nejen do Přeštic, kte-
ré jsou nejmladším festivalo-

vým městem, ale i do dalších 
festivalových měst. 

V  Plzni  je 
Emingerova 
ulice. To byl 
váš  příbuz-
ný?

Ano. Anto-
nín Eminger byl můj pra-
dědeček. Pracoval ve Ško-
dovce, byl zapálený Sokol, 
divadelník, jeho otec se stal 
prvním starostou Sokola 
ve Skvrňanech, on sám byl 

náčelník a zastával i jiné 
sokolské funkce. Právě po 
něm je Emingerova uli-
ce pojmenována. Za druhé 
světové války vstoupil do  
Obrany národa a podílel se 
na zbrojním zpravodajství. 
V roce 1940 ho zatklo gesta-
po a po půl roce soustavných 
výslechů ho umučilo. 

Kolik měl potomků?
Měl tři děti, z nichž jeden se 

jmenoval Zdeněk. Byl univer-
zitním profesorem a význam-
ným metalurgem. Stal se 
hlavním technickým porad-
cem UNESCO a nějaký čas 
žil v zahraničí. I v těch nej-
tvrdších padesátých letech se 
nevzdal své křesťanské víry, 
což soudruhům sice vadilo, 
ale netroufli si ho vyhodit ani 

zavřít. Ve spisech, které na něj 
vedli, mu vyčítali řadu věcí 
včetně jeho víry. Byl to zají-
mavý a statečný člověk.
Proč  se  vaši  rodiče 

přestěhovali  z  Plzně  do 
Přeštic? 

Patrně kvůli práci a bydlení.

Vy  jste  tady  chodil 
devět  let  do  školy,  měl 

byste  být  známý,  ale 
nemám ten pocit. 

To je tím, že jsem dlouhou 
dobu žil a částečně stále žiju 
mimo Přeštice, ale vždycky 
jsem se sem vracel třebas jen 
na pár dnů v měsíci. Mám tu 
rodinu, přátele, je tu krásná 
příroda a krajina.
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Juniorfest rozdal Festivalové klapky vítězným dětským filmům
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Tři Festivalové klapky za nejlepší hraný film pro děti v kategoriích od 5 do 11 let, pro mládež od 12 do 16 let a v kategorii za celove-
černí animovaný film pro děti 5 až 12 let si odvezli tři filmoví tvůrci z 11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež 
Juniorfest 2018. Mezinárodní porota festivalu, která měla celkem 9 členů, však nebyla na hodnocení skoupá, jelikož v jednotlivých 
kategoriích navíc udělovala i zvláštní uznání dalším soutěžním snímkům. Porota, jejímiž členy byli například John Stevenson, tvůrce 
animovaného snímku Kung Fu Panda, či Jitendra Mishra, ředitel dětského filmového festivalu SIFFCY v Indii, vybírala z 24 soutěžních 
snímků, celkem však festival nabídl na 150 filmových projekcí. Juniorfest se konal od 9. do 15. listopadu nejen v Přešticích, ale dále 
i v Plzni, Domažlicích, Dobřanech a Horšovském Týně.

Pokračování na str. 9

Vážení čtenáři,
prosincový sloupek vyšel na 

mě a s ním mi připadla milá 
povinnost oslovit vás v novém 
volebním období jako první. 
Že vás navíc i v tomto obdo-
bí oslovím jako místostaros-
ta, jsem opravdu, ale opravdu 
nečekal. To by mohli ocenit 
minimálně fanouškové Karla 
Gotta.

V první řadě stručně shrnu 
výsledky ustavujícího zastu-
pitelstva. Rada města v čele se 
starostou Karlem Naxerou čítá 
nadále pět členů. Místostaros-
ta, radní Petr Fornouz a Jaro-
slav Majer se také nezměnili 
a doplnil je radní Josef Falout. 
Zastupitelstvo má již komplet-
ní finanční i kontrolní výbor 
a na složení komisí rady města 
se momentálně pracuje. Přeji 
všem kolegům zastupitelům 
a ostatně i celému městu, aby 
toto volební období bylo vypl-
něno konstruktivní prací. 

O rekonstrukci centrální-
ho zásobování teplem (CZT) 
jsme již psali několikrát. Akci 
se věnoval především starosta, 
takže asi není náhodou, že jsme 
s ní získali titul Český energe-
tický a ekologický projekt 
roku 2017. Je moc dobře, že se 
jméno našeho města objevuje 
v celonárodním tisku v pozi-
tivních souvislostech a že zde 
vznikají projekty, které se 
i v tomto měřítku prosazují. 

Kumulovaná cena vodného 
a stočného na příští rok bude 
o 5 haléřů vyšší, než cena letoš-
ní. Při průměrné spotřebě to na 
čtyřčlennou rodinu vychází na 
navýšení o cca 200 Kč na rok. 
Nerad bych se mýlil, ale to snad 
občanské nepokoje nevyvolá... 
Rekonstrukce městského domu 
na adrese Rybova 287, známé-
ho jako Hurtovna, se pomalu 
blíží k finále. Mám radost, že to 
vypadá na rekonstrukci vydaře-
nou a dům bude sloužit mnoho 
dalších let. Kromě provozoven 
v přízemí zde v prvním patře 
vzniknou tři nové byty, které 
budou zařazeny do bytového 
fondu města. Jedná se o prv-
ní nové byty, které postupně 
nahradí snížení bytového fondu 
zapříčiněný privatizací bytů, 
jež pokračuje více méně pod-
le plánu. Držíme slovo a první 
smlouvy se stávajícími nájemci 
už byly podepsány. Další dáv-
ka nových bytů nám přibude po 
rekonstrukci Modrého domu, 
jejíž projektovou dokumen-
taci pro stavební řízení právě 
dokončujeme. Rekonstrukce 
samotná by měla začít již příští 
rok. Dalšími rozjetou stavební 
investicí je přístavba Sluneč-
nice (DDM), která bude hoto-
va do konce roku a nabídne 
především našim dětem další 
a navíc velmi kvalitní prosto-
ry ke smysluplné mimoškolní 
činnosti.

Pokračování na str. 3

Jeden z typických obrázků Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest, který Přeštice hostily už po šesté. Česká 
televize Ostrava dorazila do Kulturního a komunitního centra, aby natočila další díl pořadu Šikulové. Ten se bude vysílat v lednu 
a tak přeštické děti zažijí svých patnáct minut slávy, a to přímo na televizní obrazovce. Všichni diváci tedy uvidí, jací jsou to v Přeš-
ticích šikulové. Blahopřejeme a už se těšíme, jaké překvapení přinese příští ročník.                               Text (red), foto Milan Janoch



Dokončení ze str. 1
Vždyť  jsou  tu  okolo 

skoro samá pole. 
Když vyjedete kousek za 

město a rozhlédnete se, uvi-
díte, jak zajímavé místo to je. 
Vojtěch Jasný by tu klidně 
mohl natočit nějaký film.
Kolik toho najezdíte? 
Podle času a ročního období 

padesát až sedmdesát kilome-
trů. Rád jsem vždycky jezdil 
na českou i německou stranu 
Šumavy. Kilometry pro mě 
nejsou zas až tak důležité, jde 
spíš o ten strávený čas a pro-
žitek.

Všiml  jsem  si  na  Face-
booku, že silniční cyklis-
tiku a cyklokros mícháte 
s  poezií…

Já ji hlavně míchám s mým 
oborem, tedy s teologií. Není 
to jen koníček, ale jsem záro-
veň předmět vlastní badatelské 
výzkumné činnosti. 
To znamená, že na kole 

objíždíte  místa,  která 
vám  připadají  důležitá 
v teologii, abyste o nich 
přemýšlel?

Třeba. Nebo se při tréninku 
dostanu do míst, kde je mi pro-
stě pěkně a kde člověka občas 
něco napadne. Často se na tré-
ninku také potkám s přáteli, 
které jindy skoro nevídám.
Co  vás  tak  napadá, 

když jste profesí teolog? 
Většina lidí řekne teolog 
a  myslí  si,  že  jste  farář, 
což nejste...

Ne, nejsem. Teologie je kom-
plexní vědecká disciplína, kte-
rá se zabývá různými nábožen-
skými i mimonáboženskými 
skutečnostmi. Teologové se 
věnují historii, pedagogice, 
filozofii, právu, světovým ná-
boženstvím, mrtvým i živým 
jazykům a také etice, což je 
můj vlastní obor, konkrétně 
teologie kultury.

Co tedy prakticky děláte? 
Bádám, píšu, ale snažím se 

s teologií vstupovat do veřej-
ného prostoru. Učinit teologii 
součástí úplně běžného občan-
ského života, jak je to zvykem 
na Západě a jak to bývalo kdy-
si běžné i u nás.
Čím se ale  jako  teolog 

živíte? 
Částečně přednáším, spo-

luvydávám knihy, recenzu-
ji, dělám lektorské posudky, 
působím jako publicista. To, 
co je v akademické sféře běž-
né. Zároveň mě oslovují jed-
notlivé křesťanské církve nebo 
instituce, abych jim zpracoval 
odborné posudky nebo jim při-
jel přednášet o různých feno-
ménech. Obracejí se na mě 
lidé stejně jako na katolického 
faráře. Nikdy neodmítnu.
Zkusil byste to uvést na 

nějakém konkrétním pří-
kladu?

Tak třebas se stane staros-
tou nebo starostkou osvícený 
člověk, který nechce  vytvářet 
kulturu takového toho jedno-
duchého, lidového typu. Chce 
navázat na tradici svého města. 
Uvědomuje si, že tu kdysi býva-
la bohatá spolková činnost, že 
tu žijí vzdělaní a šikovní lidé, 
kteří něco uměli počínaje hud-
bou, přes řemesla až po umění. 
Pokud takový člověk ctí třebas 
křesťanské tradice, může mu 
teolog kultury pomoci s tím, 
jak by v jeho obci mohl kultur-
ní život vypadat. A netýká se 
to jen samosprávy, ale třebas 
také byznysu.
Co  dělá  teolog  v  byz-

nysu?

V západních zemích a hlavně 
tam, kde je křesťanství ještě 
součástí společnosti, najíma-
jí teology různé společnosti. 
Teolog se specializací na etiku 
připraví soubor přednášek či 
kurzů pro zaměstnance, hlav-
ně manažery. Ti zpravidla řídí 
obrovskou výrobu a mají pod 
sebou velké množství lidí. Je 
třeba, aby uměli v byznysu, 
který je sám o sobě docela 
tvrdý, jednat se svými podří-
zenými eticky, a jsou-li křesťa-
né, pak jako křesťané. Jsou 
společnosti, pro které je tohle 
stále důležité.

Vezměme  si  příklad 
Přeštic.  Co  byste  tu 
z hlediska teologa kultu-
ry vymyslel?

Dala by se zpracovat poctivá 
a podrobná analýza toho, jak 
by tady mohl vypadat kulturní 
život a rozvoj v závislosti na 
tom, kolik je peněz, jaké jsou 
možnosti a na co je možné rea-
listicky navázat.
Dobře, ale to je obecná 

proklamace.  Prakticky, 
dokázal  byste  mi  říci, 
co  by  se  tady  dokázalo 
změnit?

Přeštice sice nejsou nějaké 
velké průmyslové nebo kul-
turní centrum, ale mají nakro-
čeno k zajímavému rozvoji. 
Teologové, kteří se zabývají 
uměním, spolupracují s archi-
tekty a urbanisty a společnými 
silami promýšlejí, jak může 
vypadat moderní sakrální 
architektura, která vstupuje 
do města a to město ovlivňuje. 
V urbanistickém plánu měs-
ta s křesťanskou populací byl 
kostel obvykle středem měs-
ta a jeho společenství. Každá 
úspěšná komunita vyrostla 
kolem nějaké velké ideje. 
Myslím si, že různé teologic-
ké disciplíny mohou k tomu, 
jak by město mohlo vypadat, 
hodně co říct. Mě by zajíma-
la architektonická a sociální 
stránka rozvoje města.
V  Přešticích  chodí 

k  evangelíkům  chodí  asi 
tak desetkrát více než ke 
katolíkům. To vás netrápí?

Trápí, ale vysvětlení není 
jednoduché. Kladu si otázku, 
proč církev, tedy plzeňská die-
céze, biskup a různé řeholní 
řády ten kulturní a duchovní 
prostor nevyužijí? Kupříkladu 
saleziáni se vždycky  věnovali 

dětem a mládeži. Je škoda, že 
tu žádné takové společenství 
nesídlí. Dětí je přece v Přešti-
cích spousta. Evangelíci jsou 
v tomhle ohledu mnohem dál, 
jsou aktivnější, otevřenější.

Jaký je váš pocit z toho, 
že druhý největší barok-
ní  kostel  po  Praze  na 
českém venkově je neu-
stále zavřený?

To má víc důvodů. Kostel 
nelze nechat otevřený jako 

někde v Bavorsku. Je to veliká 
a vzácná stavba, která by potře-
bovala spolehlivého správce 
a průvodce na plný úvazek. Je 
to ale stavba církevní, svobod-
ná a nezávislá, a je na církvi, 
jak s kostelem zachází a co se 
v něm děje. Podívejte se na 
vícovský kostel sv. Ambrože, 
kolikrát byl vykraden. Každá 
farnost je spravována farářem. 
Je na něm, jaké způsoby evan-
gelizace zvolí a jak moc otevře 
„svůj“ kostel lidem bez ohledu 
na jejich vyznání. Uvědomte si 
ale, že po půlstoletí duchovní 
podvýživy a po tom, jak tota-
litní režim s církvemi a věřící-
mi zacházel, jsou u nás křesťa-
né menšinou. Je nás pár.
Měl  jste  někdy  v  Přeš-

ticích teologickou před-
nášku?  Může  vás  tady 
někde někdo slyšet, kro-
mě  toho,  že  se  podívá 
v  televizi  nebo  si  pře-
čtou váš blog?

Měl jsem v Přešticích všeho-
všudy pár promluv. 
Tady v kostele Nanebe-

vzetí  panny  Marie,  tam 
jste  ještě  „neutrousil“ 
slovo?

Ne, v katolické církvi to tak 
nechodí. Liturgii vede kněz 
a na něm je, aby kázal. Mohl 
bych mít nějakou přednáš-
ku, třebas se to někdy podaří. 
Jsem zdejšímu společenství za 
mnohé vděčný.
Při tomto vašem zamě-

ření,  proč  jste  studoval 
Obchodní akademii?

Chtěl jsem ji studovat. Na té 
škole kdysi studoval můj oblí-
bený herec Jindřich Plachta. 
Vyučovali tam skvělí profe-
soři. Později, třeba v teologii 

hospodářství nebo ekonomické 
etice, jsem svoje středoškolské 
znalosti docela využil. Hospo-
dářská etika je obor, který se 
ve světě hodně rozvíjí. U nás 
ale po něm není příliš velká 
poptávka.  
Co  si  myslíte  o  spo-

ru  mezi  arcibiskupem 
Dominikem  Dukou 
a  knězem  Tomášem 
Halíkem. Dva kohouti na 
jednom smetišti a hádají 
se. O co tam jde?

Jsou to dvě rozdílné osobnos-
ti. Otec Tomáše Halíka, doktor 
Miroslav Halík, byl znalec 
a pořadatel díla Karla Čapka. 
Tomáš Halík vyrůstal ve stře-
dostavovské, kulturně oriento-
vané rodině plné inspirativních 
vjemů. Ke křesťanství konver-
toval a svoji cestu ke kněžství 
si musel najít, a povedlo se mu 
to nad jiné. Navíc je to univer-
zitní profesor, člověk velké-
ho záběru, dnes kosmopolita, 
Evropan, držitel nejvýznam-
nějších teologických ocenění. 
Dominik Duka pochází z úplně 
jiných poměrů a prošel odliš-
ným vývojem. Je to biskup, 
dominikán, kardinál, který má 
odpovědnost za celou církev. 
Má své osobité pojetí toho, 
co si myslí o církvi, o moder-
ní společnosti, o humanitních 
vědách, o islámu, o liberální 
demokracii, o genderových 
otázkách, o tzv. tradiční rodi-
ně. Z některých jeho prohláše-
ní a postojů jsem stejně jako 
profesor Halík rozpačitý. 
Kdy  katolíci  zruší  celi-

bát?
Celibát je disciplinární 

záležitost. V prvotní církvi ani 
později nebyl celibát domi-
nantní. Celibátně, a tedy bez 
žen, žili hlavně řeholníci/mni-
ši. Východní církve si částečně 
podržely možnost světit ženaté 
muže. Celibát je třeba chápat 
jako takzvané charisma, tj. dar. 
Někdo je k celibátu povolán 
a žije se mu v něm dobře. Jiný 
by sloužil dobře jako ženatý 
kněz. Oba by měli mít mož-
nost se svobodně rozhodnout.
Proč vznikl celibát?
Kvůli disciplíně, majetku 

a samozřejmě také z chápání 
biblického textu. Ježíš žil bez 
ženy. Kněz je jeho služebník, 
tudíž si někteří myslí, že by 
měl žít také bez ženy. Kněží 
ale v dějinách ženy měli, měli 
rodiny, děti, a přesto vykoná-
vali svou službu svědomitě. 
Svobodný kněz má přirozeně 
o něco víc času, může se často 
stěhovat a být vlastně celoden-
ně k dispozici věřícím. Kněží 
východního obřadu a protes-
tantští faráři a farářky ovšem 
ukazují, že to jde i bez celi-
bátu. Takže byste se měl spíš 
ptát, jestli bude někdy celibát 
zrušen.
A bude?
Papež František naléhá, aby 

se o celibátu začla vést disku-
se. To samé si za celé 20. sto-
letí mysleli nejlepší teologové 
a teoložky. On, který pochá-
zí z Latinské Ameriky, vidí, 
jaké problémy celibát někomu 
přináší. Vztah je přece nád-
herná věc. Nejsem sám, kdo 
se domnívá, že celibát bude 
v budoucnosti zdobrovolněný. 
Může to trvat desítky let, ale 
může k tomu dojít třebas za 
rok. Věci církve jsou zároveň 
věcmi Božími. Je třeba se ptát, 
modlit se a být statečný.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)
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Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
ŘÍJEN 2018 
Tel. 725 726 549

Doma není nikdo
prorokem 

Nápady z cesty

Teologie je zajímavá věda

Poškození skleněné vý- 
plně okna na domě zva-
ném Holubárna v Přešti-
cích

Dne 19. 10. 2018 v odpo-
ledních hodinách bylo na 
MP oznámeno poškození 
okna na domě zv. „Holubár-
na“ v ul. Krátká v Přešticích. 
Pomocí svědků a městského 
kamerového systému byli 
zjištěni dva nezletilí chlap-
ci, kteří se u domu pohybo-
vali. Jeden z nich poškodil 
skleněnou výplň okna háze-
ním kamenů. O tomto byli 
vyrozuměni rodiče chlapců, 
sociální odbor MěÚ a věc 
byla z důvodu vzniklé škody 
oznámena na správní orgán 
k dořešení.

Poškozená skleněná výplň 
okna na Holubárně.

Autovraky nalezené na 
území města Přeštice

V měsících srpen až září 
2018 bylo na území měs-
ta Přeštice nalezeno obča-
ny a strážníky celkem pět 
autovraků. Byly odstave-
ny v ul. Polní, B. Němco-
vé, Nepomucká a Husova 
– v zahrádkářské kolonii. 
Pomocí zjištěných čísel karo-
sérií a místní znalosti strážní-
ků byli kontaktováni všichni 
majitelé, kteří následně vraky 
odstranili. Občanům tak při-
bylo několik nedostatkových 
parkovacích míst.
Opakovaný  únik  zví-

řat  v  zájmovém  chovu 
a  slovní  napadení  ženy 
v Žerovicích

V měsíci říjnu 2018 byl pro-
věřován únik zvířat v obci 
Žerovice, ke kterému mělo 
docházet opakovaně v měsíci 
srpnu a září 2018. Zde měli 
dva němečtí ovčáci z důvodu 
nestabilního oplocení mezi 
pozemky vbíhat na sousední 
pozemek, ohrožovat tam star-
ší ženu a údajně i roztrhat sle-
pici. Když s tímto poškozená 
ústně obeznámila souseda, 
tento ji měl verbálně urazit. 
Majitelka psů je podezřelá 
z přestupku dle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání 
a soused z přestupku proti 
občanskému soužití. Pode-
zření z přestupků bylo ozná-
meno k dořešení na správní 
orgán.

Střípky
měsíce října 2018

 11. 10. v 15.00 hod. zjištěno 
asistentem prevence krimina-
lity motorovým olejem znečiš-
těné parkoviště na Masaryko-
vě nám. v Přešticích, pomocí 
kamerového systému zjištěn 
majitel vozidla, skvrna zasy-

pána sorbentem, v 16.40 hodin 
nahlášeno znečištění komu-
nikace vypouštěním bazéno-
vé vody na komunikaci – vše 
řešeno v příkazním řízení
 20. 10. po 23.00 hod. nahlá-
šen hluk na zahrádce Přeštické 
Stodoly, kontaktován provo-
zovatel, který zjednal nápravu
 22. 10. nahlášeno znečištění 
komunikace u kontejnerů na 
tříděný odpad v ul. Velesla-
vínova, pomocí kamerového 
systému byl zjištěn pachatel 
a věc vyřešena v příkazním 
řízení
 23. 10. v 9.40 hodin tele-
fonicky kontaktována MP 
dopravní firmou z Ostravy 
s žádostí o prověření jejich 
dodávkového automobilu, kte-
rý je odstaven na parkovišti na 
Tř. 1. máje v Přešticích a řidič 
se jim již několik hodin nehlá-
sí, na místě strážníky zjištěno, 
že řidič spal a neslyšel mobilní 
telefon, kontaktována zpětně 
firma; v 17.17 hodin spolu-
práce s hasiči v ul. Dukelská 
v Přešticích, kde došlo hasiči 
k odstranění stínítka lampy 
veřejného osvětlení, neboť 
hrozil jeho pád – stínítko pře-
dáno na MěÚ
 31. 10. po 16.00 hod. při 
kontrole hřiště v Městském 
parku zjištěni nezletilci, kteří 
znečistili komunikaci odpa-
dem – vyřešeno v příkazním 
řízení
 strážníky a občany bylo na 
území města nalezeno: finanční 
hotovost v bankomatu a občan-
ský průkaz – vše předáno na 
MěÚ, mobilní telefon se svaz-
kem klíčů – předáno majiteli
 na území města provedeno 
pět výjezdů na volně pobí-
hající psy – majitelé řešeni 
pokutami pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města, dále 
nalezeno kotě, které bylo pře-
dáno do záchytné stanice pro 
kočky a kadáver kočky – eko-
logicky zlikvidován
 nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci: Přeštice 
Zastávka a v ul. Nepomucká 
– 70 km/hod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník



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
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan František DUPAL
paní Helena JIRSOVÁ

2. polovina října a 1. polovina listopadu

ÚMRTÍ (říjen)

Josef BROŽ
Jindřich VALENTA
Josef KRIEGLSTEIN
Jana JAROŠOVÁ
Miluška HANZLÍKOVÁ
Růžena OBERDÖRFEROVÁ
Mirija FRANCOUZ

(1938) 
(1945)
(1938) – Zastávka
(1943)
(1931)
(1940) – Skočice
(1939)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan Josef BERAN

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní 

Květoslava ALTMANOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní Jiřina KLASNOVÁ 
(Zastávka)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Spolek pro záchranu
historických památek
Přešticka

Po čase přinášíme shrnutí čin-
nosti spolku a památkářských 
informací z druhé poloviny 
roku 2018. V neděli 19. srpna 
nás spolu s asi třemi desítkami 
návštěvníků provedli odbor-
níci na judaismus Václav 
Chvátal z Muzea Českého lesa 
v Tachově a Alena Vlčková ze 
Štěnovic židovskými hřbitovy 
v Pteníně a Přešticích. Akci 
podpořil Aktivios a Plzeňský 
kraj.

V polovině září přivezli 
restaurátoři obnovené postran-
ní oltáře do kostela sv. Amb-
rože na Vícov. Po loňském 
restaurování hlavního oltáře 
jde o druhou etapu obnovy 
vícovského mobiliáře, financo-
vané městem Přeštice z dotací 
Ministerstva kultury ČR.

Členové spolku prováděli 
návštěvníky v přeštickém kos-
tele na sv. Václava a o Dnech 
evropského dědictví.

Od září stojí opět na svém 
místě na kraji Žerovic smě-

rem na Přeštice zrestaurovaný 
Fouskojc kříž. Autorem opra-
vy je Milan Směšný.

V polovině října jsme založi-
li facebookovou stránku „Hrad 
Skála“, věnovanou novinkám 
o této naší významné hradní 
památce. 20. října se pak pří-
mo na hradě konala poslední 
letošní spolková brigáda. Ten-
tokrát se čistilo okolí vstupu 
do dolního hradu. Díky všem! 
Počátkem října vydal spolek 
informační leták pro turis-
ty, věnovaný Skále. Spolek 
za podpory MAS Aktivios 
a Plzeňského kraje přispěl 
na komentovanou prohlídku 
výstavy „Blíže ke Skále, blíže“ 
v podání domažlického arche-
ologa Tomáše Maříka.

Jsou přichystány texty tří 
pamětních desek na význam-
né přeštické budovy. Samotné 
desky by mohly být hotovy do 
konce roku.

Mgr. Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Exkurze na ptenínský židovský hřbitov s Václavem Chvátalem.
Foto Jana Prokešová

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní Zdeňka MALÍKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 96. narozeninám

96. narozeniny oslavila

paní 

Karolina HOMONICKÁ

Dokončení ze str. 1
Rekonstrukce hlavní budovy 

bude příští rok vyprojektována 
a realizována bude v dalších 
letech. Budeme dělat vše pro 
to, aby se tak mohlo stát již 
v roce 2020. Začátkem příští-
ho roku bude dokončena také 
rekonstrukce administrativ-
ní budovy ČOV. Tam se sice 
občan až tak často nedostane, 
ale jedná se také o městský 
majetek (pronajatý Čevak a. s.) 
a původní budova již byla 
v takřka nepoužitelná. Zhru-
ba jako již zmiňovaný Modrý 
dům.

Závěrem chci všem čtená-
řům popřát klidné vánoční 
svátky a pokud možno hodně 
tepla rodinného krbu. Přeji 
nám všem méně věcí a více 
hodnot nejen o Vánocích!

Marek Krivda
místastarosta města

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY



Vážení čtenáři, srdečně vás 
zvu na výstavu akvarelových 
portrétů našich přeštických 
osobností, kterou můžete vidět 
v Café a Hotelu Volf v Hlávko-
vě ulici číslo 12 v Přešticích. 

Portréty dvanácti osobností 
jsou namalovány technikou 
akvarelové malby s tuší. Inspi-
rací mi bylo třetí vydání regi-
onální publikace Osobnosti 
Přešticka, jejíž autorkou je 
paní Věra Kokošková, která je 
také autorkou doprovodných 
textů k výstavě. Jako mís-
to pro netradiční galerii byl 
vybrán zrekonstruovaný prů-
jezd hotelu. 

Uvidíte zde samozřejmě 
mecenáše a architekta JOSE-
FA HLÁVKU, kterému je 
věnována další část výstavy, 
učitele a spisovatele JOSEFA 
BOHUSLAVA REBCE, peda-
goga a sběratele lidových písní 
JAROSLAVA BRADÁČE, 
pozapomenutého dekadentní-
ho básníka LUISE KŘIKAVU. 
Dále rodáka z Lužan, autora 
známého slabikáře JOSEFA 

KOŽÍŠKA, rodačku z Vřes-
kovic paní MARII STACHO-
VOU, výbornou grafičku, 
návrhářku a fotografku.  Inter-
pretku lidových písní ANNU 
CHMELOVOU KUČERO- 
VOU, známého bankéře  
JUDr. JAROSLAVA PREISSE, 
který podporoval I. prezidenta 
Masaryka. Osvíceného kněze 
a historika, autora Dějepisu 
města Přeštic, EMANUELA 
VÁCLAVA ŘÍČÁKA. A dvě 
osobnosti z dob dávno minu-
lých – MARTINA PRUŠKA 
a ŠEBESTIÁNA MĚDĚNÉ- 
HO a samozřejmě také hudeb-
ního  skladatele JAKUBA JA-
NA RYBU. Ti, kteří se těší na 
jeho klasickou fiktivní podo-
bu, staršího pána s vousem, 
budou asi zklamáni. Rybu, 
mého oblíbence, jsem si dovo-
lila ztvárnit zcela nově…, inu, 
přijďte se podívat. 

Velké poděkování patří 
manželům Volfovým, kteří 
se svým přístupem zasloužili 
o vznik celého projektu. 

Jarka Papežová 
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prosinec 2018
 2. 12. 2018 
Rozsvícení
vánočního stromu
Vystupují děti z mateřských 
škol, pěvecký sbor Skaláček 
a Lukaváček.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

 5. 12. 2018 
Jak se čerti ženili
Muzikál pro školy.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč

 6. 12. 2018 
Čertovské hrátky
a Mikulášská nadílka
Divadelní spolek Úhlavan 
Přeštice. Účinkují: Martin 
Herian, David Hanzlíček, Iveta 
Štychová ml., Iveta Štychová 
st., Veronika Radová, Monika 
Hřebcová, Jitka Šimandlová, 
Bára Hanzlíčková, Kateřina 
Kabatová.
Čas konání: 16.00 hod.
Mikulášská nadílka 
od 17.30 hodin. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 8. 12. 2018 
Vánoční koledníček
Jazzové koledy Ivan Audes 
kvartet a Soňa Borková Hav-
líčková.
Čas konání: 18.00 hod.

KINO – PROSINEC
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 12. 12. 2018 
Vánoční trhy
Čas konání: 10.00 hod.
Od 16.30 hodin Zpívání 
koled s Českým rozhlasem.
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma
Vystupují: 
Přeštické flétničky, Hlásek
a Carmina.

 16. 12. 2018 
Nedělní posezení
s dechovkou
– Piňa Koláda
Čas konání: 14.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 19. 12. 2018 
Vánoční koncert
Josef Vágner a Hlásek
KKC Přeštice a Josef Vágner 
ve spolupráci se ZUŠ Přeštice 
vás zvou na vánoční koncert. 
Čas konání: 18.00 hod.
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 180 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

 24. 12. 2018 
Vánoční promítání:
Vánoce a spol.
Čas konání: 14.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej:
www.kzprestice.cz

Zelená Hora v závěru roku
V posledním vydání vlas-

tivědného sborníku „Pod 
Zelenou Horou“ inovované-
ho ročníku 2018 naleznou 
přeštičtí patrioti historii kdysi 
nejstaršího domu v Přešti-
cích. Cenná ukázka původní 
městské zemědělské usedlosti 
č. p. 268 v Rybově ulici zanik-
la před více než deseti lety. Na 
místě, které bylo lidmi osídleno 
již před 7 a půl tisíci lety, je nyní 
Megamarket. Rubrika Okno do 
archivu pokračuje pojednáním 
o školách na panství Zelená 
Hora v 18. století. Absenci 
zpráv o Městské škole v Nepo-
muku v něm např. nahrazuje 
veršované svědectví jejího žáka 
Jakuba Jana Ryby v dopise pís-
máku Vavákovi. Také další dva 

příspěvky ještě rozvíjejí témata 
z letošního třetího čísla – Hos-
tince v Kasejovicích za staré-
ho mocnářství a chválenický 
Nepokořený kmen Delawarů. 
Malou ukázkou z oblasti náro-
dopisu je svatební promluva 
družičky z Měčína, jejíž předná-
šení se tu udrželo až do počátku  
50. let 20. století. Oblíbená 
pamětnická vzpomínka se ten-
tokrát týká prožívání vánočních 
svátků na zámku v Dolní Luka-
vici v polovině minulého století 
očima malého dítěte. A nechybí 
ani vlastivědná aktualita – zprá-
va o zářijové přeštické konfe-
renci k 700letému výročí od 
první písemné zmínky o hradu 
Skála.

Věra Kokošková

1. 12. SO: SRBY – BLOVICE
TRASA: Srby – Buková hora 
– Ždírec – Žďár – Smederov 
– Hradiště – Blovice
(12 km)
8.  12.  SO:  KOLEM  RAD-
NIC  –  PŘI  RADNICKÉM 
POTOCE
TRASA: Radnice – kostel 
Kalvárie – Hrádek – U Křížku 
– Kamenec – Radnický potok 
– sv. Barbora – Radnice
(13 km)
Případně z Kamenice do Svin-
né – 17 km.
16.  12.  NE:  UKONČENÍ 
SEZONY

TRASA: Chlumčany – Šavlice 
– Žerovice – cihelna – Přeštice 
restaurace U Koťat
(8 km)
22.  12.  SO:  KOLEM 
ROKYCAN
TRASA: Rokycany ČD – Čer-
ná mohyla – soutok – křížová 
cesta – rybník v Borku – Želez-
ná – Rokycany
(11 km)
28. 12. PÁ: VODOKRTY
TRASA : Přeštice ČD – Pří-
chovice – sv. Anna – sv. Voj-
těch – Kucíny – Vodokrty
(8 km)

Pozvánka na výstavu
OSOBNOSTI PŘEŠTICKA
štětcem Jarky Papežové/Soukupové 
.................................................................................................... 

za OSOBNOSTMI PŘEŠTICKA do Café a Hotelu Volf

  1. 12. 2018 od 17.00 hodin 
GRINCH

Animovaný / Rodinný
USA, 2018, 86 min.

Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. 
Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec,

jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat 
svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, 
například když jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, 
že ve vesničce Kdosice, kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní 

obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den. 
Domy jsou obsypané světly, koledy zní na každém kroku, děti si připravují 
seznamy dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche

jako červený hadr na býka.
  1. 12. 2018 od 19.00 hodin 

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební

Velká Británie / USA, 2018, 134 min.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby
a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval 
všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších 

umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou 

„We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, 

pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. 

  9. 12. a 15. 12. 2018 od 17.00 hodin  
ČERTÍ BRKO

Pohádka – Česko / Slovensko, 2018, 99 min.
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, 
kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, 

že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní 
pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí 

brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit 
doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta 

Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě.
  9. 12. 2018 od 19.00 hodin  

DOKTOR MARTIN – ZÁHADA V BESKYDECH
Komedie / Krimi – Česko, 2018, 90 min.

Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí 
úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu 

v kinech. Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního 
života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden den
o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou 

hluboko do historie až do doby první republiky. O dávném tajemství 
beskydských lesů dnes už ví jen málokdo a na povrch se dostane teprve 

nálezem podivuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do městečka v horách 
rozruch, ještě větší pozdvižení ale vyvolá představa, že do řešení se vrhnul 
strážmistr Topinka a doktor Martin, který si připravil nejedno překvapení.

  15. 12. 2018 od 19.00 hodin  
SPIDER-MAN – PARALELNÍ SVĚTY

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2018

Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj 
um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana 
v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy 

představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné 
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.

  24. 12. 2018 od 14.00 hodin  
VÁNOCE A SPOL.

Komedie / Rodinný – Francie, 2017, 99 min.
Štědrý den je již za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově 

dílně na dárky z ničeho nic onemocní a všichni popadají na zem jako kuželky!  
Kdo pro děti z celého světa připraví dárky pod stromeček?  Pro Santu je to 

strašná rána. Nemá na vybranou. Se svými soby a sáněmi se musí neplánovaně 
vypravit na Zemi, aby sehnal účinný lék, kterým své pomocníčky vyléčí.

  26. 12. a 28. 12. 2018 od 17.00 hodin   
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

Animovaný
Francie, 2018, 105 min.

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, 
aby někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky 
kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává společně 
se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu najít mladého 
druida, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.

  28. 12. 2018 od 19.00 hodin 
TEN, KDO TĚ MILOVAL

Komedie / Rodinný / Krimi – Česko, 2018, 90 min.
Kpt. Kalina, policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. 
Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha 

humorným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, 
než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné indicie, 
že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo. Partnerská důvěra je narušena, stačí 

pár fotek, slov a Vanda začne mít podezření, že jí mohl být manžel nevěrný.
  29. 12. 2018 od 17.00 hodin

NA STOJÁKA V KINĚ
Komedie – Česko, 2018, 90 min.

Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na Stojáka a v úplně novém 
exklusivním formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků Na Stojáka 

připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní 
večer nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí na velkých plátnech do kin jako 

Na Stojáka v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro 
tuto příležitost, témata, která čekala na správný moment, pohotovost komiků
s rychlostí blesku a doslova na milimetr přesné a dokonale časované pointy.

  29. 12. a 30. 12. 2018 od 19.00 hodin 
BUMBLEBEE

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi – USA, 2018
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, 

kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, 
ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku 

ukrýval před světem.
  30. 12. 2018 od 17.00 hodin  

ČARODĚJOVY HODINY
Fantasy / Mysteriózní / Thriller / Rodinný / Komedie /

/ Horor / Sci-Fi – USA, 2018, 105 min.
Desetiletý chlapec Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého 

strýce Jonathana. Strýce i jeho sousedku si brzy oblíbí. V domě se však dějí 
podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají kouzla. Lewis pomáhá 

svému kouzelnickému strýčkovi vypátrat hodiny, které by svou kouzelnou mocí 
mohly způsobit konec světa. Film je natočen podle klasického fantasy románu 

Johna Bellairse.
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Oslavili jsme sto let republiky
Obec Dolní Lukavici ke  

100. výročí založení republi-
ky připravila dvoudenní kul-
turní program. Akce začala 
v sobotu 27. října ve Snopou-
šovech, kde byla po krátkém 
projevu starosty obce zasa-
zena lípa svobody. Poté se 
všichni přemístili do kultur-
ního domu, kde následovalo 

krátké představení obecních 
symbolů. Hudebním vystou-
pením program oživili kluci 
Mrázovi a ve večerních hodi-
nách taneční parket „rozpa-
rádila“ kapela Ponorka band. 
V neděli dopoledne pan farář 
P. Peter Hermanovský sloužil 
mši za padlé vojáky v I. svě-
tové válce. Odpoledne – po 

položení věnců k pomníku 
padlých – obcí prošel lampio-
nový průvod, který i přes veli-
ce nepříznivé počasí přilákal 
mnoho rodičů s dětmi. Násle-
dovala ohnivá show, opékání 
buřtů a posezení s Hájenkou. 
K tomuto významnému jubi-
leu Obec Dolní Lukavice 
vydala speciální číslo časo-

pisu Hlasatel, kde jsou shr-
nuty události, které se v obci 
staly v posledních 100 letech.  
Text doplňují staré fotogra-
fie a vzpomínky pamětníků. 
Děkuji všem, kteří se na této 
akci podíleli.

Eva Horová
výbor pro kulturu a média

obec Dolní Lukavice

Ve stínu sultána
V pátek 2. listopadu se 

v obecní klubovně v Dolní 
Lukavici sešli příznivci ces-
tování. Na programu byla 
cestovatelská přednáška „Ve 
stínu sultána“. Slávek Hon-
zík, lukavický rodák a zkuše-
ný cestovatel, představil dvě 
země – Omán a Emiráty. Před-
nášející promítal fotografie ze 
svých cest, které doplňoval 
působivou orientální hud-
bou. Součástí přednášky byla 
i výstavka drobných předmětů 
ze zmíněných zemí. V závěru 
večera pan Honzík ochotně 

odpovídal na otázky publi-
ka, předával přítomným své 
osobní zkušenosti a rady na 
cesty. Domů všichni odchá-
zeli s malými pozornostmi 
(z cest). Děkujeme a srdečně 
všechny jménem obce Dolní 
Lukavice zvu na další před-
nášku pana Honzíka, která se 
bude konat v pátek 7. prosin-
ce v 18.00 hodin v obecní klu-
bovně. Na programu tentokrát 
bude Írán (dříve Persie).

Eva Horová
výbor pro kulturu a média

obec Dolní Lukavice

Dámský krejčí 
ve Snopoušovech

V sobotu 4. listopadu v kul-
turním domě ve Snopoušovech 
komedii Dámský krejčí zahráli 
kbelští ochotníci. Hra je roz-
verným příběhem, ve kterém 
se hlavní postava, neuvěřitel-
ný lhář doktor Moulineaux, 
snaží skrýt své četné nevěry 
před svou důvěřivou manžel-
kou. Aby svá milostná dobro-
družství utajil, pronajme si pro 

schůzky bývalou krejčovskou 
dílnu. Okolnosti ho ale přinutí 
předstírat, že je dámským krej-
čím. Hra sklidila úspěch, přilá-
kala velký počet diváků. Herci 
excelovali a publikum se skvěle 
bavilo. Ochotníkům patří velké 
poděkování. Byli jste skvělí! 

Eva Horová
výbor pro kulturu a média

obec Dolní Lukavice

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Muzeum Přeštice
1. 12. 2018 – 6. 1. 2019
Můj betlém – výstava betlémů členů sdružení Betlemáři 
Plzeňska.Tradiční předváděcí akce o adventních nedělích 2., 9., 
16. a 23. prosince od 14.00 do 17.00 hodin. Výstava betlémů 
bude otevřena o vánočních svátcích 25. a 26. 12. a mimořádně 
na Štědrý den od 14.00 do 17.00 hodin.

Veřejná Tříkrálová sbírka 2019
Blíží se opět konec roku 

a s ním i čas příprav na  
19. ročník veřejné celorepub-
likové Tříkrálové sbírky (dále 
TS). Ta obnovuje starou lido-
vou tradici tříkrálových koled-
níků předávajících radostnou 
zvěst o Bohu a narození jeho 
syna Ježíše Krista.

Finanční prostředky z letoš-
ní TS na Přešticku (celkem  
173 411 Kč) byly použity část-
kou 90 174 Kč na provoz azy-
lového domu Domov sv. Zdi- 
slavy pro matky s dětmi v tísni 
v Klatovech, 22 543 Kč puto-
valo nemocným seniorům, 
postiženým, osamělým a lidem 
v nouzi, o které se stará Far-
ní charita Přeštice. Zbývající 
částka 60 694 Kč podpořila 
domovy a projekty provozo-
vané Diecézní charitou Plzeň 
a Charitou Česká republika.

Farní charita Přeštice se roz-
hodla výtěžek lednové sbírky 
2019 směrovat Domovu pokoj-
ného stáří Naší Paní v Klato-
vech, kde příspěvek poputuje 
na financování požárně-bez-
pečnostního řešení budovy. 

V místě pak se zaměřit opět 
na péči o seniory, postižené 
a lidi v nouzi, 35 % z celko-
vého výnosu pak pomůže pro-
jektům Diecézní charity Plzeň 
a projektům Charity Česká 
republika.

Skupinky koledníků se svý-
mi vedoucími vyjdou do ulic 
našeho města a přilehlých 
vesnic a navštíví domácnosti 
a organizace v době od 1. do 
14. ledna 2019. Pokud by se 
maminky či tatínkové se svými 
dětmi a ostatní koledníci chtěli 
zapojit do koledování, mohou 
se přihlásit na mobilní číslo: 
731 433 146 nebo e-mailem na: 
avolkova@email.cz už nyní.

Upřímně děkujeme Vám 
všem, kteří se rozhodnete 
jakýmkoliv způsobem podle 
Vašeho uvážení a Vašich mož-
ností podpořit charitní dílo 
a přejeme Vám hodně poko-
je a radosti v čase vánočním 
a celém nastávajícím roce.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS

na Přešticku, FCH Přeštice
Mgr. Alena Volková

XI. Kovářský den v Oselcích 
se opět vydařil

XI. Kovářský den se usku-
tečnil v sobotu 10. 11. 2018 
v prostorách Střední školy 
v Oselcích společně s Dnem 
otevřených dveří. Stejně jako 
v předchozích letech přije-
li nejlepší mistři kovářského 
řemesla, aby předvedli svoji 
zručnost a prezentovali tradič-
ní řemeslo. Součástí této akce 
byl bohatý doprovodný pro-
gram s občerstvením.

V kovárně, v mechanických 
dílnách a v prostoru dvora 
byla k vidění kovářská práce 
uměleckých kovářů, výstava 
kovářských výrobků, prodej 
kovářského nářadí a podko-
vání koní, velmi atraktivní pro 
všechny návštěvníky. S pra-
cí našich oborů vzdělávání 
souvisel i další doprovodný 
program: výstava závodních 
historických aut, traktorů, 
předváděcí akce automobilek 
Peugeot, Ford, elektromobi-
lů, zemědělské techniky New 
Holland a prezentace dalších 
firem (např. Pfeifer Holz s.r.o., 
ProMinent Systems Blovice, 
Narex, ŠIMEK proficentrum 
atd.). Součástí Kovářského 
dne byla i ukázka drátenictví, 
paličkování, tvoření mandal 
z barevných písků a prodej 
včelařských výrobků.

V truhlárně byla k vidění prá-
ce na CNC frézce a CNC lase-
ru, soustružení dřeva, inkrus-
tace (na modelu komody) 
i řezba, kterou si návštěvníci 
mohli vyzkoušet.

Vzhledem k tomu, že Kovář-
ský den byl spojen s Dnem 
otevřených dveří, návštěvní-
kům a případným zájemcům 
o studium maturitních oborů 
(Uměleckořemeslné zpraco-
vání kovů – práce kovářské 
a zámečnické, Umělecko-
řemeslné zpracování dřeva) 
a učebních oborů (Truhlář, 
Umělecký kovář a zámečník, 
Mechanik opravář motoro-
vých vozidel – automechanik, 
Opravář zemědělských strojů) 
se věnovali pracovníci školy. 
Všechny důležité informace 
mohou zájemci o naše obory 
získat na www.strednisko-
laoselce.cz nebo osobně ve 
škole, kde Vás rádi prove-
deme a poskytneme veške-
ré informace o provozu SŠ 
i mimo dny otevřených dveří, 
a to po domluvě na tel. čísle 
371 595 168.

Těšíme se na Vaši návště-
vu!

Ing. Miroslav Lávička
Střední škola

a Základní škola, Oselce

Oslavy v Horní Lukavici
Byl obyčejný den 29. října, 

ale ne pro nás, občany Horní 
Lukavice. Sice s jednodenním 
zpožděním, ale o to radostněji 
jsme oslavili 100 let od vzniku 
Československa. Sešli jsme se 
v 18.20 hod. před hasičskou 
zbrojnicí se 41 dětmi (i v kočár-
ku) a 28 dospělými. Všechny 
děti měly lampion a kočárek byl 
také ozdoben. Průvod prošel 
kolem hostince Na Zámečku, 
OÚ. Do kroku nám vyhrával 
místní rozhlas různé pochody. 
U památníku na návsi jsme se 
zastavili a tam minutou ticha 
a kyticí v barvě trikolory uctili 

vznik Československa a památ-
ku padlých 1. světové války. 
Poté jsme pokračovali na kou-
paliště, kde už byl zapálený 
oheň a děti si mohly opéct špe-
káčky. Nejvíce se však všichni 
těšili na ohňostroj. V půl osmé 
se rozzářila obloha nad koupa-
lištěm. Pozorovali jsme různé 
barevné a prostorové variace 
světel. I když bylo sychravé 
počasí, tak se nakonec nechtělo 
domů dětem ani dospělým.

 Všem přítomným děkuje 
za účast Libuše Šrámková,

místostarostka 
obce Horní Lukavice.

SBÍRKA pro KRISTIÁNA
Přispívat je možno do kasičky umístěné u vánočního stromu nebo do mobilních kasiček

u dobrovolníků, popřípadě na zvláštní účet: 115-6745060267/0100 (do 31. ledna 2019).
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MINIHLÁSEK a HLÁSEK 
ZUŠ Přeštice pokřtí své nové CD

Ve dnech 13. a 14. října 
tohoto roku natáčely dětské 
pěvecké sbory MINIHLÁ-
SEK a HLÁSEK ZUŠ Přeš-
tice již své čtvrté CD, tento-
kráte s vánoční tematikou. Na 
CD jsou nejen známé české 
a moravské koledy, ale i vánoč-
ní písně předních českých 
autorů a interpretů. CD budou 
sbory křtít na svém 14. výroč-
ním koncertě, který se bude 
konat dne 1. prosince 2018 od 
16.00 hodin v přeštické soko-

lovně a kmotrem tohoto nosi-
če je známá českobudějovická 
folková skupina NEZMAŘI, 
se kterou oba sbory již něko-
lik let spolupracují. Na tomto 
koncertě zazní i několik písní, 
které si na novém CD můžete 
poslechnout, a v závěru zazní 
i společné písně v podání 
MINIHLÁSKU, HLÁSKU 
a NEZMARŮ. Dalším vel-
kým vánočním koncertem, na 
kterém vystoupí HLÁSEK, je 
VÁNOČNÍ TOUR 2018 zpě-

váka Josefa Vágnera. Tento 
koncert se koná 19. prosince 
2018 od 18.00 hodin rovněž 
v přeštické sokolovně. Zde si 
můžete vyslechnout nejen pís-
ně v podání samotného zpěvá-
ka či sboru, ale také několik 
písní společných, které sbor 
od září nacvičuje. Všichni jste 
srdečně zváni na oba koncerty, 
které Vám mohou zpříjemnit 
předvánoční náladu.

Bc. Miroslav Vacek
sbormistr

Společná píseň Minihlásku, Hlásku a Nezmarů z koncertu v roce 2015.

Obytná zóna Na Chmelnicích přivítala 
desítky zájemců o prohlídku v rámci
Dne otevřených dveří

V sobotu 17. listopadu se 
veřejnosti otevřely brány 
staveniště I. etapy výstavby 
Obytné zóny Na Chmelni-
cích. V průběhu dne navštívi-
lo staveniště několik desítek 
zájemců o prohlídku domů. 
Zájem byl především ze stra-
ny starousedlíků, kteří se přišli 
podívat na nový typ výstavby 
a své budoucí bydlení si přišli 
prohlédnout i noví majitelé 
bytových jednotek se svými 
rodinami.

Za developera projektu 
komentuje pořádanou akci 
architektka Hana Boříková, 
která domem spolu s Lucií Krá-
lovou, jež zajišťuje klientský 
servis pro nové majitele bytů, 
provázela: ,,Tak velký zájem 
o prohlídku domů jsme vůbec 
nečekali. A to, že se přijde podí-
vat i široká veřejnost bez vazby 
na prodané byty, už vůbec ne. 
Nicméně jsme za to ve firmě 
moc rádi a rozhodli jsme se, 
že uspořádáme ještě jeden Den 
otevřených dveří na jaře, až 
bude stavba zase o kousek dál, 
abychom ukázali více ze stan-

dardu bydlení a jeho provedení. 
Zároveň děkujeme všem, co se 
přišli podívat i v tak mrazivém 
počasí! Odhadujeme, že brana-
mi staveniště v sobotu prošlo 
kolem 300 lidí, což je naprosto 
nad naše očekávání. Ze zku-
šeností z výstavby Residence 
Husova nebo Řadových domů 
ve Slunečné ulici jsme mysleli, 
že se přijde podívat jen něko-
lik našich klientů, ale je vidět, 
že doba se mění a veřejnost se 
zajímá o výstavbu a veřejný 
prostor ve svém okolí, což je 
dobře a nám to dává cennou 
zpětnou vazbu i nové podněty 

do dalších projektů, abychom 
tak uměli nabídnout bydlení 
podle potřeb obyvatel města 
Přeštice.”

Den otevřených dveří 
pořádala rodinná společ-
nost AREA group s.r.o., 
developer projektu, která 
by tímto chtěla ještě jednou 
moc poděkovat za nebýva-
lý zájem o pořádanou akci 
a popřát všem pohodové 
vánoční svátky v kruhu 
rodinném a úspěšný nový 
rok 2019!

Ing. arch. Hana Boříková
ml. architekt

Symboly obcí Přešticka – Otěšice

Otěšická pouť 19. dubna 2009 
byla významná tím, že staros-
ta obce pan Miroslav Kalina 
představil veřejnosti nové 
symboly obce. První zmín-
ka o Otěšicích (Vojtěšicích) 
pochází z roku 1228, kdy Otě-
šice patřily ke klášteru sv. Jiří 
v Praze. Pak se až do 15. sto-
letí staly kolébkou starého čes-
kého vladyckého rodu Bohušů 
z Otěšic. Do 16. století byla 
v obci tvrz. Bohušové z Otě-
šic působili v celých Čechách 
a zastávali důležitá postavení, 
jako například: hejtman na 
hradě Hluboká, opat v klášte-
ře v Teplé, purkrabí na hradě 
v Tachově, purkrabí Hradec-
kého kraje, později vrchní 

ředitel c. k. České spořitelny 
do konce 19. století. Atributy 
vladyckého rodu Bohušů tvoří 
základ pro znak a vlajku obce. 
Podle legendy šel přes Otěšice 
z Říma do pražského Břevno-
va v roce 992 biskup Vojtěch.

Popis znaku: V modrém ští-
tě stříbrný korunovaný kolčí 

helm s červeno-stříbrnými při-
kryvadly a klenotem – stříbr-
no-červeně polcenou ostruhou 
proloženou dvěma zkříženými 
zlatými šípy.

Vlajka tvoří modrý list 
s bílým korunovaným kolčím 
helmem s červeno-bílými při-
kryvadly a klenotem – bílo-
červeně polcenou ostruhou.

Platnost symbolů od 9. 10. 
2007.

Ing. Jiří Běl

Ženský pěvecký sbor CARMINA Přeštice
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY 2018

Předenice – KD – neděle 25. 11. 2018 v 17.00 hodin
Borovy – KD – pátek 30. 11. 2018 v 19.00 hodin

Příchovice – zámek – neděle 2. 12. 2018 v 15.00 hodin
Hůrka u Klatov – kostel sv. Martina – sobota 8. 12. v 15.00 hod.

Přeštice – náměstí – zpívání koled
s Českým rozhlasem – středa 12. 12. 2018 v 17.15 hodin

Vřeskovice – kostel sv. Jana Křtitele – pátek 14. 12. 2018 v 18.00 hod.
Praha - divadlo Broadway – společný koncert

s Rangers – Plavci – pondělí 17. 12. 2018 v 19.00 hodin
Přeštice – schody u kostela – „Živý betlém“ 

– neděle 23. 12. 2018 v 16.00 hodin
Přeštice chrám Nanebevzetí Panny Marie – J. J. Ryba:

„Česká mše vánoční“ – středa 26. 12. 2018 v 18.00 hodin
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Z Vašich darů vykvete radost dětem
(Tradice Vánočního stromu republiky) 

„Symbol obecné, nesobecké lásky září a svítí šťastným i nešťastným, bohatým i nezámožným“
V bohatém fotoarchivu Domu historie Přešticka je uložena digitální kopie fotografie, snad jediné z vánočních Přeštic 
z období první republiky, na které je zvěčněn Vánoční strom republiky na přeštickém náměstí v roce 1927. Snímek 
dokládá, že také Přeštice se zapojily do sbírky, organizované okresní péčí o mládež, která pod vánočním stromem vybí-
rala na osiřelé, chudé či opuštěné děti.

Tradici stavění vánočních stro-
mů na náměstích našich měst 
i vesnic se sbírkovou akcí na pod-
poru potřebných dětí vytvořil spi-
sovatel, básník, dramatik, novinář 
a překladatel Rudolf Těsnohlídek, 
autor známé Lišky Bystroušky. 
Lidové noviny v roce 1948 psaly 
v této souvislosti o jednom z nej-
krásnějších nápadů, jaké kdy měl 
český spisovatel. Těsnohlídka při-
mělo k tomuto rozhodnutí nale-
zení odložené sedmnáctiměsíční 
holčičky pod štíhlým osamělým 
smrkem v odlehlém zasněženém 
bílovickém lese, kam 22. prosin-
ce 1919 po 16.00 hodině vyšel 
společně s přáteli, malířem Fran-
tiškem Koudelkou a úředníkem 
Josefem Tesařem, na lesní pych, 
tajně uříznout malou jedličku.

První Vánoční strom republiky 
se rozsvítil na brněnském náměstí 
Svobody o adventu v roce 1924. 
K uskutečnění do té doby v čes-
kých a moravských městech 
nevídané události se Rudolf Těs-
nohlídek spojil s veřejnoprávní 
organizací péče o mládež, která 
poskytovala stravu nemajetným 
dětem, pomáhala v těžkých život-
ních situacích, zabývala se umisťo-
váním dětí do pěstounských rodin, 
od roku 1910 pořádala dodnes 
oblíbený Dětský den, od roku 
1920 Svátek matek a budovala 
dětské domovy. Právě posledně 
jmenovaný cíl, tedy stavbu dět-
ského domova v Brně, sledoval 
Rudolf Těsnohlídek charitativní 
sbírkou pod prvním Vánočním 
stromem republiky. Otevřen byl 
v prosinci 1928. Dodnes nese 
jméno dobrotivé dánské královny 
Dagmar, dcery českého krále Pře-
mysla Otakara I. Rudolf Těsno-
hlídek se otevření již neúčastnil, 
zemřel 12. ledna 1928.

Inspirací pro náročné organizo-
vání charitativní sbírky pod vel-
kým vánočním stromem „zasa-
zeným v dlažbě náměstí“ byl 
Těsnohlídkovi vánoční strom, 
s jehož tradicí započala v roce 
1914, jako první v Evropě, radnice 
v dánské Kodani. Stál na náměstí 
jako symbol solidarity s utrpením 
vojáků a civilistů válčících států. 
Dánská hymna také zazněla spo-
lečně s českou při rozsvěcování 
prvního Vánočního stromu repub-
liky v Brně v roce 1924. Strom 

měl, stejně jako kodaňský, apelo-
vat na lidskost.

Pořadatelská Česká zemská 
komise pro péči o mládež od roku 
1924 každoročně žádala Zem-
skou politickou správu v Praze 
o povolení k postavení Vánočního 
stromu republiky společně se sbír-
kou financí a hmotných darů ve 
prospěch sociální péče o mládež. 

Další povolení vydávaly přísluš-
né okresní úřady a městské rady. 
Ze skromných počátků v Brně 
vyrostl Vánoční strom republi-
ky v celostátní akci, zaštítěnou 
manželkou prezidenta republiky. 
Už v roce 1924 si po brněnském 
vzoru postavili strom republiky 
v Jihlavě, Znojmě, Zlíně, Kromě-
říži, Prostějově nebo Hranicích 
na Moravě. O rok později pak 
v Praze, Bratislavě a Užhorodě. 
Postupně stály na náměstích po 
celé zemi. K jejich popularizaci 
velmi přispěl rozhlas a denní tisk. 
Rozsvícení stromu se účastnila 
nejen široká veřejnost, reprezen-
tace města, ale také skauti, soko-
lové, kteří vyjadřovali svojí účastí 
další rozměr vánočního stromu, 

vlastenectví nové sjednocené čes-
koslovenské rodiny. Kasička pro 
finanční a hmotné dary od jednot-
livců i organizací bývala umístěna 
na stole pod stromem.

Po třech letech od první sbírky 
v Brně se rozsvítil Vánoční strom 
republiky i u nás. Po schválení 
radou města strom pro pořádající 
organizaci Okresní péče o mládež 

v Přešticích postavili obecní děl-
níci téměř uprostřed náměstí, pod 
pomníkem legionářů a padlých 
v první světové válce. Na stromu, 
ozdobeném československými vla-
ječkami, svítily elektrické žárovky 
a finanční příspěvky mohli dárci 
vložit do kasičky umístěné přímo 
na jeho kmeni. Sbírka probíhala 
celý měsíc. Jednatel Zpěváckého 
spolku Skála zapsal do kroniky: 
„Při slavnosti vánočního stromku 
republiky, která bude letos poprvé 
v našem městě pořádána, přislíbe-
no účinkovati zahajovacím sborem  
18. prosince (,Věno‘) a 22. prosin-
ce 1927 (,Zlatý prestol‘ a Chodské 
písně Jindřichovy).“ O rok pozdě-
ji zpívaly a recitovaly ve prospěch 
sbírky 23. prosince pod Stromem 

republiky také žákyně měšťan-
ské školy. Dlouholetými členy 
správního výboru Okresní péče 
o mládež v Přešticích byli např. 
kronikář a učitel Václav Sedláček, 
obchodník a nakladatel Cyril M. 
Homan a Václav Kropáček, sed-
lák ze Soběkur.

Tradice Vánočních stromů repub-
liky byla poprvé přerušena v roce 
1939, kdy ji nacisté jako vzpomín-
ku na masarykovskou republiku 
zakázali. Ze stejného důvodu se 
terčem útoku stal Strom republiky 
i po roce 1948. Po zrušení organi-
zace péče o mládež převzali akci 
nejprve národní výbory, později 
byla centrálně řízena minister-
stvem práce a sociální péče.  Po 
roce 1950 měla probíhat pod hes-
lem „Mír dětem celého světa“. 
Původní charitativní myšlenka  
byla zcela vytlačena a pokladnič-
ky se již pod stromy nenalézaly.  
Pro nový obsah vánočních slav-
ností se Vánoční strom republiky 
spojil s akcí Svazu českosloven-
sko-sovětského přátelství „Děda 
Mráz“. K definitivnímu zrušení 
tradice založené Rudolfem Těsno-
hlídkem došlo v roce 1952.

Na náměstích našich měst se 
opět rozsvítily Vánoční stromy 
republiky s charitativním poslá-
ním v roce 1968. Vybíralo se pod 
nimi na nově vzniklou organizaci 
Sdružení SOS dětské vesničky. 
Bohužel, v období normaliza-
ce byly opět nežádoucí. Vánoč-
ní strom republiky se sbírkou na 
dobročinné účely pak byl po dlou-
hé době obnoven po sametové 
revoluci, v roce 1992. Za přítom-
nosti Olgy Havlové se rozzářil na 
Jiřském náměstí Pražského hra-
du. Další manželky prezidentů ji 
v tom dodnes následují.

Vánoční strom zdobíme a roz-
svěcujeme o prvním adventu 
také v našem městě. Dnes to již 
není strom pokácený a zasazený 
do dlažby náměstí, ale rostoucí 
smrk, zasazený v parku na přeš-
tickém náměstí Komerční ban-
kou v roce 1993. Vedle mnoha 
krásných vystoupení  přeštických 
pěveckých sborů a dalších aktérů 
by mu jistě slušel také návrat jeho 
původního charitativního poslání. 
Nebo myslíte, že ho již dnes není 
zapotřebí?

Drahomíra Valentová
Dům historie Přešticka

Dobrý zvyk se šíří

Kde se vzaly vánoční 
stromy na náměstích?

Opuštěné děvčátko

Přeštické počátky

Doba stromům nepřeje

Pokusy o obnovu

A Přeštice?

Počátky vánočních
stromů republiky
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Přeštičtí oslavili sto let republiky
Město Přeštice si v roce 2018 

připomnělo zásadní výročí sta 
let od založení republiky hned 
několika akcemi. Kulturní 
a komunitní centrum Přešti-
ce vydalo speciál Přeštických 
novin s fotografickým ohléd-
nutím za uplynulým stoletím 
pod názvem „Sto fotografií 
pro Přeštice“, který připra-
vili pracovníci Domu histo-
rie Přešticka. Město nechalo 
k výročí republiky ulít do přeš-
tického kostela nový zvon Jan 
Nepomucký – Zvon přátelství, 
což je událost, jejíž opakování 
dalších sto let nelze očekávat. 
KKC vydalo výroční přeštic-
kou pohlednici ve tvaru České 
republiky. V Domě historie 
Přešticka se konala výstava, 
připomínající jeden z hlavních 
činitelů republiky, bývalou 
československou armádu.

Těžiště všech letošních 
akcí pochopitelně směřovalo 
k samému výročnímu dni 28. 
října a hlavním městským osla-
vám. Vyšly ideálně na neděli. 
Co už vyšlo méně bylo počasí. 
V rámci jinak relativně teplého 
podzimu se v neděli 28. října 
2018 ráno zatáhlo a z mraků 
začal padat déšť a sníh. Sníh 
postupně ustal, déšť nikoliv. 
Sychravo a vlezlo. Pocit zkla-
mání znásobila skutečnost, že 
den předtím i potom bylo poča-
sí slušné a vhodné. „Nevadí. 
Nejdůležitější den v roce pře-
ce nezůstaneme doma,“ řekli 
si mnozí a vyrazili do města 
počasí navzdory. Ono je někdy 
dobré, když to, co za něco sto-
jí, nás něco stojí. Třeba jednu 
vrstvu oblečení navíc...

Slavnosti zahájila důstoj-
ná a velmi vydařená akce 
v Pobřežní ulici pod názvem 
„Sázení Stromu svobody“. 
Zorganizovali ji Dáša Švihlo-

vá a Michal Švihla s vodácký-
mi oddíly KČT, odbor Úhlava, 
a TOM 20902 Úhlava jako 
poděkování přeštických spol-
ků městu za dlouhodobou pod-
poru a spolupráci. Už předtím 
nechalo město trojúhelníkové 
prostranství, na němž měla 
růst nová lípa svobody, upravit 
a vyzdobit, akce tedy přinesla 
i zkrášlení jedné části Přeštic. 
Zpěv obstaral ženský pěvecký 
sbor Carmina, slovem dopro-
vázeli evangelický farář Jan 
Satke, dále starosta přeštic-
kého Sokola František Švihla 
a starosta města Karel Naxera, 
jenž připomněl mj. naši zod-
povědnost za další vývoj státu. 
Následovalo zasazení lípy svo-
body. Lípu poskytla Nadace 
partnerství, praktickou stránku 
obstarali manželé Švihlovi, 
u samotného zasazení asisto-
vali přeštičtí skauti a sokolo-
vé v uniformách a s prapory 
a rovněž přeštičtí hasiči. Lípu 
zasadili společně Petr Blažek, 
Jaroslav Süss za skauty, Jan 
Korec za Sokol, Josef Mište-
ra za přítomné členy a mládež 
evangelického sboru, staros-
ta Přeštic a starosta Nittenau 
Karl Bley, který reprezentoval 
delegaci partnerského města, 
účastnou na našich slavnostech 
(hasiči z Berghamu si rovněž 
vzali uniformy), a poté i další 
přítomní. Navzdory špatné-
mu počasí dorazila asi stovka 
zástupců spolků a veřejnosti. 
Krom zasazení lípy svobody 
byla odhalena i pamětní des-
ka této události. Akci uzavřel 
zpěv národní hymny v podání 
Jitky Šťastné. O teplé občer-
stvení a trikolórové stužky se 
postarala MAS Aktivios. Lípa 
svobody z roku 2018 je v pořa-
dí pátá. První dvě lípy byly 
vysazeny při prvních oslavách 

vzniku republiky v roce 1919 
na pozemku budoucí sokolov-
ny u nádraží. Druhá při osla-
vách prvního svobodného 28. 
října po válce v roce 1945 na 
náměstí vedle sochy sv. Bene-
dikta. Třetí v parku u Třídy 
1. máje v roce 1968 (stojí a ros-
te dodnes). Popřejme letošní 
lípě i naší svobodě pevné koře-
ny a růst do velikosti a krásy.

Program oslav sto let repub-
liky pokračoval ve velkém sále 
KKC zábavní částí vystoupe-
ním kapely Švejk trio, skupi-
ny historického šermu Harcíři 
z Rokycan a tvořivými dílna-
mi na téma středověk v malém 
sále KKC. KKC a jeho ředi-
telce Martině Míškové vděčí-
me za hlavní organizaci měst-
ských slavností. Na náměstí 
před radnicí se mezitím při-
chystala další část slavnosti. 
Hudební doprovod tentokrát 
zajistil Dechový orchestr přeš-
tické ZUŠ. Představitelé měs-
ta Přeštice spolu se starostou 
partnerského města Nittenau, 
farářem Satkem a Janem Kor-
cem za Sokol položili věnce 
nejprve k památníku padlých 
v obou světových válkách se 
sochou TGM a poté k památ-
níku obětem nacismu v dolní 
části náměstí. Přítomno bylo 
několik desítek občanů.

Dalším vrcholem oslav jubi-
lea republiky bylo představení 
nového zvonu Jan Nepomuc-
ký – Zvon přátelství. Ve vel-
kém sále KKC před pódiem 
jej květinami ozdobila Jarka 
Papežová. Květiny do klopy 
pak vetkla i mužům, kteří měli 
zvon před veřejností odhalit 
a představit jej. Pódium zdo-
bily městské vlajky Přeštic 
a Nittenau. Po projevu pana 
starosty nastoupili uniformo-
vaní přeštičtí hasiči s novým 

městským praporem. Tomuto 
významnému městskému sym-
bolu, pořízenému letošního 
roku, poté slavnostně požeh-
nal přeštický katolický farář  
P. Karel Plavec. Pan starosta 
na prapor připjal pamětní stuhu 
na paměť předání městských 
symbolů předsedou Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR 
7. dubna 2017. Karl Bley při té 
příležitosti předal Karlu Naxe-
rovi příspěvek města Nittenau 
1500 euro do sbírky na zvon. 
Přeštický starosta poté vyzval 
ty, kteří se zasloužili o vznik 
partnerství Přeštice-Nittenau, 
ty, kteří toto přátelství léta 

udržovali, a rovněž ty, kteří 
se podíleli na pořízení nové-
ho zvonu, aby spolu s ním 
a starostou Bleyem slavnost-
ně odhalili a představili zvon, 
ukrytý dosud u pódia pod 
bílou látkou. U zvonu se sešli 
bývalý starosta Nittenau Julius 
Schmatz, bývalý radní města 
Přeštice Jan Korec v sokol-
ské uniformě, někdejší sta-
rosta města Antonín Kmoch, 
obě dcery Jana Nepomuka 
Mrkvičky, jenž pořízení zvo-
nu podnítil a léta propagoval, 
evangelický farář Jan Satke 
a předseda spolku partnerství 
Hans Hien. Pak si zvon koneč-

ně mohli prohlédnout i pří-
tomní Přeštičané a Nittenauští 
a zapsat se do pamětní knihy.

Navzdory znovu se zpustivší-
mu dešti byl na samotný závěr 
oslav připraven na náměstí 
slavnostní ohňostroj, který 
rozzářil pošmourné večerní 
nebe.

Letošních sto let od vzni-
ku republiky je výročí nato-
lik kulaté a významné, že jej 
dosud nemohl prožít žádný 
z našich předků a že podob-

ného dalšího se dožijí snad 
jen ty z našich nejmenších 
dětí, kterým bude dána výsa-
da sta a více let věku. A i když 
se dožijí, nebude to úplně 
ono. Sto let zní mnohem lépe 
a přelomověji, než dvě stě, 
tři sta let..., takže jedinečnost 
a vzácnost takového okamžiku 
nenávratně pominula letošním 
říjnem. Snad v roce 2418 či 
2918...

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Farář Karel Plavec žehná městskému praporu. 
Foto Milan Janoch

Na slavnostech vzniku republiky byl představen nový zvon. 
Foto Milan Janoch

Nový zvon v zájmu veřejnosti.
Foto Milan Janoch

Mrkvička u nohou Jana 
Nepomuckého připomíná nej- 
většího propagátora ulití no-
vého zvonu Jana Nepomuka 
Mrkvičku (1927-2016). 

Foto Jiří Běl

Památník ve Skočicích odha-
lený u příležitosti 100. výročí 
vzniku republiky z iniciativy 
Sdružení občanů Skočic. Sou-
částí vzpomínkové akce bylo 
i vysazení Lípy svobody. Za 
podporu a financování děkuje-
me městu Přeštice.



V zájmu každého dítěte je 
vyrůstat v klidném a harmonic-
kém prostředí. Všem dětem to 
však není přáno. Přibývá dětí 
sociálně osiřelých, které mají 
rodiče, ale ti se o ně nemohou, 
nechtějí nebo neumějí starat. 
Tyto děti jsou svěřovány do 
péče širší rodiny nebo do péče 
osob, které dítě zná. Ale pokud 
to tak není, hledá se náhradní 
rodina.

Kdo je profesionální pěs-
toun? Zaměstnanec státu, jež 
pobírá plat (dávky pěstounské 
péče). Pěstoun je ten, kdo má 
vhodné podmínky pro péči 
o děti, dostatečné dovednos-
ti k výchově a je psychicky, 
fyzicky i finančně stabilní. 
Ví, proč dětem chce pomáhat 
a celá jeho rodina jej v tom 
podpoří a zapojí se do péče.

Pěstounem nemůže být kaž-
dý, ale rozhodně se o to každý 
může pokusit. Cesta k pěs-
tounství začíná na Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
v přízemí ve dveřích číslo 114 
s nápisem Náhradní rodin-
ná péče na Městském úřadu 
v Přešticích, kde Vás přiví-
tají s úsměvem, s ochotou, 
a domluví si s Vámi termín jen 
pro Vás a Vaše dotazy. Probe-
rete spolu, co je potřeba udělat 
pro to, abyste se pěstounem 
mohli stát a budou Vás prová-
zet nejen v rámci Vaší přípravy 
na roli pěstouna, ale i během 
výkonu pěstounské péče.

Pěstounem je možné být na 
přechodnou dobu nebo dlou-
hodoběji. Na přechodnou dobu 
dostane pěstoun do péče dítě 
jen na dobu nezbytně nutnou, 
než se dítě umístí do vhodné 
dlouhodobé péče nebo zpátky 

k rodičům. V případě dlouho-
dobé péče pěstoun pečuje o dí-
tě v horizontu let.

Pěstoun má svá práva i povin-
nosti. Není na výkon své role 
sám, pomáhají mu sociální 
pracovníci z Náhradní rodinné 
péče a zároveň má k využití síť 
dalších odborníků. Vzdělává 
se ve svém oboru profesionál-
ní péče o děti, pracuje na svém 
osobnostním růstu. Odměnou 
jsou mu příspěvky od státu, 
ocenění sociálních pracovníků 
a hlavně pocit, že mohl pomo-
ci dítěti, které za svůj osud 
nemůže.

Zajímá vás téma pěstounské 
péče? Přijďte se informovat 
a popovídat si. Jsme tu pro 
vás.

Bc. Šárka Vítková, DiS.
sociální pracovnice NRP
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

LEV
V prosinci si hlí-
dejte především 
žaludek a zaží-

vání. Vánoční svátky jsou pro 
ně výzvou každoročně, tak si 
letos nepřidělávejte zbytečné 
potíže. Jste silní jedinci, „ne“ 
říkat umíte i ve složitých situ-
acích, tak odmítnout nabíze-
né pochutiny snad zvládnete 
také.

BERAN
Působíte na své 
okolí jako lidé, 
kteří nemají 
zájem o váž-

nou známost. Tento měsíc vás 
opravdu bude bavit povrchní 
flirtování. Na vaši obranu nut-
no říct, že oněm náhodným 
známostem nebudete slibovat, 
že spolu zestárnete.

ŠTÍR
Čeká vás krás-
ný měsíc. O to 
víc, že je to 

právě prosinec. Všechno se 
bude odehrávat tak, jak jste si 
představovali nebo naplánova-
li. Romantika, hezké rodinné 
vztahy, dobré zdraví, nečekané 
překvapení pod stromečkem, 
to všechno tam bude. Užívejte 
si to!

PANNA
Soustřeďte se 
na to, abyste se 
neztráceli ve 
svých myšlen-

kách a představách. Vaše činy 
by měly být více praktické. 
Máte zlozvyk klouzat jen tak 
po povrchu a nezabývat se věc-
mi do hloubky. Proto jste také 
se vším a se všemi rychle hoto-
ví. Často ale nemáte pravdu.

RAK
Pozor si dejte na 
nepromyšlené 
akce ve vašem 

partnerském životě. Zejména 
ve druhé polovině prosince. 
Vy, kteří máte sklony k hád-
kám, se obzvláště kontrolujte 
a kroťte. Mějte na paměti, že 
ani fyzicky ani duševně nejste 
tak nezranitelní, jak si myslíte.

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ

PROSINEC

BÝK
Opravdu nemu-
síte mít doma na 
svátky všechno 
pečlivě nakli-

zeno, navařeno, načančáno. 
Okamžitě zvolněte tempo 
nebo to odstonáte. A opravdu 
chcete pod stromečkem sedět 
v obýváku, kde by se dalo jíst 
ze země, ale s horečkou?

BLÍŽENCI
Do půlky měsí-
ce pilně pracuj-
te, pokud máte 

nějaké kariérní plány, mohly 
by se pomalu začít realizo-
vat. Pak vás zastaví únava až 
vyhoření. Nemějte však strach, 
tento stav je pouze přechodný. 
V novém roce zase pojedete na 
plný plyn.

VÁHY
Neřešte pořád, 
kdo a co si o vás 
myslí. Spíše se 

zamyslete nad tím, proč právě 
tuhle vlastnost máte na tolik 
vybuzenou. Ano, nízké sebe-
vědomí. Začněte na tom pra-
covat, jinak se stanete loutkou 
v rukou druhých, jen abyste se 
zalíbili a zavděčili.

STŘELEC
V prosinci na 
okolí budete 
působit velmi 

charismatickým, motivujícím 
dojmem. Bude z vás dokonalý 
vůdce. Využijte toho. Pokud 
chcete někoho dostat na svoji 
stranu, je pro to ideální čas. 
Jen pozor, abyste nebyli příliš 
agresivní.

KOZOROH
Seberte odvahu 
a vyřešte si své 
partnerské vzta-
hy. Definujte si 

nahlas, co každý z vás dvou 
od vztahu očekává. Nakonec 
budete velmi rádi, že jste to 
konečně udělali. Protože je 
vždy lepší, když víte, na čem 
doopravdy jste.

VODNÁŘ
Nenechte se na-
tlačit do kouta. 
Nic neslibujte, 
nic nepodepi-

sujte. Obecně všechno, co jde 
odložit, odložte. Vaše komu-
nikační dovednosti budou totiž 
téměř nulové, takže se nebude-
te umět dostatečně bránit úto-
kům lidských pijavic.

RYBY
Karty varují 
před ztrátou, 
která nebude 

zas až tak finanční jako citová, 
nějaká věc, ke které se váže 
nějaký hezký zážitek. Pokud 
nad něčím váháte, vypadá to, 
že se konečně rozhodnete, a to 
rozhodnutí bude správné.

Dejte do diáře už dnes: 30. leden 2019!
Najděte lepší práci na Veletrhu práce a vzdělávání
KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM®
tentokrát v bývalém OD PRIOR, Americká 2186/47, Plzeň

Přípravy na 7. ročník úspěš-
ného veletrhu práce a vzdě-
lávání pod názvem Klíč 
k příležitostem jsou v plném 
proudu. Důležitou změnou je 
místo konání, veletrh totiž pro-
běhne 30. ledna 2019 v býva-
lém OD PRIOR, Americká 
2186/47 v Plzni. Pořadatel 
akce plzeňská společnost Gra-
fia, s.r.o., tradičně spolupra-
cuje s významnými partnery 
na trhu práce v regionu (Úřad 
práce, krajská pobočka v Plz-
ni, HK ČR, ZČU, AIVD ČR).

„Sedmý ročník bude spe-
cifický tím, že otevřeme pro 
veřejnost prostory bývalého 
OD PRIOR a umožníme ná-
vštěvníkům veletrhu nejen na-
jít lepší práci, ale také zavzpo-
mínat na místo, na které snad 
každý Plzeňan minimálně jed-
nou v životě přišel,“ sdělila 
za organizátory Ing. Štěpánka 
Pirnosová, obchodní ředitelka 

Grafia s.r.o. Pracovní nabíd-
ky převažují nad množstvím 
lidí bez práce a v takové situ-
aci bývají zaměstnavatelé 
ochotni připlatit na mzdách. 
„Nezaměstnanost je již delší 
dobu velmi nízká, v Plzeňském 
kraji je to konkrétně 1,85 %. 
Na trhu práce proto přibývá 
těch, kteří hledají změnu, lep-
ší práci, lepší podmínky, něco 
navíc. Veletrh je jedinečná 
příležitost přijít osobně poho-
vořit s personalisty, najít své-
ho vysněného zaměstnavatele 
a třeba také zjistit svoji cenu 
na trhu práce,“ dodává Pirno-
sová.

Mezi vystavovateli jsou 
aktuálně samí významní 
zaměstnavatelé v regionu, 
jako například ADP Employer 
Services Česká republika, 
Alfmeier CZ, Armáda Čes-
ké republiky, ASSA ABLOY 
ES Production, AURES Hol-
dings, Carrier Refrigeration 
Operation Czech Repub-
lic, Česká pošta, ČEZ, DFH 
Haus CZ, Drůbežářský závod 
Klatovy, ELFETEX, Evo-
Bus Česká republika, Geis 
CZ, HOFMANN WIZARD, 
IDEAL AUTOMOTIVE Bor, 
JTEKT Automotive Czech 
Plzen, Kermi, Konplan, KS-
Europe, MD ELEKTRONIK, 

MEA Service, Murr CZ, 
Národní bezpečnostní úřad, 
NOVEM Car Interior Design, 
Penny Market, Precision Cast-
parts CZ, RSF Elektronik, 
seele pilsen, Schäfer – Menk, 
Sony DADC Czech Republic, 
STÖLZLE – UNION, Trian-
gle Recruitment CZ, Typos, 
tiskařské závody, Úřad prá-
ce České republiky, VALUE 
4industry, VIZA AUTO CZ, 
ZODIAC GALLEYS EURO-
PE a další.

Nabízeno bude několik set 
pracovních pozic z celého 
Plzeňského kraje.

Aktuálně firmy hledají 
všechny úrovně kvalifikací 
a opravdu rozmanité profese 
pro muže i pro ženy. Spekt-
rum nabízených pracovních 
pozic je opět velmi široké – 
firmám chybí lidé v provozu 
stejně jako na administrativ-
ních pozicích, v odděleních 
kvality, nákupu, obchodu, 
IT apod.

Veletrh je určen všem, kteří 
hledají práci či brigádu – lidem 
bez rozdílu věku či vzdělání, 
těm, kteří chtějí změnu či jsou 
aktuálně nespokojeni se svým 
místem, studentům posledních 
ročníků středních škol a jejich 
učitelům, vysokoškolákům 
i lidem registrovaným na úřa-

du práce. Všichni návštěvníci 
mají vstup ZDARMA.

Velký zájem bývá tradičně 
i o doprovodný program. Na 
návštěvníky čeká řada před-
nášek, poraden i aktivit pro 
radost.

Na veletrhu budou opět 
vyhlášeny ceny Mamma/Pa- 
rent Friendly pro podni-
ky přátelské rodině, které 
vyhoví podmínkám hodnocení 
a vytvářejí dobré podmínky pro 
zaměstnance s rodinami, např. 
zkrácené úvazky, pružnou pra-
covní dobu, firemní školky či 
jesle, akce pro rodiny s dětmi 
či umožňují péči o rodinné pří-
slušníky.

„Veletrh nejen vzdělává 
a propojuje uchazeče s podniky, 
ale také pomáhá. Již tradičně 
sbíráme na veletrhu staré diop-
trické i sluneční brýle a společ-
ně s Lions Clubem je posíláme 
potřebným. Přidejte se v lednu 
k nám, těšíme se na Vás, přijď-
te, nudit se určitě nebudete,“ 
uzavírá Š. Pirnosová.
Další informace:
http://praci.najdisi.cz
Fotogalerie 2018:
https://veletrhprace.rajce.i-
dnes.cz/2018/
Kontakt: Ing. Štěpánka Pirno-
sová, obchodní ředitelka Gra-
fia, s.r.o.

Pojďte s námi pomáhat
dětem na jejich cestě životem Dokončení ze str. 1

Náš festival navštěvují nejen 
děti, ale i dospělí z Čech i ji-
ných evropských zemí, všichni 
odjíždějí bez výjimky s úsmě-
vem a krásnými vzpomínkami. 
Těšíme se nejen na další roční-
ky, ale právě i na naše návštěv-
níky a příznivce. Ti jsou staveb-
ním kamenem naší festivalové 
pevnosti,” říká Michal Šašek, 
výkonný ředitel festivalu.

Podrobné výsledky meziná-
rodní soutěže dětských filmů 
v jednotlivých kategoriích  
11. ročníku Mezinárodní-
ho filmového festivalu pro 

děti a mládež Juniorfest 2018 
naleznete na www.juniorfest.cz 
Festival a jeho aktivity podpo-
rují Ministerstvo kultury ČR, 
Státní fond kultury a Státní 
fond kinematografie, město 
Přeštice, město Plzeň, Plzeň-
ský kraj a další partneři, kteří 
jsou uvedeni taktéž na webo-
vých stránkách festivalu.

Dvanáctý ročník Mezinárod-
ního filmového festivalu pro 
děti a mládež Juniorfest 2019 
se uskuteční v termínu od 8. do 
14. listopadu 2019.

Ing. Radka Šámalová
PR Press service 

Juniorfest rozdal Festivalové...

Provoz městského úřadu Přeštice 
a pokladen MěÚ Přeštice
na přelomu roku 2018/2019

Poslední úřední den MěÚ Přeštice v roce 2018 je stanoven na 
19. 12. 2018.

V pondělí dne 31. 12. 2018 je stanovena provozní doba Měst-
ského úřadu Přeštice do 13.00 hodin.
Provoz pokladen  MěÚ Přeštice:

– 31. 12. 2018 v 10.00 hodin – doba pro uzavření pokladen, včet-
ně dopravních agend OSD
– 2. 1. 2019 od 13.00 hodin – doba otevření pokladen

 Ing. Zdeňka Alblová
pověřená výkonem funkce tajemníka MěÚ Přeštice



PŘEŠTICKÉ NOVINY | PROSINEC  | 10

Juniorfest – Pevnost Týn
V pondělí 12. listopadu 2018 

se vybraní žáci Základní školy 
Josefa Hlávky Přeštice zúčast-
nili sportovně – dovednostní 
soutěže Pevnost Týn konané 
v rámci mezinárodního filmo-
vého festivalu Juniorfest. Sou-
těž probíhala v prostorách nád-
herného zámku v Horšovském 
Týně. Vlajkonoši jednotlivých 
týmů se stali ředitelé škol. 
Družstvo vybraných žáků plni-
lo připravené úkoly a ostatní 
byli přítomni jako fandící pub-
likum. Největším zážitkem pro 
děti byla přítomnost hokejistů 
HC Škoda Plzeň. Mladí spor-
tovci se stali kapitány jednot-
livých družstev, s dětmi plni-
li úkoly a provázeli je celou 
soutěží. Organizátoři měli pro 
žáky připravené zajímavé sou-
těžní disciplíny ohodnocené 
body – pletení vánočky, tahání 
vozíku, kuželky, balancování 
s míčky, hlavolam a uhádnutí 
slavného sportovce. Nejví-
ce se našemu družstvu dařilo 
balancování. Jediní ze všech 

přítomných dostali míčky pod 
kontrolu. Jako velice šikov-
ní se projevili také v pletení 
vánočky – jejich práce byla 
komentátorem označena za 
„nejpreciznější“. V porážení 
kuželek rovněž získali nej-
vyšší bodové ohodnocení. 
Na závěr soutěže se pořadí 
družstev zamíchalo, neboť 
poslední disciplína byla spíše 
o štěstí – odkrývání pěti zla-
tých mincí s ukrytými body. 
Poslední lákavou tečkou celé 
soutěže byla autogramiáda 
plzeňských hokejistů s rozdá-
váním fotografií. Přestože si 
družstvo naší školy neodvezlo 
žádnou medaili, neochudilo to 
děti o radost ze hry a napětí. 
Nikdo neodešel s prázdnou, 
všichni si pochutnali na upe-
čených vánočkách a na zby-
lých čokoládových mincích. 
Myslíme si, že odpoledne se 
vydařilo.

Mgr. Helena Medková
Mgr. Lukáš Friebel

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

Na konci měsíce října jsme 
využili podzimních prázdnin 
a jeli jsme se s dětmi podívat 
do Národního muzea v Praze, 
kde jsme si prohlédli expo-
zice „Keltové“ a  „Noemova 
archa“. Děti se zde seznámi-
ly s částí historie naší země 
a také si mohly prohlédnout 
různé druhy zvířat žijících 
na naší planetě. Druhý den 
prázdnin jsme se vypravili do 
aquaparku ve Kdyni, kde jsme 
si zaplavali a pořádně jsme se 
vyřádili.

V měsíci listopadu finišují prá-
ce na nové budově na zahradě 
SVČ, kde budou nové kóje pro 
naše zvířátka, badatelská labo-
ratoř a také dílna na zpracová-
ní dřeva a kovu. Na dokončení 
stavby se všichni moc těšíme.

Nově Vám nabízíme tvořivé 
dílny pro dospělé, a to každý 
čtvrtek od 18 do 20 hodin. 
Tyto kurzy povede paní Lucie 
Dvořáková – Liberdová, kte-
rá již vydala několik knížek 
s kreativními nápady a návo-
dy na tvoření a můžete ji a je-
jí nápady znát i z televizních 

obrazovek. On-line přihlašo-
vání do všech našich kurzů 
najdete na http://ddmprestice.
iddm.cz/prihlaseni   

V roce 2019 pro Vás při-
pravujeme víkendové tvoři-
vé dílny vhodné pro všechny 
věkové kategorie se skvělými 
výtvarnicemi – paní Vladi-
mírou Písařovou – Živnou 
a paní Lucií Dvořákovou –  
Liberdovou. Dále plánujeme 
víkendové paličkování s paní 
Oldřiškou Hlaváčovou a také 
háčkování s paní Barborou 
Tomanovou. Na všechny stá-
vající i nové účastníky všech 
kurzů se budeme v novém roce 
moc těšit.

Závěrem bychom ještě chtěli 
upozornit, že z důvodu vánoč-
ních prázdnin a z provozních 
důvodů bude v SVČ Sluneč-
nice zavřeno od 22. 12. 2018 
do 6. 1. 2019. Tímto Vám pře-
jeme krásné Vánoce a hlavně 
hodně štěstí, zdraví a lásky 
v novém roce.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Bc. Klára Kolářová

volnočasový pedagog

MFF Juniorfest 2018 

Zveme vás na 1. ročník pochodu

Přeštické polínko
v předvánočním čase v sobotu 22. prosince 2018
Start: 10.00 hod. od ZŠ Josefa Hlávky na Jordáně
Trasa 12 km: kolem řeky do Dolní Lukavice, přes řeku 
a k osadě Šeříků, pod obecňákem směrem na Kucíny, kolem 
sv. Vojtěcha, přes Příchovice a cíl je u loděnice KČT, kde 
uděláme oheň a kde se zároveň koná Winter Tander Day 
– vodní sporty v zimě.

Přeštické polínko spočívá v tom, že účastníci obdrží pole-
no, které donesou v batohu až do cíle na oheň. Rodiče a děti 
vítány. Domácí práce počkají☺, je dobré se porozhlédnout 
po kraji...

Zve vás turistický kroužek při ZŠ JH Přeštice 
pod vedením učitelky Majdy Kučerové 
společně s Běžeckým klubem Přeštice.

FINAN NÍ  ANALYTIK

Foto Milan Janoch



Všechny zá-
kladní, mateř-
ské i základní 
umělecké školy 
a další organi-
zace z Přeštic-
ka a Blovicka 

pokračují spolu s námi v pro-
jektu s názvem „Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání II 
Blovice a Přeštice“ (MAP II). 
Tento projekt je zaměřen na 
rozvoj kvalitního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let v oblas-
tech předškolního a základ-
ního vzdělávání, základního 
uměleckého vzdělávání, vol-
nočasového i neformálního 
vzdělávání.

Hlavním pracovním orgá-
nem je řídící výbor MAP, 
který se sešel 20. listopadu 
2018 a je složen ze zástupců 
vedení škol, učitelů, družin, 
zřizovatelů škol, ZUŠ, organi-
zací neformálního vzdělávání, 
rodičů a dále institucí NIDV, 
ITI, KAP.

Během projektu se budou 
mimo jiné setkávat pedagogo-
vé, odborníci a další zájemci 
v pracovních skupinách a spo-
lečně připravovat a realizovat 
konkrétní aktivity a projekty 
pro školy a děti. Při říjnovém 
setkání pracovní skupiny na 
čtenářskou gramotnost se v pří-
jemných prostorách blovické 
městské knihovny připravila 
spolupráce mateřských škol 
a Městské knihovny Blovice 
a Městské knihovny Přeštice. 
Děti se mohou těšit nejen na 
chvilky čtení s novou pohád-
kovou knihou ve školkách, 
ale také na následnou besedu 
a zajímavý program v knihov-
ně včetně výtvarné soutěže. 
I žáci na prvním i druhém 
stupni se seznámí s novými 
knihami a třešničkou na dortu 
bude určitě i závěrečná beseda 
s autorem.

V projektu bude pokračovat 
spolupráce s herečkami Diva-
dla J. K. Tyla v Plzni, budou 
pořádány inspirativní kurzy 
dílen čtení a další. V oblas-
ti přírodovědných a mate-
matických gramotností jsou 
navrženy zajímavé aktivity, 
jako např. půjčovna opravdu 
pěkných pomůcek a her pro 
rozvoj matematiky a logiky, 
workshopy a exkurze (např. 
matematiky podle Hejného). 
V pracovních skupinách se pak 
budou řešit, navrhovat a dopo-
ručovat konkrétní semináře, 
vybavení, aktivity. V rámci 

rovných příležitostí čekají 
zapojené školy programy na 
podporu dobrého klimatu ve 
třídách, pořízení pomůcek pro 
podporu dětí ve školách i škol-
kách, pro rozvoj nadaných dětí 
ve spolupráci např. s Mensou.

S mnohými z vás jsme se 
potkali letos v listopadu na 
animačním workshopu, kde 
si žáci, pedagogové i rodiče 
mohli vyzkoušet léty prově-
řené kouzlo animace. Pod 
kamerou vznikal krátký film 
a vy jste byli jeho tvůrci. Roz-
víjely se tak nejen čtenářské, 
digitální a tvůrčí kompetence, 
ale také schopnost vzájemné 
komunikace a spolupráce, pro-
tože se pracovalo v týmech, 
kde každý měl své místo a byl 
důležitý. Potkat jsme se moh-
li také v říjnu na bezva akci 
Den pro rodinu aneb Křížem 
krážem Přešticemi. U naše-
ho stánku byl krásný frmol, 
v našem „JakoObchůdku“ jste 
utratili spoustu „jakopeněz“ 
(prostě matematická gramot-
nost v praxi), české večerníčky 
jste poznali bezpečně, pobavili 
jste se vtipným doplňováním 
komiksu a díky moc všem za 
vaše vzkazy!

Projekt jako takový je „živý“ 
a potřebuje aktivní pedagogy, 
vedení škol, pracovníky s mlá-
deží, odborníky, rodiče a další 
zájemce, a je vidět, že takoví 
lidé tu jsou.

Chcete se také zapojit do 
diskuzí, navázat kontakty 
a spolupráci s odborníky na 

vzdělávání a moci ovlivnit 
výstupy místního akčního 
plánu vzdělávání? Rádi vás 
uvidíme například na setkání 
pracovních skupin pro čtenář-
skou gramotnost, pro mate-
matickou gramotnost, pro 
rovné příležitosti ve vzdělá-
vání nebo na setkání pracovní 
skupiny pro financování ve 
vzdělávání. Ale také vás rádi 

uvítáme na dalších setkáních, 
workshopech, seminářích, be-
sedách…

Informace o místech, termí-
nech a tématech, která se budou 
na pracovních skupinách pro-
jednávat, naleznete na webo-
vých stránkách MAS Aktivios 
nebo na našem Facebooku.

Vše  dobré  a  krásný  čas 
vánoční vám všem ze srdce 
přeje  Mgr.  Martina  Hanzlí-
ková, hlavní manažer pro-
jektu, MAS Aktivios, z. s.

Tel. 721 759 772
www.mas-aktivios.cz
info@mas-aktivios.cz

www.facebook.com/masaktivios1
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Informace z kanceláře
MAS Aktivios, z. s.

Vážení a milí,
naše společ-

nost MAS Akti-
vios, z. s., vyhlá-
sí v polovině 
prosince 2018 
další tři výzvy, 

tentokrát zaměřené na sociální 
oblast. Všechny projekty musí 
být realizované na území MAS 
Aktivios. Oprávněnými žada-
teli mohou být obce a organi-
zace zřizované obcemi, dob-
rovolné svazky obcí, nestátní 
neziskové organizace, církve, 
církevní organizace.

Ve výzvě „Infrastruktura 
pro sociální služby“ budou 
podpořeny tyto aktivity:
 stavby, rekonstrukce a úpravy 
objektu či zázemí pro poskyto-
vání sociálních služeb
 nákup pozemků a staveb
 pořízení vybavení
 pořízení automobilu pro úče-
ly poskytování terénní sociální 
služby.

Další výzva bude na podporu 
„Sociálního bydlení“ a třetí 
výzva na „Podporu sociál-
ních a návazných služeb“, tj. 
na podporu vybraných sociál-
ních služeb v souladu se záko-
nem č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách. Výzvy budou 
otevřeny do konce května 

2019. V prvním čtvrtletí pak 
podobně jako letos zopaku-
jeme výzvu pro zemědělské, 
lesnické i nezemědělské pod-
nikatele a opět budou podpo-
rovány projekty na obnovu 
a zachování krajinného rázu 
a neproduktivní investice 
v lesích. Podrobné informa-
ce naleznou žadatelé vždy po 
oficiálním vyhlášení výzev na 
našich webových stránkách 
www.mas-aktivios.cz a také 
v našem novém Zpravodaji.

A na závěr ještě jedna pozván-
ka. Srdečně zveme širokou 
veřejnost na Den s Aktivio-
sem, který se koná 12. pro-
since 2018 od 13.00 do 18.00 
hodin v prostorách Kulturního 
a komunitního centra Přeštice. 
V příjemné vánoční atmosféře 
vám představíme naše projek-
ty, můžete si zakoupit nebo 
jen ochutnat některé z vyni-
kajících místních produktů 
a osobně se seznámit s jejich 
výrobci. Na děti i dospělé pak 
čekají tvůrčí dílny, přehlídky 
rukodělných prací a soutěže 
o zajímavé ceny. Tak přijďte, 
těšíme se na vás!

Za celý kolektiv
Ing. Hana Bouchnerová

vedoucí kanceláře
MAS Aktivios, z. s.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
pokračuje
Spolupráce – to nejcennější v nás

Dne 13. prosince se koná v Přeštické Stodole v pořadí už 
čtvrtý koncert k výročí Přeštického případu, který vedl k prv-
nímu procesu s československým undergroundem. Akci uvede 
v 19.00 hodin František Stárek Čuňas, badatel z Ústavu pro 
studium totalitních režimů a tehdejší odsouzený. Od 20.00 
hodin zahraje legendární Mikoláš Chadima & MCH Band.
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Podzimní pře-
bor župy Šumav-
ské v plavání, 
kterého se zúčast-

nilo 17 žáků a žákyň z oddílu 
Všestrannosti přeštického 
Sokola, se konal v sobotu  
3. 11. 2018 v plaveckém bazé-

nu v Sušici. Děti si přivezly 
skvělá umístění a na přebor se 
těšily i kvůli netradiční disci-
plíně ve sjezdu z tobogánu! 
Ale i v klasickém plaveckém 
stylu podaly skvělé výkony. 
Všem našim závodníkům bla-
hopřejeme!

Přebor župy Šumavské
v plavání

Plavání volným stylem:
Mladší žáci I:
Vojtěch Slouka – 1. místo, Martin Mrskoš – 4. místo
Mladší žáci II: Martin Skála – 3. místo
Starší žáci III: Vojtěch Kabát – 1. místo, Tomáš Tykvart – 2. mís- 
to, David Havlíček – 3. místo
Mladší žákyně I: Barbora Pacourková – 3. místo
Starší žákyně IV: Nikola Nová – 2. místo

Sjezd z tobogánu:
Mladší žáci I:
Martin Mrskoš – 1. místo, Vojtěch Slouka – 3. místo
Mladší žáci II: Daniel Kuběna – 2. místo, Václav Mrskoš – 3. mís- 
to, Filip Štětina – 4. místo
Mladší žákyně I: Aneta Hurtová – 3. místo
Mladší žákyně II: Anna Bryndová – 3. místo
Starší žáci III: Tomáš Tykvart, David Havlíček 1.-2. místo
Starší žákyně IV: Nikola Nová – 2. místo

sestra Naďa Květoňová

První, první, druhé
Konec roku je časem hod-

nocení. Podobně je tomu 
i u národních házenkářů. Bez 
ztráty bodu se na první příčce 
usadily dorostenky. Je to opět 
cesta na republikové mist-
rovství? „Výhra nad druhým 
byla na domácím hřišti, takže 
zatím vůbec nic nepředpoví-
dám. Děvčata toho mají „plné 
kecky“, některé hrají i v prvo-
ligovém celku, další pak táh-
nou druholigové béčko. Máme 
i dost zranění, tak budu ráda, 
když se holky dají přes zimu 
dohromady.  Pak můžeme plá-
novat,“  jde postupnými kroky 
trenérka m. n. h. Romana Jab-
bourová.

Nyní je na řadě zimní pří-
prava. „Bude to klasika, stří-
dat fyzickou a házenkářskou 
přípravu. Zlepšovat je stále 
co, jak v brance, v obraně tak 
i v útoku. Potřebovali bychom 
ještě jednu brankářku, holek je  
deset, takže si ani nemůžeme 
dovolit marodit nebo se zra-
nit. A chválit? Budu – kolektiv. 
Děvčata jsou spolu od třetí 
třídy, takže se znají, mají dob-
rou partu. Ale hlavně být bez 
zranění. A samozřejmě, když 
vyhrajeme oblast, budu ráda, 
když uspějeme i na celorepub-
likovém mistrovství,“ dodává 
Romana. „A ještě něco. Velkou 
pomoc mám ve Zdence Kriege-
rové, která mi pomáhá, té bych 
chtěla poděkovat zvlášť, pro-
tože si to zaslouží.“

O své následovnice nemusí 
mít dorostenky obavy. V čele  
oblasti bez ztráty bodu jsou 
i starší žačky. „Holky to mají 
rozehrané výborně. Je to jen 
na nich,“ je si jistá trenérka 
m. n. h. Šárka Bradová. „Nej-
větším soupeřem nám bude 
Tymákov a naše béčko.“  Ze 
všech družstev jste nastříle-
ly suverénně nejvíce branek. 
„Střelecky si vede velice dobře 
Helena Voráčková, je to v úto-
ku výrazná postava. Já je ale   
beru jako celek a ten funguje 
na výbornou, většinu zápa-
sů se střelecky podělí všech-
ny. Ale samozřejmě pochva-
la patří všem, od brankářky 
přes obranu až po útok. Jsou 

to velké bojovnice, úplně vše-
chny, a toho si na nich velice 
vážím, fungují jako tým, a to je 
nejvíc.“ Takže družstvo beze 
změn? „Téměř, jádro zůsta-
lo, přišly tři holky z loňského 
´céčka´ a výborně zapadly.“ 
Vše tedy směřuje k  možnosti 
opětovného postupu na mist-
rovství. „Snad ano, už jsem 
řekla, je to na nich, házenkář-
sky na výhru v oblasti a tím na 
postup mají. Jen si vše musí 
srovnat v hlavách. Při zimní 
přípravě budeme střídat fyzič-
ku s házenou. Bojovnost a chuť 
děvčata mají a herní vyzrálost 
ještě dopilujeme,“ zakončila 
hodnocení Šárka, které s vede-
ním družstva pomáhá Jana 
Krsová.

Loňská velice úspěšná se-
zona skončila pro mladší žač-
ky prvenstvím v Poháru ČR. 
„K tomuto úspěchu je dovedl 
velmi zkušený trenér Karel 
Tušek. Na podzim díky odcho-
du poloviny hráček do vyšší 
kategorie začalo skoro nové 
družstvo mladších žaček A 
novou sezónu oblastního pře-
boru s velkým nasazením 
a zápalem pro hru,“ hodnotí 
podzim trenérka Jitka Kováří-
ková. „To se odrazilo v úvod-
ní části podzimní sezóny, kde 
jsme zúročily zkušenosti star-
ších děvčat s bojovností těch, 
která naše družstvo doplnila 
postupem z kategorie příprav-
ky. Naše slabiny se ukáza-
ly až v rozhodujícím zápase 
s Nezvěsticemi, po kterém jsme 
zakončily podzimní část sezo-
ny na druhém místě. Podzim 
hodnotíme kladně a jsme rády, 
že děvčata házená především 
baví. Teď je družstvo v zimní 
přípravě, která je z velké části 
zaměřena na udržení a zlepše-
ní fyzické kondice. Tu budeme 
nezbytně, spolu s házenkářský-
mi dovednostmi, potřebovat 
pro nadcházející zimní halo-
vou sezónu. A plány? Možnosti 
ukáží až jarní výsledky, na co 
děvčata dosáhnou,“ zakonču-
je Jitka. Trenérský triumvirát 
doplňují Petra Kripnerová 
a Renata Slámečková.

 (šat)

Snímek ze zápasu mladších žaček Blovice – Přeštice. S míčem 
přeštická Gabriela Slámečková.

Střelbě blovické útočnice se snaží zabránit přeštická obránkyně 
Štěpánka Šatrová, v brance vše jistí Barbora Kripnerová (v mod-
rém). Snímek ze zápasu mladších žaček Blovice – Přeštice.  

Podzimní aktivity
přeštických sokolů

Krásné babí 
léto přilákalo 
v neděli 14. říj-
na 2018 na luka 
za loděnicí velké 

množství zájemců o tradič-
ní podzimní akci přeštického 
Sokola – DRAKIÁDU. Slu-
níčko se na nás smálo celé 
odpoledne a vítr foukal přesně 
takový, aby vznášející se dra-
ci mohli shora sledovat své 
dětské majitele. Lepší počasí 
jsme si nemohli přát.

Při příchodu obdržel každý 
ze 103 dětských účastníků své 
startovní číslo, malého perní-
kového dráčka a poukázku na 
limonádu.

Různobarevní – ať už zakou-
pení či doma vyrobení – dra-
ci se návštěvníkům i porotě 
předváděli pěkně z výšky. Za 
tak hojné účasti ovšem neměla 
porota při výběru NEJ draků 
vůbec lehký úkol. O hlavní 
cenu – dort ve tvaru DRA-
KA, který věnovala Cukrárna 

V Háječku – se podělili Vítek 
Benedikt a Adam Štýs, za  
2. a 3. místo byly oceněny 
Tereza Zemanová a Nikola 
Benediktová. Vodácký oddíl 
TOM Úhlava nabídl návštěv- 
níkům svezení na lodích, a tak 
přítomní měli možnost zpří-
jemnit si podzimní nedělní 
odpoledne dalším pěkným 
zážitkem.

Následující víkend, v sobotu 
20. října 2018, se v Klatovech 
konal župní přebor v pétan-
que. Své dovednosti předvedlo 
12 členů tří tělocvičných jed-
not Sokolské župy Šumavské 
– jedno tříčlenné družstvo 
bylo domácí, další přijelo 
z Domažlic, naši tělocvičnou 
jednotu reprezentovali 3 muži 
a 3 ženy z oddílu všestrannos-
ti a vytvořili tak dva smíšené 
soutěžní týmy, s nimiž vybo-
jovali 2. a 4. místo.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice


