
Jak jste se 
dostal do 
Přeštic?
Přiženil jsem 

se.  Jinak by 
mě sem osud 
asi nezavál. 

Předtím jsem tudy jednou 
projížděl. Pamatuji si, že 
kostel byl tehdy pod lešením, 
tak jsme do něho nakoukli. 
Také vím, že se jezdilo ze 
Sokolova sem do dětského 
tábora.
Líbí se vám město? 

Líbí, ačkoliv jsem měl troš-
ku problém se tady zadapto-
vat stejně jako Honza (Jan 

Satke – pozn. red.). V Sude-
tech je všechno trochu jinak. 
Každopádně tady je to hezčí, 
upravenější, lidé jsou tady 
usazenější, víc drží tradice 
než na Sokolovsku před pat-
nácti lety. 
Připadáte si ještě pořád 
jako náplava?

Připadám, ale že by mi to 
někdo otloukal o hlavu, to ne. 
Je tedy pravda, že jako kro-
nikáři mi bude trochu chybět 
kontext, ale zase si říkám, že 
tady znám dost lidí na to, abych 

se mohl někoho místního 
zeptat. 
Jak jste tu začínal?

Dostal jsem hned práci v Kla-
tovech v okresním archivu. 
Takže se ze mě stal archivář. 
Ne vzděláním, ale povoláním.
Je tam něco o Přešti-
cích?

Ne, Přeštice patří pod archiv 
Plzeň-jih a ten je v Blovicích, 
je to sousední region.
Přeštice vás tedy profe-
sionálně vůbec nezají-
mají?

Zajímají, ale ne profesionál-
ně ve smyslu mého zaměstná-
ní, ale spíš bokem ve volném 

čase. I když teď jako kronikáře 
už i profesionálně.
Co je zajímavého v Přešti-
cích z hlediska historika?

Já osobně mám nejraději 
téma středověku. Zajímaly mě 
proto už samé počátky měs-
ta. Napsal jsem i jednu studii 
o Svatoborovi z Přeštic. To je 
první a poslední známý raně 
středověký šlechtic, v jehož 
jménu se objevuje první zmín-
ka o Přešticích. V roce 1226. 
Po jeho smrti se Přeštice 
dostaly do rukou Anežky Pře-
myslovny a ta je prodala klad-
rubským benediktinům. Za pe-
níze z prodeje pak dostavěla 

Anežský klášter. Tím se Přeš-
tice poprvé zapsaly do českých 
dějin.
Jaká je nejstarší památ-
ka v Přešticích? 

Snad půdorys náměstí a při-
lehlých ulic, to ale mají na svě-
domí zmínění kladrubští bene-
diktini. To už je ale vrcholně 
středověká záležitost, nějaké 
14. století. Pak snad socha sv. 
Barbory v kostele z počátku 
16. století. Jinak si žádnou 
středověkou památku nevyba-
vuji. Jedině vícovský kostel, to 
je nejstarší památka v širším 
okolí.
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Přes 200 lidí přišlo na konkurz do seriálu Já, Mattoni. Někteří kvůli roli, jiné přilákal honorář, který se pohybuje kolem 600 Kč na 
den. Natáčení právě probíhá na zámku v Lužanech. Režisér Marek Najbrt obsadil do hlavních rolí Davida Švehlíka, Tatianu Vilhel-
movou, Taťjanu Medveckou a další známé herecké tváře. Ve filmu se měl objevit i Jiří Bartoška, ovšem kvůli nemoci musel natáčení 
zrušit, jeho roli získal herec Vladimír Kratina.                                                                                        Foto Milan Janoch, text (red)

Vážení čtenáři,
za pár dní uběhne 100 dnů od 

mého zvolení a je tedy zapo-
třebí, abych složil první účty 
a popsal, čím se celou tu dobu 
zabývám.
Nejprve jsme se společ-

ně s místostarostou a částečně 
i s kolegy radními seznámili 
s agendou odborů a odděle-
ní úřadu a osobně se sešli se 
všemi zaměstnanci. Především 
jsme si ale nechali vypracovat 
personální a provozní analýzu, 
abychom získali představu, 
jaký stav věcí na úřadě panuje.
Ihned po nástupu jsme 

začali řešit nejpalčivější pro-
blémy, jako jsou rozpočet na 
rok 2015, výstavba CTP (areál 
bývalé Prefy), tvorba nového 
územního plánu, zásobování 
teplem, cena dodávek tepla 
a cena pitné vody pro obyva-
tele Přeštic.
Mohu vám s radostí 

oznámit, že se nám poda-
řilo vyjednat nižší cenu tepla 
v tomto roce. Ta klesne přeštic-
kým odběratelům o 8 procent 
(úspora více než 750 tis. v ceně 
bez DPH). Je to tím, že jsme 
předčasně, ale smírně, ukončili 
kontrakt s dosavadním dodava-
telem tepla (Komterm Čechy 
s.r.o.).  Od 1. ledna 2016 bude 
tepelné hospodářství a správu 
bytového fondu města zajišťo-
vat městská společnost (B+T 
Přeštice s.r.o.). Cena je tedy 
545,23 Kč/GJ bez DPH. 
Podnikli jsme také jedi-

né možné kroky ke snížení 
ceny vodného. Toho můžeme 
dosáhnout změnou účtování 
DPH u nájmu. Když vše dobře 
dopadne a nezmění se legis-
lativa či matematický model, 
můžeme se těšit na úsporu  
6 Kč/m3, což vás jistě potěší. 
Nyní čekáme, zdali s tím bude 
Ministerstvo životního pro-
středí souhlasit.
Průběžně také analyzu-

jeme a revidujeme kontrakty, 
smluvní podmínky a způsoby 
zadávání zakázek a následný 
způsob kontroly. Výsledkem 
je, že již nyní můžete sledovat 
na webu města zveřejňová-
ní objednávek a smluv, které 
přesahují částku 20 000 Kč 
bez DPH. Zasloužíte si přece 
vědět, za co město utrácí pro-
středky.
Pracujeme na konečných 

úpravách rozpočtu, který by-
chom chtěli schválit na úno-
rovém zasedání tak, aby navr-
hovaná ztráta byla co nejmenší 
a neohrozili jsme strategicky 
důležité investiční akce.

Během těchto sta dnů jsem 
se snažil setkat se všemi lidmi, 
kteří mají v našem městě něco 
na starost nebo pro město pra-
cují, ať jako zaměstnanci nebo 
jako dobrovolníci.

Pokračování na str. 2

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 19. 2. 2015
od 18.00 hodin

ve velkém sále
KKC Přeštice 

Masarykovo náměstí

Konec tajnůstkaření v Přešticích
Přeštice začaly na webu 
zveřejňovat,
kolik utrácejí a za co

Při brouzdání webem měst-
ského úřadu Přeštice nara-
zí pozorný čtenář v kolonce 
samospráva na objednávky. 
Tam se například dozví, že si 
město objednalo od instalatér-
ské firmy Sýkora-Regner opra-
vu topení. Je tu uvedená i část-
ka 53 tisíc korun a je to vlastně 
první známka toho, že Přeštice 
začaly zveřejňovat kolik, komu 
a za jaké služby platí.

Prvenství v kraji

Přeštice se tak stávají první 
obcí v Plzeňském kraji, která 

Když se chce, tak to jde

Zveřejňování smluv funguje 
několik let například na Slo-
vensku a platí tam zásada, že 
„smlouva, která není na inter-
netu, neplatí.“ V České repub-
lice zatím zveřejňuje smlouvy 
pouze desítka měst například 
Semily, Liberec, Rakovník. Ve 
sněmovně leží příslušný návrh 
zákona poslance J.Farského 
(TOP 09), ale zatím není 
úspěšný. Proti je i Svaz měst 
a obcí se zástupným argumen-
tem, že to zatíží samosprávu.  

„Nehledali jsme důvody, proč 
to nejde, ale přemýšleli jsme o 
tom, jak to udělat. Teď se nám 
to podařilo a to považuju za 
velkou službu pro občany,“ 
říká starosta Karel Naxera.

(red)

začíná zveřejňovat nejen objed-
návky, ale i všechny smlouvy 
a faktury na internetu nad 20 
tisíc korun. Jde o smlouvy, 
které zástupci Přeštic uzavřou 
se svými dodavateli nebo part-
nery. Vyhlášku schválila Rada 
města.

„Chceme být maximál-
ně transparentní a nemáme 
v úmyslu cokoliv skrývat. Ať 
se každý podívá, jak hospo-
daříme, kdo vyhrává městské 
zakázky a kolik za to dosta-
ne,“ říká starosta města Karel 
Naxera. 

Zveřejnění smluv je v sou-
ladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů. Smlouvy měs-
to zveřejní celé, začerní pouze 

osobní údaje, jako jsou rodná 
čísla, adresy, případně jména 
jiných osob než příjemců veřej-
ných peněz.  Limit 20 tisíc Kč 
je stanovený kvůli tomu, aby 
se nemusely zveřejňovat drob-
né nákupy třeba tužek nebo 
benzínu, které by web zahltily 
a znepřehlednily. 

„Cílem je informovat obča-
ny, veřejnost a také novináře 
o rozsahu a příjemcích veřej-
ných prostředků. Úředníky 
to nezatíží, takže náklady na 
zveřejňování smluv a faktur 
budou minimální až zane-
dbatelné,“ říká místostarosta 
Marek Krivda. 

Nová 
Kronika 
města Přeštice

Přeštický knihař Bedřich 
Zákostelecký zhotovil pro dal-
ší zápisy novou „Kroniku měs-
ta Přeštice“ v krásném vypol-
strovaném kufříku.

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí  OŠVVPP



Dokončení ze str. 1 
Kdy zažily Přeštice nej-
větší rozkvět?

Jistě v renesanci za Švihov-
ských z Rýzmberka, to byla 
doba, která obecně přála měs-
tům. A určitě v 18. století, 
což souvisí s obrazem Panny 
Marie Přeštické. To je dal-
ší téma, kterému jsem měl to 
štěstí se věnovat ve spolupráci  
s Domem historie Přešticka, 
s historičkou umění Michae-
lou Ottovou a s dalšími lidmi. 
K výročí roku 1711, kdy tu byla 
založena poutní tradice, jsme 
napsali knížku a byla k tomu 
i výstava. Současný kostel 
vznikl právě kvůli zázračnému 
obrazu Panny Marie Přeštické, 
která sem lákala barokní pout-
níky, to byla asi doba největší-
ho rozkvětu Přeštic.
Pak už to šlo s Přeštice-
mi z kopce? 

Už nebyly takovým lákadlem, 
aby sem chodilo tolik lidí.  To 
byl důsledek josefínských re-
forem. Josef II. zrušil poutní 
místa a v roce 1785 i přeštic-
ké probošství. Úcta k Panně 
Marii Přeštické ale přetrváva-
la do 19. století. Úplně tomu 
učinili přítrž až komunisté po 
nástupu k moci.  
Kdybyste se podíval do 
minulosti, kdo byl nej-
větší osobností Přeštic?

To je těžké. Slavní rodáci se 
tady většinou jen narodili a ži-
li tu velmi krátce, takže městu 
patří i nepatří. Rodina Josefa 
Hlávky se brzy odstěhovala do 
Klatov a potom zmizela úplně. 
Rybovi se také vystěhovali, 
když byl Jakub ještě dítě. Pro 
mě byl ovšem největší osob-
ností Přeštic Emanuel Václav 
Řičák, který sice nebyl zdej-
ší, ale působil tu s přestávkou 
bezmála čtyřicet let a nechal 
po sobě památku v podobě 
prvních ucelených dějin Přeš-
tic. Ale možná se u mě proje-
vuje náplavová solidarita.
V čem byl Řičák tak 
dobrý?

Byl dobrý kněz, vzdělaný, 
výborný kazatel se sociálním 
cítěním, lidé ho měli rádi. 
Ačkoliv je známý jako regio-
nální historik, byl především 
odborníkem na pěstování 
ovocných stromů. Propagoval 
hospodářskou osvětu, zaklá-
dal spolky, v Klatovech spo-
luzaložil zemědělskou školu. 
V Přešticích byl hlavním inici-
átorem stavby nového špitálu. 
Udělal toho pro lidi své doby 
opravdu hodně.  

Už jste si prohlédl kroni-
ky?

Ale ano, už dřív. Plánovali 
jsme napsat dějiny Přeštic pro 
Lidové noviny, ale nepovedlo 
se. Díky tomu mám ale kroni-
ky zmapované. Ty dvě nejstar-
ší napsal už v první polovině 
18. století Mikuláš Sexstetter, 
představený místních benedik-
tinů. Z nich vycházel i Ema-
nuel Řičák, když psal Dějepis 
města Přeštic. Jedná se však 
spíše o farní kroniky, zamě-
řené na církevní dějiny a jsou 
uložené v blovickém archivu. 
Pak ještě existují celkem čty-
ři přeštické obecní kroniky 
a dvě soukromé kroniky města 
od Václava Sedláčka. Ty jsou 
uloženy na městském úřadě.

Jsou psané česky?
Ty dvě nejstarší jsou psané 

latinsky a částečně německy. 
Ty ostatní česky.
Jste schopný ty latinské 
přečíst?
Přečíst určitě a přeložit také.
Budete psát kroniky 
rukou?

Ano. Jinde je často píšou na 
počítači a pak tisknou a vážou. 
Tady se ale lpí na tradici. Sice 
se píše na počítači, ale po 

schválení zastupitelstvem se 
musí přepsat ručně.
Co budete do kroniky 
z toho množství událostí 
vybírat? 

To já sám ještě nevím. Zatím 
znám kroniky jako bada-
tel, jen u nás v archivu jich 
máme stovky. Některé jsou 
stručnější, jiné obsáhlejší. Mě 
třeba vždycky nudily zápisy 
o počasí, které se v kronikách 
objevovaly poměrně často, 
nebo obsáhlé zprávy o udá-
lostech ve světě. Uvidím, jak 
se s tím vypořádám. Psaní 
kroniky je v podstatě trochu 
novinařina, ze které je třeba 
udělat historii.
Má ale ještě vůbec cenu 
zapisovat kroniku, není 
to takové vyhaslé povo-
lání?

Vůbec ne. Proto mě to i zají-
má. Každý člověk, který stu-
duje dějiny nějaké obce, nej-
prve sáhne po kronice. Je to 
sice pramen subjektivní, pro-
tože závisí na umu a schop-
nostech kronikáře, ale přece 
jenom jsou tu události pohro-
madě.
Takže podle vás kroniky 
nevyhynou?

Myslím si, že ne. Je ale prav-
da, že je mnoho obcí, které 
marně shánějí kronikáře. Musí 
to být nějaký nadšenec, který je 
ochotný obětovat čas a pokusit 
se co nejvěrněji zaznamenat 
důležité události. A to není 
snadné.
Je to honorovaná práce?

Ano. Já budu dostávat tisíc 
korun hrubého měsíčně. To se 
samozřejmě také hodí. 
Vy jste chtěl být vždyc-
ky historik?

Historie mě bavila už od 
malička. Myslím, že každý 
historik je trochu romantik, 
který se rád vžívá do doby, 
kterou se zabývá. 

Máte doma nějaké histo-
rické oblečení?

Nemám, ale to jen proto, že 
si je nejsem schopný vyrobit, 
a na to, abych si je koupil, 
nemám dost peněz. Kdybych 
mohl, tak si to doma ověsím 
středověkými meči. Navíc byd- 
lím v paneláku.

Co říkáte jako historik na 
umístění sousoší prasat 
u kostela?

To mi nevadí. Sousoší je 
kvalitní práce sochaře a kera-
mika Jaroslava Podmola. Ne-
jde o nějakou vysokou kulturu, 
ale je to každopádně umělecké 
dílo, které má v Přešticích své 
místo.
Znám dost lidí, kterým 
to připadá bizarní. Pra-
sata u kostela.

Je to bizarní, ale mně to umís-
tění nijak nevadí. Asi proto, 
že to vnímám v historických 
souvislostech. Sousoší sto-
jí zkrátka před bývalým JZD 
(Jednotné zemědělské družstvo 
– pozn. red.).
Dnes už tam to JZD 
není…
Uvažovali jsme vloni ve Spol-
ku na záchranu historických 
památek Přešticka, jestli by se 
socha prasat neměla přemístit. 
Třeba alespoň přes silnici nebo 
někam jinam. Ale zatím jsme 
otázku kam s ním nevyřešili. 
Mluvili jsme o tom především 
kvůli tomu, že se má na místě 
bývalého statku stavět domov 
pokojného stáří.
Vedle hlavní silnice 
s výhledem na hřbitov?

Mně to vždy přišlo šíle-
né, hlavně proto, že se na 
Pohořko dost špatně chodí 
i zdravému člověku. Nedo-
kážu si představit seniory, 
kteří tam budou v zimě klou-
zat a padat, když půjdou na 
nákup do města, protože 

na Pohořku žádný obchod 
není. Ale je to projekt, kte-
rý zahájilo předchozí vedení 
města a nevím, jak se na to 
dívá to současné. Ale zpátky 
k sousoší. My jsme ve spolku 
o přestěhování sochy uvažo-
vali i v souvislosti s tím, že 
by se měla tradice přeštic-
kého prasete obnovit. Vrátit 
přeštické prase do Přeštic je 
nápad, nad kterým uvažuje 
asi víc lidí, tak proč ne.

Co by se dalo ve městě 
propagovat, když se na 
něj díváte jako historik?

Určitě kostel a poutní tradi-
ce. Památky typu barokních 
soch na náměstí nebo Hlávko-
vy hrobky na hřbitově. Přeš-
tické prase jistě také. Co se 
týká letošního roku, kolegy-
ně z Domu historie Přešticka 
mají plán připomenout několik 
vý-ročí.  Jednak konec II. svě-
tové války, pak výročí naroze-
ní a úmrtí Jakuba Jana Ryby 
a také výročí dostavby kostela 
v roce 1775. A čtvrté výročí, 
které by stálo za připomenutí, 
je Přeštický případ z roku 1975, 
kdy komunisté kvůli přednášce 
Ivana Magora Jirouse v klubu 
SSM zavřeli několik lidí a tím 
začaly procesy s undergroun-
dem. Už se mě několik lidí pta-
lo, proč připomínat zrovna tuto 
zdánlivě okrajovou událost, tak 
jim říkám, že je třeba se na to 
podívat v historických souvis-
lostech. Začalo to Případem 
Přeštice, poté následoval pro-
ces s kapelou Plastic People, 
který vyvolal vznik Charty 77, 
což ve zkratce vedlo k listopa-
du 89. Myslím si, že by mini-
málně místní měli vědět, že se 
takhle naše město zviditelnilo 
v moderních dějinách.
Říkáte „naše město“?

Já tu bydlím (smích), tak 
je to moje město. A hodlám 
tu zůstat klidně až do smr-
ti, i když samozřejmě stát se 
může cokoliv.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Jsem romantik, jako každý historik

SLOVO STAROSTY

Stručný výčet činnosti 
městské policie za rok 2014 
Tel. 725 726 549

Na městskou policii bylo 
oznámeno občany nebo 
zjištěno strážníky 2649 
událostí.
Celkem zjištěno 875 přestup-
ků a 37 správních deliktů:
• v dopravě – 142, rychlost 
– 280, veřejný pořádek – 453
• projednáno v blokovém říze-
ní – 709
• oznámeno správnímu orgá-
nu přestupků/správních delik-
tů – 166/37
• zjištěno bodovaných přestup-
ků – 241
• zadrženo pachatelů trest-
ných činů – 33
 ohrožení pod vlivem návyk.
látky – 13
 maření výkonu úředního 
rozhodnutí – 3
 krádeže – 6
 výtržnictví – 5
 poškozování cizí věci – 2
 týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí – 1
 neoprávněné užívání cizí 
věci – 2 
 porušování domovní svobo-
dy – 1
• zjištěno přestupců: 
 na úseku ochrany před alko-
holismem a jinými toxikoma-
niemi – 89
 proti veřejnému pořádku 
– 232
 proti občanskému soužití 
– 30
 proti majetku – 63
 na úseku střelných zbraní 
a střeliva – 1
 ostatních – 38
• zjištěno správních deliktů: 
 podle zákona o obcích – 3
 podle zákona o živnosten-
ském podnikání – 23
 podle tabákového zákona – 2
 podle zákona o pozemních 
komunikacích – 9
• předvedeno osob – 5
• nalezeno hledaných/pohřeš.
osob – 2
• pomoc kamerového systému 
– 81  
• převezeno osob do protialko-
hol. stanice – 1
• asistence záchr. službě – 
agresivní osoby – 3 
• spolupráce s hasiči – 3 
• pomoc osobám v nouzi – 30
• zjištěno řidičů pod vlivem 

alkoholu a omamných látek 
– 19
• kontroly zaměřené na prodej 
a podej alkohol. nápojů nezle-
tilým a zda jim není umožněna 
hra na výherních přístrojích 
v rest. – 24, s Policií ČR – 3
• počet výjezdů na žádost 
PČR/společ. akce – 112/6
• počet rozhodnutí o odstraně-
ní vozidla/nalezeno autovraků 
– 0/4
• akce na neosvětlené cyklisty 
– 8 
• asistence MP – nezúčastněné 
osoby (policie, MěÚ) – 18
• usměrňování dopravy – 20
• výjezdy na znečištěné komu-
nikace – 8
• zjištěno odcizených vozidel/
ostatní věci – 1/10
• výjezdů na potulující se zví-
řata/odchyceno – 45/32 psů,  
1 ovce,1 kůň
• na území města nalezeno 
věcí – 43  
 injekčních stříkaček – 5
 jízdních kol – 2
 mobilní telefon – 1
 registračních značek – 2
 klíčů – 4
 batohů – 2
 peněženek s doklady – 8
 ostatní – 5
• zjištěno poškozených dopr.
značek – 13, veřejného osvět-
lení – 5, komunikace – 3 
• zjištěno znečištění a nesjízd-
nost komunikací + chodníků, 
nesprávná funkčnost dopr. 
značení – 31
• na žádost stát. orgánů doru-
čeno písemností – 21 
• provedeno besed v ZŠ, MŠ, 
se seniory – 12
• provedeno akcí na dodržová-
ní rychlosti v obcích – 98
 nejvyšší rychlost v km/hod.: 
82 – Skočice, 84 – Zastávka, 
85 – Husova 
• výjezdů na rušení noč. kli-
du, veřejného pořádku, občan. 
soužití, výtržnosti, rvačky 
– 152
•  nalezeno podnapilých oso-
by ležících v silnici či parku  
– 16
• zajištění veřejného pořádku 
na akcích – 55

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Zadržen pachatel krádeže 
vloupáním do RD.

Dopravní nehoda Na Jordá-
ně způsobená řidičkou pod vli-
vem drog – zadržena.

Kronikář je obvykle
nadšenec

Michal Tejček (39) – nový přeštický kronikář
Narodil se v Sokolově, na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně studoval historii 
a latinu. Pracuje ve Státním okresním archivu 
v Klatovech. Je autorem a spoluautorem něko-
lika knih. Do Přeštic se přestěhoval před 15 lety. 
S manželkou Stanislavou vychovávají tři děti.

Od prasat až
k undergroundu

Dokončení ze str. 1
Dělám to proto, abych získal 

přehled a lépe poznal a pocho-
pil cíle našich spolků a organi-
zací. I proto mě potěšila pěkná 
účast podnikatelských subjek-
tů a živnostníků, kteří přijali 
naše pozvání a přišli 22. úno-
ra do velkého sálu KKC. Tam 
jsme jim prezentovali kulturní 
a společenské akce loňského 
roku a seznamovali je s plánem 
na rok letošní. Jsme si totiž jis-
tí, že akce se slušnou návštěv-
ností zcela určitě mohou využít 

i ve prospěch svého podnikání. 
A naopak je možné tyto akce 
rozšířit či zdokonalit díky růz-
norodému přispění zájemců 
z podnikatelských řad.
Závěrem dovolte, abych 

vás pozval na Měst-
ský reprezentační ples. 
Snažíme se obnovit 
i tuto tradici, protože 
Přeštice si to zaslouží. 
Podrobnosti se dozvíte v dal-
ším čísle Přeštických novin.

Mgr. Karel Naxera
starosta



VÝROČÍ (prosinec)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

83 let 
Miluška HANZLÍKOVÁ

Václav SMOLA

82 let 
Marie REGNEROVÁ

Jaroslava KRIEGEROVÁ
Eva SVOBODOVÁ

84 let 
Libuše STEHLÍKOVÁ

81 let 
Anna KASLOVÁ

Oldřich STANÍK (Skočice)

89 let 
Marie STOČKOVÁ

Klára HANZLÍKOVÁ

86 let 
Zdeňka TICHOTOVÁ

Jaroslav KASL
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

SMUTNÁ VZPOMÍNKA

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

(1942)
(1936)
(1924) – Skočice
(1936)
(1946)
(1934)

ÚMRTÍ (listopad)

Světluška KOMÁRKOVÁ                    

Josef HODAN

Milada TYKVARTOVÁ  

Karol ŠÚŠA

Josef KOLÁŘ

Jaroslav KOCANDA              

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

ZLATÁ SVATBA manželů JANČÁROVÝCH

Velmi smutná zpráva zastihla na Nový rok 
národní házenkáře Přešticka a vlastně celé 
republiky. Ve věku 65 let zemřel po delší 
těžké nemoci jeden ze zlatého družstva mis-
trů republiky sedmdesátých let, zasloužilý 
mistr sportu, pan 

Josef Kohout.
Byl výjimečným házenkářem již v mlá-

dežnickém věku. Tvořil jeden ze základ-
ních pilířů družstva, které vybojovalo II. ligu, kterou doslova 
„prolétlo“ během tří let a Přeštice postoupily do nejvyšší sou-
těže. Byl „základním stavebním kamenem“ přeštických mužů, 
s nimiž vybojoval osm titulů Mistra republiky a několik stříbr-
ných medailí. V době vojny patřil do základního kádru vojenské-
ho kolektivu Dukly Příbram, kde se podílel také na zisku dvou 
přebornických titulů. Pepík byl obávaným střelcem, střelcem 
doslova „par excellence“, spolu s Josefem Pěchoučkem a Petrem 
Malým, či spoluhráči mladší generace Milanem Brabencem a Slá-
vou Levorou tvořili útok, před kterým se třásly všechny obrany 
a soupeřovi brankáři. Byl hráčem s mimořádným hráčským pro-
jevem a přehledem, byl to technik, jehož kousky – ´vykláněčky´ 
i obávané ´zadovky´ obdivovali házenkářští příznivci v Čechách 
i na Moravě. V dresu Čech při výběrových mezizemských utká-
ních Čechy–Morava reprezentoval Čechy sedmkrát, čtyřikrát byl 
vyhlášen jako první v anketě „Nejlepší národní házenkář roku“. 
Byl jedním ze tří sportovců v národní házené, kteří byli za svo-
ji sportovní činnost oceněni čestným titulem „Zasloužilý mistr 
sportu“. Jeho odchodem přichází národně házenkářská rodina 
o výborného kamaráda, veselého parťáka a skutečnou lidskou 
osobnost. 

Díky Pepo za vše, co jsi pro přeštickou, potažmo i žerovickou, 
národní házenou a pro rozvoj tohoto českého sportu na poli spor-
tovním vykonal. Nezapomeneme!       

 národní házenkáři TJ Přeštice

Omluva jubilantům a rodinám
Matrika Městského úřadu 

Přeštice se velmi omlouvá 
všem čtenářům PN za nespráv-
né údaje ve společenské rubri-
ce lednového čísla. K omylu 
došlo překliknutím při ode-
slání e-mailové přílohy, která 
měla stejné datum 17. 12., ale 

bohužel z roku 2012 namísto 
správné přílohy z roku 2014 
– také ze dne 17. 12. Jubi-
lantům a rodinám zemřelých 
občanů se zodpovědná pra-
covnice postupně telefonicky 
či osobně omlouvá. Děkujeme 
za pochopení.

Ve druhé polovině měsíce 
prosince oslavila 80. naroze-
niny paní Marie Šobrová,  
v první polovině měsíce ledna 
oslavily  80. narozeniny  paní 
Marie Staníková ze Skočic 
a paní Marie Duchková.

Ve druhé polovině měsíce 
prosince oslavily 85. narozeni-
ny paní Růžena Loudová  
a paní  Libuše Bauerová.

Dne 17. prosince oslavila  
90. narozeniny paní Anna 
Krocová ze Zastávky.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

Dne 8. ledna  oslavil 93. na- 
rozeniny pan Jan Kalina ze 
Skočic.

Je tomu již 50 let, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib  manželé

Lubomír a Marie Jančárovi
z Přeštic a vykročili tak 19. prosince 1964 

na společnou cestu životem. Manželé oslavi-
li svoje krásné životní výročí se svými nej-
bližšími. 

Kromě přání zdraví a stále trvajícího spo-
lečného štěstí vyjadřujeme manželům Jančárovým obdiv nad 
jejich trpělivostí, vytrvalostí a uměním zůstat tak dlouho jeden 
druhému po boku. Na místě je také poděkování za jejich lásku 
a úctu jednoho k druhému, což je určitě dobrým a citlivým pří-
kladem pro další generace.

Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů. 

matrika MěÚ Přeštice

Výzva! 
Hledáme spolupracovníky 
do Přeštických novin

Jistě jste si všimli, že Přeštické 
noviny se pomalu mění. Chce-
me, aby byly zajímavé, stejně 
jako jakékoliv jiné noviny, které 
si kupujete v trafice. Jenže nám 
chybí autoři. Je nás málo. Proto 
vyzýváme zájemce, kteří sledují 
dění ve městě a jsou schopni čas 
od času něco napsat, aby se bez 
ostychu ozvali. Třeba v Přeš-
ticích bydlí studenti žurnalis-
tiky, mediálních studií nebo 
spřízněných oborů, kteří mají 
touhu psát. Pro nadšené zájem-

ce s dobrými nápady, lehkým 
perem a zájmem o město a jeho 
obyvatele je v Přeštických 
novinách vždycky místo. Navíc 
se mohou přiučit u zkušených 
novinářů, kteří s Přeštickými 
novinami spolupracují a kteří 
slíbili, že začátečníkům ukážou 
cestu. Chceme mít v novinách 
reportáže, příběhy zajímavých 
lidí a třeba i kreslené anekdo-
ty nebo satirické vtípky. Pište 
na adresu: miskova@prestice- 
-mesto.cz

Zemřela paní MILENA MRKVIČKOVÁ

V pondělí dne 5. ledna zemřela doma 
v kruhu svých nejbližších, posílena 
svatými svátostmi, po dlouhé a těžké 
nemoci ve věku nedožitých 82 let paní 

Milena Mrkvičková. 
Paní Mrkvičková se narodila 18. led-

na 1933 v Oseku u Rokycan. Po 2. svě-
tové válce se paní Mrkvičková vyučila 

prodavačkou. Po vyučení byla nejprve zaměstnána v malých 
venkovských prodejnách. Na konci vojenské služby pana Mrk-
vičky v říjnu roku 1951 se zasnoubili a přesně po roce, opět 
v říjnu 1952, se konala svatba. Nejdříve občanská na rokycanské 
radnici, pak následoval též církevní sňatek v plzeňském chrámu 
sv. Bartoloměje. Jejich oddávajícím byl právě P. Josef Novák, 
administrátor přeštického barokního chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. Paní Mrkvičková nejprve pracovala v celé sérii tehdejších 
přeštických malých prodejen. Nakonec zakotvila v nové samoob-
sluze, postavené v blízkosti jejího domova. Všichni si ji pamatují 
jako usměvavou, ochotnou a příjemnou paní prodavačku, poz-
ději jako zástupkyni vedoucí prodejny. Byla trpělivá a starost-
livá maminka a manželka – spolu se svým manželem vytvářeli 
neobyčejně pohodové a krásné rodinné prostředí. S hlubokým 
porozuměním taktéž podporovala svého manžela v jeho dlou-
holeté vedoucí turistické činnosti a později, už v nové „svobod-
né době“, i v jeho politických iniciativách (kdy spolupracoval 
sedm let s p. Petrem Rudolfem Manouškem, dnes už slavným 
zvonařem, na záchraném převěšení třech našich unikátních zvo-
nů a pracoval pro město, Partnerství s Nittenau a v Nadaci pro 
dostavbu věží přeštického barokního chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie). Paní Mrkvičková měla po mnoho let velké zdravotní 
problémy, které se v poslední době velice zhoršily, zapříčinily 
a uspíšily její odchod z tohoto světa na věčnost. Poslední rozlou-
čení s paní Milenou Mrkvičkovou se konalo v pondělí 12. ledna 
v přeštické smuteční síni. Modlitby a slova rozloučení se zesnu-
lou pronesl přeštický vikář Mons. Karel Plavec. Upřímné vyjád-
ření soustrasti k úmrtí paní Mrkvičkové zaslal panu Mrkvičkovi 
za Biskupství plzeňské sám plzeňský biskup Mons. František 
Radkovský. V přeštickém barokním chrámu bude zádušní mše 
za paní Mrkvičkovou sloužena později.

Rodina děkuje za projevenou soustrast a květinové dary.

VÝROČÍ (leden)

83 let 
Jana ŠIZLINGOVÁ
Marie MERTLOVÁ

82 let 
Miloslav WAGNER
Anna ALBLOVÁ 

84 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ
 Bohumila MLYNÁŘÍKOVÁ

81 let 
Libuše LUKÁŠOVÁ

Jarmila KVĚTOŇOVÁ

87 let 
Zdeňka TICHOTOVÁ

Jaroslav KASL (1942)
(1937)
(1922)

ÚMRTÍ (prosinec)

Blažena BUREŠOVÁ                      

Josef KASL                       

Karolina SIKYTOVÁ              

Vzpomínka na JOSEFA LEVORU

Pan Josef Levora,
přeštický rodák, by dne 13. února 2015 oslavil své nedožité 

100. narozeniny. S městem Přeštice spojil prakticky celý svůj 
osobní, ale i pracovní život.

Pan Levora nebyl jen dobrým pracovníkem, ale byl hlavně 
milujícím manželem, tatínkem a dědečkem, který o svoji rodinu 
vzorně pečoval a staral se.

I přesto, že již není mezi námi delší dobu, stále nám jeho láska 
a pomoc velmi chybí a nikdy na něho nezapomeneme.

Manželka Marie Levorová a dcery s rodinami.

Kniha Barokní zámky 
– příběhy a lidské osudy  

MAS Aktivios, z. s., vydal 
v rámci projektu Skrytá bohat-
ství aneb Venkov Plzni zají-
mavou publikaci s názvem 
„Barokní zámky – příběhy 
a lidské osudy“. Knihu napsal 
RNDr. Martin Lang, ředitel 
Muzea Středních Brd. S auto-
rem postupně nahlédneme do 
historie i současnosti  barok-
ních zámků na území Přeštic-
ka, Blovicka, Staroplzenecka 
a Mirošovska. Dozvíte se, 
jaké lidské osudy jsou spo-
jeny se zámky v Dolní Luka-
vici, Hradiště v Blovicích, 
v Chocenicích, v zaniklém 
zámku Letiny, v Lužanech, na 
Kozlu, v Merklíně, v Mirošo-
vě, v Nebílovech, v Pteníně, 
v Příchovicích, ve Štáhlavech, 
Štěnovicích a v Újezdu u Hor-
šic. Na úplném závěru 
ještě krátké zastavení 
v Roupově a Řenčích. 
Doufáme, že kniha 
přinese radost i ponau-
čení všem generacím.  

Knihu si můžete 
zakoupit buď přímo 
v sídle MAS Aktivios 
v Nezdicích (budova 
OÚ) nebo v Domě his-

torie Přešticka, v Kulturním 
a komunitním centru Přeštice 
a v Informačním centru ve Sta-
rém Plzenci. 

Více na stránkách www.mas-
aktivios.cz

Ing. Hana Bouchnerová
manažer MAS Aktivios, z. s. 



Změna programu vyhrazena!

únor 2015 
 7. 2. 2015
Zpívání ve zvěřinci
Čas konání: 15.00 hodin
Písničky Jaroslava Uhlíře pro 
velké i malé diváky. Dopro-
vodná akce – kreativní tvo-
řivá dílna od 13.30 hodin – 
vyrob si své zvířátko. Vstup 
do tvořivé dílny zdarma.
Místo konání: Velký sál KKC 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 160 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
 12. 2. 2015
Čarodějná pohádka
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení – divadlo 
Mrak
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 12. 2. 2015
Ukázková hodina salsy  
a bachaty
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: zdarma
 13. 2. 2015
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios
 14. 2. 2015
Maškarní karneval
Čas konání: 14.00 hodin
Celé odpoledne her, soutěží, 
tance a překvapení \vás dopro-
vodí šašci Bambula a Bublina.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: MŠ Gagarinova,
Přeštice 
Vstupné: 50 Kč
 20. 2. 2015
Maškarní karneval
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM Přeštice
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Fena – kříženec (pudl), černé 
barvy, stáří 8 let.

Oznámení 
o nalezených 
pejscích

Fena – kříženec (rotvajler), 
černohnědé barvy, stáří 3 roky.

Fena – kříženec, černohnědé 
barvy, stáří 1 rok.

Pes – kříženec, černé barvy 
se zlatým pálením, stáří 10 let.

Pes – kříženec (kolie dlou-
hosrstá), bílošedočerné barvy, 
staří 7 let.

Pes – kříženec, bíločerné bar-
vy, stáří 4 roky.

Pes – pitbulteriér, hnědobílé 
barvy, stáří 1 rok.

Psi jsou umístěni v záchyt-
né stanici v Přešticích, ulice 
V Háječku.

Hledáme 
osobnost Přeštic roku 2014

Nominujte kandidáty 
na výraznou osobnost města Přeštice. 

 Kdo vás v minulém roce nejvíce zaujal svojí prací 
pro město nebo jeho obyvatele. 

 Kdo město proslavil i za jeho hranicemi. 
 Kdo výrazně a nezištně pomohl svým sousedům. 

 Kdo si zaslouží ocenit za své postoje.

Jestli máte jasno, napište do redakce Přeštických novin 
nebo pošlete e-mail na adresu: 

miskova@prestice-mesto.cz
Svoji nominaci zdůvodněte.  

Samotná soutěž nebo spíše výběr z nominovaných 
proběhne v měsíci únoru a může v ní hlasovat každý 

obyvatel Přeštic, Zastávky, Skočic a Žerovic.

Osobnost roku 2014 bude vyhlášena na 
Reprezentačním plese města Přeštice 21. března 2015. 

Dobrovolní hasiči v roce 2014
V loňském roce byla jednot-

ka sboru dobrovolných hasičů 
města Přeštic povolána ope-
račním střediskem Hasičského 
záchranného sboru celkem k 7 
zásahům. Jednalo se o jeden 
požár rozvaděče a suché trávy 
na Vícově, dva plané poplachy 
způsobené poruchou čidel EPS 
ve výrobních halách IACG 
a VISHAY, dvě technické 
pomoci – čerpání vody ze skle-
pů po poruše vodovodu, jedno 
odklízení následků dopravní 
nehody kamionu u Biřkova 
a jedno prověřovací cvičení 
na základní školu v Přešticích. 
Dále provedli členové jednot-
ky celkem třináct pracovních 
činností pro město Přeštice 
a jiné organizace, převážně se 
jednalo o dovozy vody, propla-
chy ucpané kanalizace a mytí 
komunikací. Kromě toho 

drželi členové jednotky 7x 
požární hlídku při kulturních 
akcích a ohňostroji. V rámci 
fyzické přípravy se dobro-
volní hasiči v loňském roce 
zúčastnili 7 soutěží v požár-
ním sportu, přičemž největšího 
úspěchu dosáhli na okrsko-
vé soutěži ve Skočicích, kde 
obsadili 1. místo. V roce 2014 
se nám bohužel nepodařilo 
naplnit početní stav kolektivu 
mladých hasičů natolik, aby-
chom se s nimi mohli zúčastnit 
soutěží, ale přesto se děti pra-
videlně schází, v loňském roce 
se zúčastnili i letního tábora 
ve Zbiroze. Dobrovolní hasi-
či tímto děkují městu Přeštice 
a všem ostatním za podporu 
a těší se na spolupráci v roce 
2015.

Martin Felix
SDH Přeštice

Informace k místnímu poplatku 
za svoz komunálního odpadu
Finanční odbor Městské-

ho úřadu Přeštice upozorňu-
je všechny občany, že dne  
28. února 2015 končí lhůta 
splatnosti místního poplatku 
za svoz komunálního odpadu.
Kdo má povinnost pla-

tit místní poplatek?
Poplatkovou povinnost mají 

všechny fyzické osoby s trva-
lým pobytem na území města 
a jeho místních částí, všichni 
cizinci s jakýmkoliv pobytem 
na území města a fyzické oso-
by, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická oso-
ba. Povinnost zaplatit místní 
poplatek mají i občané evido-
vaní na úřední adrese městské-
ho úřadu.
Jaká je výše místního 

poplatku?  
Za svoz komunálního odpa-

du zůstává poplatek nadále ve 
výši 500 Kč za osobu.
Jak se stanoví výše 

poplatku?
Sazbu poplatku podle záko-

na o místních poplatcích tvoří 
součet paušální částky až 250 
korun za osobu a částky sta-
novené na základě skutečně 
vynaložených nákladů měs-
ta na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu předcho-
zího kalendářního roku, max. 
750 Kč za osobu. Náklady za 
rok 2013 činily 3 372 222 Kč 
a počet poplatníků byl 6940, tj. 
na jednoho poplatníka vychází 
částka 486 Kč přímých výda-
jů, v součtu vychází 736 Kč. 
Město tak aktuálně za každého 
obyvatele doplácí částku 236 
korun.
Co když potřebuji dal-

ší služby nebo četnější 
odvoz?

Protože každý občan může 
podle zákona využít místní 
poplatek pouze jednou, jaké-
koliv jiné služby či častější 
odvozy nádob se platí Západo-

českým komunálním službám 
a. s., které svoz odpadů pro 
město zajišťují.
Kde získat informace?
Podrobné informace lze zís-

kat v kanceláři č. 111 měst-
ského úřadu v Husově ul. 465, 
na telefonním č. 377 332 504 
nebo na e-mailové adrese: 
krenkova@prestice-mesto.cz
Jak se nedostat do pro-

blémů?
Mít své závazky uhrazeny 

včas a ve správné výši. Pře-
sahuje-li poplatek 1000 Kč, 
může si poplatník v kancelá-
ři místních poplatků předem 
dohodnout dvě stejné splátky, 
z nichž první je splatná do  
28. 2. a druhá do 31. 7. daného 
roku. V případě finanční tísně 
je nejlepším řešením požádat 
si před 28. únorem v kanceláři 
místních poplatků o stanovení 
splátkového kalendáře podle 
finančních možností konkrét-
ního poplatníka. Splátkový 
kalendář je ovšem potom nut-
né dodržet. 
Jak se postupuje v přípa-

dě neuhrazení poplatku?
V případě včas neuhrazeného 

místního poplatku vydá měst-
ský úřad poplatníkovi plateb-
ní výměr, kterým se poplatek 
zvyšuje na trojnásobek, tedy 
na 1500 Kč na osobu. Není-li 
poté poplatek zaplacen ani po 
výzvě k úhradě v náhradním 
termínu, je vymáhán exekuč-
ně. Tím vznikají poplatníkovi 
další zbytečné náklady. 
Kolik dluží poplatníci 

městu za svoz komunál-
ního odpadu?

K 31. 12. 2014 eviduje měst-
ský úřad pohledávky na míst-
ním poplatku za komunální 
odpad ve výši 1,5 mil. Kč. A to 
přesto, že exekuce na místním 
poplatku za svoz odpadu pro-
běhly již v několika vlnách. 
Bohužel jsou mezi dlužníky 
i nezletilé děti, jejichž rodiče 
neplní své povinnosti zákon-
ného zástupce dítěte.

7. 2. SO: PŘES STŘÍBR-
NICI 
Vlakem z Přeštic 8.43 do Čer-
veného Poříčí. Zpět z Přeštic 
do Plzně 15.14 (16.28).
TRASA: Červené Poříčí  – 
Lhovice – křižovatka pod Stří-
brnicí – Vřeskovice – Borovy 
– Nezdice – Lužany – Přícho-
vice – Přeštice
(16 km vede V. Řežábek)
14. 2. SO: TICHOLOVEC 
– STŘÍŽOV
Odchod od ČD Přeštice 8.45. 
Zpět z Přeštic do Plzně 15.14, 
do Klatov 15.30.
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – sv. Anna – Ticho-
lovec – u Barbory – Vodokrty 
– Střížov – Vícov – Přeštice 
(14 km vede Hanzlíčková)   
21. 2. SO: TANEČEK 
Odchod od ČD Přeštice 9.15. 

Zpět z Borov 13.06 (15.06) do 
Přeštic, do Klatov 13.36 (R); 
(15.37).
TRASA: Přeštice ČD – Pří-
chovice – Zelená Hora – Tane-
ček – Nezdice – Borovy
(11 km vede F. Vokáč)
28. 2. SO: HRÁZ – MEČ-
KOV
Vlakem z Přeštic 8.43 do Čer-
veného Poříčí. Zpět z Borov 
15.06 do Přeštic.
TRASA: Červené Poříčí 
– Bezděkov – Hráz – Mečkov 
– Kbel – Stropčice – Borovy 
(16 km vede M. Šetková)
PROGRAMOVÁ   SCHŮZE 
SE  KONÁ  VE  VELKÉ 
KLUBOVNĚ  HOTELU 
SPORT ve čtvrtek   
26. února 2015 v 17.00 
hodin.

Rekonstrukce ulice Komenského
Začátkem letošního roku 

byla zahájena jedna z největ-
ších letošních investičních akcí 
města Přeštice – Rekonstrukce 
ulice Komenského. Jedná se 
o jednoetapový projekt, který 
by měl být dokončen do konce 
května 2015. Projekt zahrnuje 
nejenom opravu konstrukce 
komunikace a chodníků, ale 
i výměnu vodovodního řadu 
včetně přípojek, výměnu kana-
lizačních přípojek a instalaci 
nového veřejného osvětlení. 
Rozsah prací je od křižovatky 
ulic Komenského-Husova až 
po napojení ulice Komenské-
ho na státní silnici I/27 Plzeň 
– Klatovy. Protože se jedná 
o projekt, který je dotačně 
podpořen a podmínkou dota-
ce je jeho dokončení v prvním 
pololetí 2015, nelze projekt 
etapizovat a pouze postupně 
omezovat provoz v některých 
částech ulice. Realizace si tedy 
vynutí celkovou uzavírku celé-
ho rekonstruovaného úseku, 

a to od 26. 1. 2015 po nejnut-
nější dobu, tj. pravděpodobně 
do konce dubna 2015. Ulice 
před radnicí bude na vjezdu 
z ulice Červenkova označe-
na jako slepá, bude v ní platit 
zákaz zastavení a bude fungo-
vat obousměrně. Předpokládá-
me, že provoz obchodů nebude 
nutno přerušit a že zásobování 
bude umožněno v nejnutněj-
ším rozsahu po projednání se 
zhotovitelem v závislosti na 
aktuálním vývoji a stavu pra-
cí. Totéž platí pro vlastníky 
nemovitostí. Zhotovitelem je 
společnost Silnice Chmelíř 
s.r.o. a s veškerými požadavky 
či připomínkami je možno se 
obrátit buď přímo na jednatele 
společnosti – p. Václav Chme-
líř (tel. 602 482 909) nebo 
na zástupce města Přeštice –  
Ing. Jan Wiesner (telefonní č. 
720 511 333).

Ing. Jan Wiesner
vedoucí odboru investic 

a majetku

Přeštice – město architekta 
Josefa Hlávky

V reakci na odpovědi zastu-
pitelů v lednovém čísle PN 
ohledně bývalé restaurace Pek-
lo si dovolím malou poznám-
ku. S prezentovanými názory 
zastupitelů nelze než souhlasit, 
neboť reprezentativní gastro-
nomické prostory by si přeštic-
ké náměstí opravdu zasloužilo, 
ale myslím, že to není jen 
o této budově. Jde o celko-
vou koncepci náměstí a širší-
ho centra vůbec. Je zejména 
otázkou, zda současný stav, 
kdy je náměstí rozděleno na 
více či méně nesourodé bloky 
(zeleň, dlažba, asfalt), je ideál-
ní a zda by nebylo lepší vrátit 
se k původnímu historickému 
konceptu a pojmout náměstí 
jednotněji. Zcela určitě by to 
přineslo i širší možnosti řešení 
parkování. Ze starých fotogra-
fií je zřejmé, že na svoji dobu 
bylo zdejší náměstí opravdu 
rozlehlé, a jako rozlehlé bylo 
i popisováno v regionální 
literatuře (např. K. Schwarz: 

Pomněnky). Samozřejmě re-
konstrukce náměstí je v první 
řadě o penězích, ale příklad 
z nedalekých Dobřan dokazu-
je, že to jde (celkové náklady 
projektu rekonstrukce náměstí 
T. G. M. v Dobřanech, včet-
ně sítí, činily 49 980 229 Kč, 
výše dotace činila 38 038 578 
korun, doba realizace 08/2008 
– 03/2010).

Za zamyšlení by určitě také 
stály příjezdy k náměstí, 
zejména pravá strana Rybovy 
ulice a pravá strana Hlávkovy 
ulice před kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie. Zde se rea-
lizováním koupě areálu ZD na 
konci roku 2013 otevřela měs-
tu jedinečná příležitost tento 
prostor revitalizovat s respek-
tem k národní kulturní památ-
ce (mimochodem největšímu 
mimopražskému baroknímu 
kostelu v ČR). Jsem proto rád, 
že jsem tuto významnou trans-
akci mohl spoluiniciovat. 

JUDr. Daniel Baloun 

 21. 2. 2015
Masopust 2015
Čas konání: 13.30 hodin
Maškarní veselice pro děti 
i dospělé – Přeštická stodola.
Místo konání: sraz u Domu 
historie Přešticka
Pořadatel: KKC Přeštice
 25. 2. 2015
Vstupte! 
Čas konání: 19.00 hodin
Divadelní představení – (P. Ná- 
rožný, L. Mrkvička, L. Švor-
mová, J. Čenský)
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 320 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
 27. 2. 2015
Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: Mas Aktivios
 27. 2. 2015
Dostaveníčko s dechov-
kou – Mistříňanka
Čas konání: 18.30 hodin
Moravská dechová  kapela, 
která reprezentuje lidovou 
hudbu a kulturu Moravské-
ho Slovácka.
Místo konání: velký sál KKC 
Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
 28. 2. 2015
Výroční schůze rybáři
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC 
Přeštice
Pořadatel: ČSR Přeštice
 28. 2. 2015
Fotomodelka/model
roku 2015
Čas konání: 19.00 hodin
Finálový večer soutěže, dvě 
kategorie. Zajímavý dopro-
vodný program.
Vstupné: 180 Kč
Místo konání: velký sál KKC 
Přeštice
Pořadatel: Delija Models
Předprodej: TIC Přeštice



Těmito slovy začínaly v letoš-
ní Tříkrálové sbírce 2015 
konané Farní charitou Přešti-
ce mnohde rozhovor babičky 
po vyslechnutí koledy a přání 
do nového roku přednesených 
koledníky. Z patnáctileté zku-
šenosti konání Tříkrálových 
sbírek a z návštěv u nemoc-
ných a postižených vím, jak je 
pro mnohé seniory a opuštěné 
lidi důležité, že za nimi vůbec 
někdo přijde. A právě ti chudí 
a opuštění dávají často koled-
níkům nejvíce. Koledníci puto-
vali od domu k domu, přinášeli 
lidem radostnou zprávu o na-
rození Ježíška v betlémských 
jeslích a prosili o dar. Tříkrá-
lová sbírka zve ke spolupráci 
široké vrstvy lidí a každý člo-
věk má příležitost podělit se. 
Láska znamená dělit se. Láska 
znamená dělit se – i o to málo, 
co mám, se můžu rozdělit. 
Tříkrálová sbírka je šancí a pří-
ležitostí pro velké množství 
lidí, aby se tohoto velikého 
díla lásky účastnili. Rok od 
roku stoupá nejen štědrost dár-
ců, ale rozšiřuje se i počet lidí 
v nouzi. Chudých, nemocných 
a postižených skutečně neubý-
vá, ale naopak přibývá, takže 
působení charity bude potřeba 
stále. O charitní úlohu círk-
ve, a že nebudeme mít o koho 
pečovat, se tedy bát nemusíme. 
Svět je stižen nemocemi, trápe-
ními a katastrofami. Vždy tady 
bude někdo, kdo bude potřebo-
vat pomoci. Dárci mohli přispět 
na provoz Domova pokojného 
stáří Naší Paní v Klatovech, 
na péči o seniory, postižené  
a lidi v nouzi konanou Farní 
charitou Přeštice, na domo-
vy a projekty, o které se stará 
Diecézní charita Plzeň, Charita 
České republiky a na katastro-
fy u nás i v zahraničí. Charita 
Česká republika je největší 
nezisková organizace posky-
tující sociální služby u nás. 
V letošní Tříkrálové sbírce na 
Přešticku se koledovalo do 30 
pokladniček. Po rozpečetění za 
účasti zástupce MěÚ Přeštice 
a Obecního úřadu v Nezdicích 
a přepočítání obsahu poklad-
niček bylo zjištěno, že částka 
převýšila TS 2014 o 11 021 Kč 
a vynesla 152 713 Kč. Sbírka 
činila v Přešticích 75 879 Kč; 
v Žerovicích 4465 Kč; ve Sko-

čicích 3751 Kč; v Dolní Luka-
vici 8540 Kč; v Lužanech 7599 
Kč; v Příchovicích 10 968 Kč; 
v Řenčích 6016 Kč; ve Vodo-
krtech 4185 Kč; v Oseku 3499 
Kč;   v Hájích 1737 Kč; v Libá-
kovicích 6100 Kč; v Roupově 
6104 Kč; v Nezdicích 9759 
Kč a v Lišicích 4111 Kč. Celá 
částka byla uložena na účet 
Tříkrálové sbírky Charity Čes-
ká republika u České spořitel-
ny. Částka na výše uvedené 
záměry, které byly schváleny, 
nám bude přeposlána. Do kole-
dování se zapojilo na 141 dob-
rovolníků, 28 dospělých a 113 
dětí. Dobrovolníkům, kteří 
obětovali svůj volný čas a pro-
středky na pomoc druhým, patří 
velký dík, též starostům a úřed-
níkům, kteří s Tříkrálovou 
sbírkou pomáhali. Též děkuji 
dárcům a do nového roku přeji 
všem pevné zdraví a vše dobré. 
Je možné ještě přispět na DMS 
KOLEDA na číslo 87 777 nebo 
na účet 66008822/0800, v. s. 
777. Více informací o využi-
tí Tříkrálové sbírky naleznete 
na www.Dchp.cz nebo volejte 
na tel. číslo 377 221 540, mob. 
731 433 015.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS

Farní charita Přeštice
při Římskokatolické farnosti

Přeštice

Již čtvrtým rokem se v Plzni 
koná cestovatelský festival Le-
tem světem. Letos poprvé jej 
hostilo i město Přeštice. Hodi-
nu po poledni onoho sobotního 
dopoledne přivítal asi třicítku 
návštěvníků ředitel festivalu 
Štěpán Pastula. Pozval pří-
tomné k cestopisným před-
náškám ve velkém sále KKC, 
do improvizované čajovny 
s výbornými čínskými čaji 
na chodbě a do malého sálu. 
Zde byly vystaveny fotogra-
fie z Demokratické republiky 
Kongo, Malého Tibetu a Ama-
zonie. Divák si mohl v sálku 
nejen prohlédnout etnografic-
ké artefakty – exotické mas-
ky, zbraně, hudební nástroje 
– ale mohl i na vlastní chuťové 
buňky okusit Indii (sladkosti 
a obilná káva), Afriku (výbor-
ná senegalská polévka, kte-
rou připravila Yambi, po otci 
Uganďanka, po matce Češka) 
a Jižní Ameriku (superhořká 
peruánská čokoláda a zeleni-
nová polévka). Místnosti zdo-
bily barevné praporky s tibet-
skými modlitbami.

Co se týče cestovatelských 
přednášek, první, kteří se uja-
li slova, byli Martin Matoušů 
a Martina Eibichtová, kteří ces-
tovali po Číně od severu k jihu. 
Vyhnuli se turisticky expono-
vaným místům a představili 
každodenní tvář Číny plnou 
kontrastů – v umaštěných 
jídelnách podávaná výborná 
jídla, města s tradiční archi-
tekturou utopenou mezi mra-
kodrapy, přeplněná nádraží, 
kde se lidé strkají a předbíhají, 
když se však s nimi dáte ve 
vlaku do řeči, jsou milí a zvě-
daví. Nádherné údolí řeky, 
kterou svedli do trubek. Ženy, 
roztloukající štěrk na stavbě. 
Díky vyprávění a fotografiím 
Martiny a Martina jsme mohli 
Čínu cítit, doslova i přeneseně. 
Po přednášce nastoupil Denis 
z Anglie se svými bubínky 
a chřestidly, které rozdal mezi 
přítomné. Společné bubnování 
v nás na chvíli uvolnilo zapo-
menutou divošskou energii.

Petr Nazarov, Plzeňan naro-
zený ve Švihově (podle svých 
slov chodil v Přešticích do 
školy), nás seznámil se sou-
ostrovím Havaj, především 
s ostrovem Molokai, kde trávil 
nejvíce času jako dobrovolník. 
Když přijel na Havaj popr-
vé, shodou okolností dostal 
příležitost přednášet místním 
dětem o České republice. Děti 
to velmi zaujalo a naše země 
se tak dostala do povědomí lidí 

na opačném konci zeměkoule. 
My jsme se zase od Petra nau-
čili tradiční havajský pozdrav 
šaku (zdvižený palec a malí-
ček) i to, že jediným nebez-
pečným zvířetem na souos-
troví je šestipalcová jedovatá 
stonožka. Z fotografií a vyprá-
vění bylo jasné, že Petrovi tato 
část Pacifiku přirostla k srdci.

Mladý, ale zkušený cestova-
tel Vladimír Váchal nás poté 
v poutavém vyprávění, pod-
kresleném arabskou hudbou, 
zavedl do vlídnější části mus-
limského světa, než jaký známe 
dnes ze sdělovacích prostřed-
ků, do Marockého království. 
Ještě předtím slečna Gabriela 
a paní Kamila nechaly naše oči 
spočinout na ladných křivkách 
svých těl, rozvlněných v ryt-
mu orientálních tanců. Vladi-
mír představil známější i méně 
známá marocká města, kus 
Sahary, jednu kouzelnou oázu 
a pouštní půjčovnu lyží. I od 
něho jsme získali cenné ces-
tovatelské rady. Jedete-li např. 
v karavaně velbloudů, sedněte 
vždy na toho prvního. Vyhne-
te se tak nepříjemnému setkání 
s trusem velblouda před vámi. 
Do sálu mezitím proudili další 
návštěvníci festivalu, dohro-
mady nás už bylo asi sedmde-
sát, celkově sálem prošla mož-
ná stovka návštěvníků.

Poté, co Vladimír skončil, 
opustila již zmíněná Yam-
bi svůj kulinářský stánek 
v malém sále a promítla nám 
dokumentární film svého brat-
ra, který se snažil zachytit běž-
ný život v jižní Ugandě, domo-
vě kmene Bačiga, z něhož oba 
sourozenci po otci pocházejí. 
Yambi se narodila v Čechách, 
takže jen snědá tvář a velké 
oči věčně rozzářené úsmě-
vem prozrazují příslušnost 
k hrdému ugandskému kmeni 
lidí silných nohou od věčné-
ho chození kopcovitou kraji-
nou, skvělých tanečníků a žen 

se svérázným smyslem pro 
humor, věčně vybuchujících 
v záchvatech smíchu (tak jsme 
z filmu poznali i Yambinu 
devadesátiletou babičku). Jako 
jediná z přítomných tak Yam-
bi vlastně necestovala do cizí 
země, ale tak trochu se vracela 
domů.

Zatímco v malém sále poté 
nastalo druhé kolo bubnování 
s Denisem, velký sál se poma-
lu chystal na poslední cestopis 
Štěpána Pastuly o putování 
po zamrzlé řece do tibetského 
kláštera v nitru Himaláje. Drs-
ná cesta Štěpána a jeho dvou 
přátel zimní Himalájí přiměla 
přítomné obdivovat odvahu 
cestovatelů, nucených chvíle-
mi brodit se nezamrzlými úse-
ky řeky a čelit krásnému, ale 
klimaticky extrémnímu poho-
ří. Zažívali jsme s nimi chvíle 
úlevy, když chudí, ale pohos-
tinní horalé nabídli vyčerpa-
ným poutníkům přístřeší a tro-
chu jídla a nechali se okouzlit 
pohledem na cíl jejich cesty – 
skalní tibetský klášter Phuktal 
Gompa. Štěpánovu přednášku 
odlehčila návštěva „Tibeťana“ 
Tašiho v tradičním místním 
úboru a s modlitebním mlýn-
kem v ruce.

Když oficiální program 
kolem osmé večer skončil, 
mohli se ti, kteří vydrželi až 
do konce, věnovat neformál-
nímu povídání s cestovateli 
nebo si zazpívat s Denisem. 
První přeštický ročník cesto-
vatelského festivalu Letem 
světem měl příjemnou přátel-
skou atmosféru, nabídl náv-
štěvníkovi možnost zažít cizí 
kraje všemi smysly a nejspíše 
v každém z nás probudil tu 
někdy všedními starostmi pře-
krytou touhu opustit pohodlí 
domova a vydat se do světa za 
dobrodružstvím. Už se těšíme 
na další ročník.

Foto Štěpán Pastula
Text Michal Tejček
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Cestovatelský festival Letem světem Dětský maškarní karneval
V neděli 11. ledna zaplnily 

kulturní sál ve Snopoušovech 
děti v nejrůznějších maskách. 
Od dvou hodin se tu konal 
tradiční karneval pořádaný 
kulturní komisí obce Dolní 
Lukavice. Děti převlečené za 
víly, princezny, Karkulky, 
ale také za kuchaře, vodníka, 
piráty, rytíře a další bytosti, 
které známe nejen z pohádek, 
strávily pěkné odpoledne plné 
her, soutěží, zpívání a tance. 
Domů si odnesly hezké zážit-
ky a také spoustu cen, které 
vyhrály v tombole. Byly oce-
něny nejlepší masky a hudbou 

celé odpoledne doprovázela 
skupina Asfalt. Velké podě-
kování patří paní učitelce  
N. Květoňové, která připravila 
hry pro děti, dále síti restaura-
cí McDonald´s  za poskytnutí 
balónků a slevových kuponů 
a manželům Lexovým za pou-
kazy do tomboly.

Mgr. Eva Horová

Jsme šťastní, že jste nás 
navštívili

Foto Stanislav Morávek

Tříkrálové koledování 
v Dolní Lukavici 
a Lišicích

Začátkem ledna prošli tři 
králové obcemi Dolní Luka-
vice a Lišice. Dolní Luka-
vice je vždy rozdělena na 
dva „vybírací okrsky“ a dvě 
tříkrálové party. V neděli  
4. ledna „starou Lukavici“, 
lokalitu za řekou a park obešla 
Alice Netrvalová a v sobotu 
10. ledna jsem s dětmi obešla 
Pajzovnu, bytovky a ulici od 
Sokolovny dolů. Koledovali: 
Kubík Netrval, Adam Brada, 
Julča Bradová, Lucka Žofá-
ková a Adélka Nová. Nově 
také začali s koledováním 
v Lišicích. Koledování se uja-
la Štěpánka Lexová, která ves 
s děvčaty obcházela pět hodin 
– začaly ráno a pokračovaly po 
obědě. Koledovaly: Anna Julie 
Lexová (Kašpar), Dominika 
Turečková (Melichar) a Eliška 
Lexová (Baltazar).  Děkujeme 
všem, kteří přispěli, a věříme, 
že i v příštích letech tato sbírka 
bude na Lukavicku pokračovat 
a třeba se ještě rozšíří o koled-
níky v Krasavcích a Snopou-
šovech.

Více informací na webu:  
www.trikralovasbirka.cz. Ti, 
kteří nepřispěli, mohou pomoci 
SMS na číslo 87 777 ve tvaru 
DMS KOLEDA, cena jedné 
SMS je 30 Kč.   

Text Mgr. Eva Horová 
Foto Radek Hora

Tříkrálová D. Lukavice.

Tříkrálové Lišice.

Velké oslavy v Příchovicích

Text Ludvík Pouza, foto Ing. Jiří Běl

V Příchovicích se v sobotu 17. ledna slavilo. 
Uplynulo totiž 105 let od založení prvního diva-
delního spolku, kterým byl roku 1910 Zábavní 
a divadelní spolek Tyl. Slavilo se velkou výsta-
vou, na které byly k vidění dobové i současné 
fotografie, kostýmy, rekvizity a letos náhodou 

objevené devadesát let staré malované kulisy 
a opona z roku 1925. Vyvrcholením oslavy byl 
slavnostní večer s premiérou pohádky Výměna 
princezen, kterou nastudoval současný přícho-
vický divadelní spolek Buřina. Na premiéru 
dorazil rekordní počet 352 diváků.
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Dětské šibřinky 
v sokolovně

V sobotu 10. ledna se opět 
sešlo v sokolovně v Přešticích 
velké množství pohádkových 
postaviček a filmových hrdi-
nů, aby si zatančili a zasou-
těžili na maškarním plese. Již 
tradičně hrála hudební skupi-

na Asfalt  manželů Květoňo-
vých, která měla připravený 
bohatý program. Pro děti byla 
přichystaná tombola. Sál se 
brzo zaplnil, odpoledne rychle 
uběhlo a některým se nechtělo 
ani domů.

Vánoční turnaj 
ve stolním tenise

V pondělí 22. prosince se 
v sokolovně uskutečnil již 
podruhé vánoční turnaj žáků 
ve stolním tenise. Sešli se, 
aby si ještě trochu zasporto-
vali a zasoutěžili před „vánoč-
ním maratonem“. Vítězové 
obdrželi medaili a všichni 

drobný dárek. Kluci proži-
li hezký prázdninový den 
a myslím, že se turnaj stane 
tradicí. Těšíme se na něj opět 
za rok.   

Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice

sestra Jitka Malátová

Novoroční přání pěveckého sboru Carmina
Ženský pěvecký sbor Car-

mina zpívá v kostelích, 
v kostelíčcích, na náměstích, 
náměstíčkách u stromků a stro-
mečků. Zpíváme o štěstí, lásce 
a pospolitosti mezi lidmi. Při 
zpívání ve sboru se tvoří tato 
pospolitost jaksi automaticky, 
cítíte nádech té druhé, vnímá-
te barvu hlasu a soulad tónů. 
Celý sbor se při zpívání sváže 
pomyslnými nitkami a pro-
vázky, cítíme propojení, spo-

lečnou radost. Pokud je píseň 
smutná, prostupuje námi spo-
lečné rozjímání a vcítění. 

 V době adventu a Vánoc se 
více než jindy tvoří mezi lidmi 
tyto pomyslné nitky, prováz-
ky, které lidé vnímají zvýše-
ným zájmem o druhé, naslou-
cháme jejich přání, pomáháme 
s řešením starostí a odlehčuje-
me od trápení. Zpíváme písně 
o lásce, o srdcích a naslouchá-
ní, předáváme jeden druhému 

lásku v podobě dárků a úsmě-
vů. Totéž si vzájemně přejeme 
do nového roku. Těšíme se 
z atmosféry ducha Vánoc ještě 
pár dnů a pak se vazby, které 
jsou jako podzimní pavučinky 
svázány vánoční atmosférou, 
postupně rozvazují a s přibý-
vajícím dnem se vytrácejí.

Dovolte nám tímto, aby žen-
ský pěvecký sbor Carmina 
popřál všem svým příznivcům, 
sponzorům a čtenářům Přeštic-

kých novin v novém roce nit-
ky, které pevně drží, městem ať 
vládne po celý rok duch Vánoc 
svou srdečností, štědrostí, 
pohodou a zášť s nenávistí se 
mu zdaleka vyhýbá.

Nadechněme se a všichni 
společně zpívejme...
...ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, PO-

KOJ SVATÝ VINŠUJEME 
VÁM.

 Vaše Carmina
Autor Ilona Votavová

Král Merkuru vystavuje 
v Domě historie

První myšlenka při pohledu 
na modely sestavené z Mer-
kuru, stavebnice – fenoménu 
několika posledních desítek 
let, byl: „Kdo si hraje, nezlobí“. 
Desítky modelů, od nejmen-
ších jednoduchých až po ty 
největší, nejsložitější. Prostě 
stavebnice MERKUR zaplni-

la přízemí a podkroví přeštic-
kého Domu historie. Verni-
sáží této „hravé“ výstavy byl 
zahájen další rok činnosti plný 
výstav k významným výro-
čím týkajících se města, ale 
i umělců-amatérů. Při pohledu 
na vystavené exponáty mnoha 
tatínkům, i dědečkům, lehce 
mlhovatěl zrak, když vzpomí-
nali na vlastní dětství a hrát-
ky s Merkurem. Mnohý pře-
mýšlel, kdy se v nestřeženém 
okamžiku  připojit k dětem 
v montážním koutku a zkusit 
si znovu sestavit třeba svoje 
malé autíčko.

„Jako kluk jsem byl náruži-
vý čtenář verneovek a hýčkal 
jsem si svůj sen, že až budu mít 
dost peněz, koupím si největší 

stavebnici a postavím obrov-
ské Ocelové město,“ tak nějak 
začal vyprávění o sobě autor 
všech vystavených kousků Jiří 
Mládek, ten, kterému se říká 
Král Merkuru. Povídal dlouho 
a velice zajímavě, mimo jiné 
povýšil MERKUR na český 
národní poklad, který jako 
jeden z mála zůstal v českých 
rukou. Výstava v Přešticích 
je jeho pětadevadesátá, dělá 
je deset let, a tuto si hodně 
pochvaloval: „Málokde jsem 
se setkal s takovým přístupem 
a chci pochválit, jak já říkám, 
dámy (pracovnice Domu his-
torie), jak výborně výstavu 
připravily.“

Také na sebe mimo jiné 
prozradil, že k Přešticím má 
vlastně i bližší vztah: „Moje 
babička se jmenovala za 
svobodna Hlávková, tak i já 
patřím genealogicky k rodu 
lužanského architekta Hlávky, 
jen si musím zjistit přes které 
příbuzné.“                        (šat)

Na některá díla i dospělí kou-
kali směrem vzhůru.

Na výstavě k poctě staveb-
nice Merkur se dětem nejví-
ce líbil koutek, kde si mohly 
vyzkoušet, co by byly schopné 
sestavit z dílků a šroubků.

Některá díla jsou inspirová-
na díly Jula Verna, třeba kni-
hou Ocelové město.

Portrét autora všech sesta-
vených hraček.

Oddíl přípravky na zimní 
výpravě

V sobotu 17. ledna 2015 jsme 
se vydali  s oddílem našich nej-
mladších na výpravu. Oblékli 
jsme se do pláštěnek a chlad-
no a občasné mrholení nám 
nevadilo. Přes Příchovice jsme 
došli ke kapličce u sv. Anny, 
seznámili se s pověstí a pokra-
čovali do Ticholovce. Cílem 
naší cesty byl svatý Vojtěch. 
Tam jsme dětem předvedli, 

že skaut dokáže zapálit oheň 
i v dešti. Takže už nic nebrá-
nilo opékání buřtíků. Některé 
byly pravda trochu tmavší, ale 
děti si je opekly samy a tak si 
na nich pochutnaly.

Pak už byl čas na návrat. 
Děti se s maminkami přivítaly 
trochu zablácené, ale spoko-
jené.

Jájina



Krásně vybavené loutkové 
divadlo zakoupil v roce 1925 
katecheta Jaroslav Štucbart 
pro Jednotu Orla českoslo-
venského v Přešticích za 8000 
korun. Vzhledem k tomu se 
výbor Jednoty usnesl, aby 3/5 
z výnosů divadelních předsta-
vení náležely Dp. Štucbartovi 
a 2/5 Orlu. Majitel loutek však 
osobní zisky odmítl a výtěžky 
umořoval dluhy Jednoty. Sta-
ré loutkové divadlo, zakoupe-
né dříve za 780 Kč, bylo dle 
záznamu v Knize protokolů 
nabídnuto skupině mládeže ve 
Skočicích za cca 500 Kč. 

Loutková představení se 

konala v orlovně hlavně přes 
zimu každou neděli odpoled-
ne a pro dospělé často i večer. 
K posezení divákům sloužily 
prosté dřevěné lavice bez 
opěradel. Protože se v orlov-
ně dosud svítilo jen petrolej-
kami, nechal sem katecheta 
Štucbart na své náklady zavést 
v prosinci 1926 elektrický 
proud. Kromě něho známe ješ-
tě několik jmen protagonistů 
této patrně nejstarší loutkové 
scény: Tomáše Brunáta, Jaro-
slava Křena, paní Křenové, 
kaplana Františka Mezery, 
slečny Krimlové a Jana Ticho-
ty ze Skočic. Když kolem roku 
1927 začala v Plzni slavná éra 
Spejbla a Hurvínka, Přeštič-

tí rychle zareagovali a hráli 
– se svolením Josefa Skupy 
– obě postavičky ve vlastním 
podání. Dokladem je společná 
fotografie souboru s loutkami 
v rukou, na níž je, přes špatnou 
kvalitu starého snímku, dobře 
rozeznat Hurvínek. 

Zásluhou br. Františka Šlé-
dra, který zapůjčil potřebný 
obnos 1186,68 Kč, byla v roce 
1927 pořízena kompletní lout-
ková scéna, obsahující jeviště, 
přední oponu, dvě zadní opo-
ny a osm oboustranných kulis. 
Zavedenému divadélku neu-
bral na oblibě ani konkurenční 
soubor České besedy loutek 

s mnohem mladším datem 
vzniku a orlové vyjížděli hrát 
i do okolí (uváděny jsou Dob-
řany a Nepomuk).

Loutková divadelní před-
stavení byla péčí slečen 
Chmelových ještě nakrátko 
obnovena hned po skončení 
války v roce 1945, ale o dva 
roky později – po předčasné 
smrti svého syna (5. 4. 1947) 
– loutky se vším příslušen-
stvím prodala stará paní 
Štucbartová údajně někam na 
Domažlicko.

Věra Kokošková: 
90 let přeštického Orla, 

vlastivědný sborník 
Pod Zelenou Horou, 

roč. XIV., č. 3/2011, str. 9-14.
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Město plné loutek
V lednových Přeštických 

novinách mne zaujal článek 
pana Cuřína o předání chotě-
šovského fundusu loutkové-
ho divadla Osvětové besedě 
v Přešticích. Ačkoliv shro-
mažďuji materiály o někdej-
ších přeštických loutkových 
scénách již několik let, tento 
poznatek byl pro mne zcela 
nový. V každém případě –
pominu-li divadélka v jednot-
livých domácnostech – existo-
valo v Přešticích před a krátce 
i po druhé světové válce něko-

lik oficiálních loutkářských 
souborů. Je známo, kde hrály, 
částečně i kdo v nich působil, 
jen původ jejich dřevěných 
herců je stále trochu obestřen 
tajemstvím. Možná, že náš 
vzpomínkový seriál napomůže 
nejen k jeho rozuzlení, ale 
i k získání dalších doplňují-
cích informací o lidech, kteří 
svůj volný čas věnovali dětem 
v dobách, kdy loutkové diva-
dlo nabízelo jeden z mála kul-
turních zážitků.

Věra Kokošková

Loutky přeštických orlů

Sokolské divadélko
Hrávalo se v letech 1945- 

-1948 v malém sále sokolovny. 
Fundus tvořily tři skupiny lou-
tek. Jednak to byly památeční 
loutky, prý přímo z majetku 
Matěje Kopeckého (např. Škr-
hola, dva čerti), bůhví, kde se 
v Přešticích vzaly; potom to 
byly velké, asi půl metru vyso-
ké loutky, původem z feriál-
ních osad v Plzni, s nimiž měl 
začínat Josef Skupa. Proto 
mezi nimi byli i Spejbl, Hur-
vínek, Mánička a pes Žeryk. 
Nejnovější a nejmoderněji 
pojaté loutky ale byly ty, kte-
ré vyřezal pan Richard Skála 
ze Žerovic. Prince, princeznu 
a toho nejúžasnějšího klasic-
kého českého Kašpárka. Byl 
nesmírně pohyblivý, dokázal 
třeba sedět na bobku, při řeči 
hýbal pusou a koulel očima. 
Loutky oblékala majitelka 
vyhlášeného módního salónu 
v Přešticích, paní Marie Šty-
chová a byly to neuvěřitelně do 
detailů propracované modely. 
Divadlo mělo také dvě nád-
herné opony (hlavní a vedlej-
ší), které maloval JUDr. Alois 
Valach podle ilustrací Adolfa 
Kašpara k Erbenovým pohád-
kám. Mimochodem, jedna se 
dochovala dodnes. Představení 
se konala o nedělních odpoled-
nech, přípravy ale probíhaly už 
od čtvrtka. V patře před malým 
sálem v sokolovně byly dvě 
malé místnosti. První sloužila 
jako klubovna, druhá byla tzv. 
„převlíkárna“. Zde visely lout-
ky, které se po každém předsta-
vení svlékaly a všechen jejich 
šatník. Sokolky, které mívaly 
cvičení v pondělí a ve čtvrtek, 
vždy v pondělí po cvičení zjis-
tily podle připravených loutek, 
co se bude v neděli hrát. A pak 

ve čtvrtek po cvičení loutky 
ustrojily. Pokud nějaký úbor 
snad chyběl, rychle se od pon-
dělí do čtvrtka ušil.

Kulisy zhotovoval starý pan 
Mareš, písmomalíř z Rajčů-
ru. Jednou musel vzít záskok 
za čerta a nedopadlo to dob-
ře. Čert každou větu začínal 
úslovím: „Semenec – kame-
nec!“ Pan Mareš si text špatně 
přečetl a opakovaně burácel: 
„Semenec – kanec!“ Dětem 
v hledišti to bylo jedno, ale 
kolegy loutkoherce tím zce-
la odrovnal. Pokrývač Frouz 
(bydlel pod školou, jeho 
dceru měl drogista Brabec) 
zase vyráběl zvukové efekty, 
například hromy a blesky. 
Problémem bylo, že zpra-
vidla neviděl, co se děje na 
jevišti, a tak některé efekty 
zaznívaly ve zcela nepatřič-
ných momentech anebo na ně 
nedošlo vůbec. 

Roli principála zde zastával 
Stanislav Šrámek, který si 
přinesl hodně zkušeností ze 
svého předválečného půso-
bení v loutkářském odbo-
ru Okresní péče o mládež 
v Přešticích (pravděpodobně 
s ním přešly i jejich původ-
ní loutky). Jeho dvanáctiletý 
syn Miroslav vodil Kašpárka, 
měl jako malý kluk výhodu, 
že s ním mohl podbíhat pod 
rukama dospělých vodičů 
loutek. Mezi dalšími jmény 
loutkoherců se ve vzpomín-
kách pamětníků objevují 
např. Jaroslav Naxera či Ilja 
Siegl. 

(Vzpomínali: 
Ludmila Čermáková (*1924), 

Miroslav Šrámek (*1933), 
Jindřiška Kohoutková- 

-Voráčková (*1926).

Loutkářský kroužek 
při osvětové besedě

Fungoval při tehdejším 
Domě osvěty v Přešticích při-
bližně v letech 1953-56. Hrá-
lo se v zimním období vždy 
v neděli odpoledne v místnosti 
přilehlé k přísálí, do něhož byl 
vybourán otvor pro jeviště. 
Jednotlivá představení byla 
velmi četně navštěvována dět-
mi s rodiči. Na programu byly 
klasické české pohádky. Sku-
pinu loutkoherců vedl režijně 
Karel Bažant. Členové skupi-
ny se dělili jednak na vodiče 
loutek a jednak na mluviče 
jednotlivých rolí, kteří měli 
v zákulisí k dispozici mikro-
fon. V týdnu před nedělí byla 
vždy zkouška, kdy se všechno 
připravilo a celá divadelní hra 
vyzkoušela načisto. Loutky 
vodili např. Lubomír Bažant, 
Karel Tušek, opět Miroslav 
Šrámek (ten vodil nejob-
tížnější loutku Kašpárka). 
Z mluvičů zde působili Anna 
Bažantová, Zdeňka Königová, 
Vladimír Brada, Karel Sikyta, 

Zdeněk Šváb. S přípravou lou-
tek a rekvizit hodně pomáhal 
tehdejší pracovník DO Fran-
tišek Švihla. Zapojil i svoji 
manželku, která mj. ušila krás-
né šaty pro loutku princezny. 
Celý velmi početný soubor 
loutek a příslušenství byl pře-
vzat od Sokola Přeštice. Obsa-
hoval též skupinu komických 
loutek muzikantů, pocházejí-
cích z divadla feriálních osad 
z Plzně. Vystoupením dřevěné 
kapely, za zvuků odpovídající 
gramofonové desky končilo 
– jako přídavkem – každé 
představení. Všechny loutky 
byly velmi krásně vypracová-
ny, zejména ona muzikantská 
kapela, s bohatým vybavením 
obleků, paruk, kulis a ostat-
ních rekvizit. To všechno by 
dnes mělo nesmírnou cenu. 
Škoda, že se toto kulturní 
dědictví nepodařilo zachovat 
do dnešních dnů.

Podle vzpomínek 
Karla Sikyty.

Pozvánka na 10. lukavický masopust
Copak budete dělat v sobotu  

14. února? Ještě nevíte? Tak 
se přijďte podívat na lukavický 
masopust! Už desátý, jubilejní! 
Dopoledne se průvod projde po 
Lukavici, odpoledne se masky 
předvedou na návsi v Lišicích. 
Anebo ještě lépe – sežeňte si 
masku a připojte se k průvo-
du! Kdy jindy než o Maso-
pustu se můžete na jeden den 
stát arabským šejkem, dvorní 
dámou, vílou nebo padesáti-
letým batoletem? Kdy jindy 
můžete zpívat do ochraptění 
„Ta sleeepičkáááá krooooo-
penáááátá…“ i když ve zbý-
vajících 364 dnech roku máte 
z podobného žánru kopřivku? 
Kdy jindy si spolu zakřep-
čit „kluci s klukama a holky 
s holkama“? Kdy jindy, než 

v tento den ztláskat do žalud-
ku páté přes deváté, přikusovat 
ke kobližce kyselou okurčičku 
a uzené a zajíst to bramborovou 
buchtou? Nemluvě o zástu-
pu štamprlátek různých barev 
a chutí… Ale když ono je nut-
no ode všeho ochutnat a hosti-
telé tolik pobízejí! Kde jinde 
můžete vidět na jednom místě 
tolik pohádkových bytostí, 
zvířátek i lidi nejrůznějších 
historických epoch? Kdy jin-
dy si vaše děti mohou podrbat 
na zádech medvěda a nakrmit 
ho kobližkou? A když budou 
obzvlášť kurážné, mohou 
poškádlit i obrovitého slona 
a zatahat ho za ocásek!
Všichni jste zváni do průvodu!

Blanka Zahradníková
Dolní Lukavice
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Studenti Virtuální univerzity 
třetího věku promovali v Praze
Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlast-

nosti a snášet odlišné názory ostatních.                     (Marie von Ebner-Eschenbachová)

Virtuální univerzita třetího 
věku se svým tématem Svět 
okolo nás přináší poznávání 
v různých oblastech od filo-
zofie, přes odívání, historii až 
po čínskou medicínu či mys-
livost. Šest semestrů úspěšně 
zakončilo již patnáct studentů 
(z celkového počtu 46 studu-
jících ve 4 střediscích) z kon-
zultačních středisek Přeštice 
a Nezdice. Na závěr každé-
ho univerzitního studia čeká 
úspěšné absolventy promo-
ce… Proto jsme ve čtvrtek  
15. ledna 2015 vypravili auto-
bus a padesát účastníků zájez-
du už pohodlně usazeno smě-
řovalo na Prahu 6 – Suchdol 
do univerzitního „městečka“ 
České zemědělské univerzity. 
Aula pražské univerzity hostila 
více než 60 absolventů z něko-
lika středisek z celé České 
republiky. Studenti a přítom-
ní hosté vyslechli slavnostní 
projev a převzali „Osvědče-
ní o absolutoriu Univerzity 
třetího věku“ při Provozně 
ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Pra-
ze. Promoční ceremoniál byl 
zakončen studentskou hym-
nou Gaudeamus igitur. Tento 
pro naše seniorské studenty 
a jejich rodinné příslušníky 
a blízké významný akt jsme 

zachytili samozřejmě i na spo-
lečných fotografiích. Všichni 
absolventi pak obdrželi knihu 
Divotvůrkyně Přeštická, kte-
rou darovalo město Přeštice. 
A já všem „mým“ studentům 
– absolventům ještě jednou 
moc blahopřeji a věřím, že 
jsou inspirací pro všechny 
další a doufám zároveň, že 
ne-opustí naše řady a budou 
se dále vzdělávat a setkávat 
v jednotlivých konzultačních 
střediscích VU3V.

Hned po promoci jsme pro-
běhli staveništěm v areálu 
ČZU až k pavilonu tropického 

zemědělství, kde jsme si za 
odborného výkladu prohlédli 
tropický a subtropický skle-
ník, mohli jsme přivonět např. 
k listům citrusů a obdivovat 
plody banánovníku, kakaov-
níku, tomelu a dalších pro nás 
někdy dost exotických rostlin.

Ale tím náš výlet do Prahy 
nekončil. Čekala nás ještě ná-
vštěva Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, 
která má své sídlo v několika 
historických palácích na Malé 
straně. Exkurze začala projek-
cí krátkého filmu o činnosti 
Poslanecké sněmovny v infor-
mačním středisku a následo-
vala prohlídka významných 
prostor hlavní budovy Thu-
novského paláce s výkladem, 
která zahrnovala návštěvu 
předsálí, galerie hostů v hlav-
ním zasedacím sále a přileh-
lých prostor. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých infor-
mací z historie, ale též ze záku-
lisí klasického pracovního dne 
poslanců. Milým překvapením 

bylo pro celou skupinku krát-
ké setkání s panem Karlem 
Schwarzenbergem, poslan-
cem Parlamentu ČR, který se 
s námi vyfotil a popovídal si.  

Plni dojmů jsme se vrátili 
v podvečerních hodinách zpát-
ky domů a já se těším spolu 
s vámi všemi stávajícími stu-
denty i těmi nově příchozími 
na letní semestr a nové před-
nášky, tentokrát v Přešticích 
(první přednáška v pátek  
13. února 2015) a v Nezdicích 
(v pondělí 16. února 2015) na 
stejné téma: Barokní archi-
tektura v Čechách, ve Vlčí 
pak Historie a současnost 
české myslivosti (první před-
náška v pátek 6. února 2015) 
a v Řenčích Dějiny oděvní kul-
tury (první přednáška v pátek  
13. února 2015).

Mgr. Martina Hanzlíková  
(za KS Přeštice a KS Nezdice)

Projektová manažerka 
MAS Aktivios, z. s.
a Lenka Marková 

(KS Vlčí a KS Řenče)

Odchod promočního kolegia 
po slavnostním promočním 
ceremoniálu.

Absolventi z konzultačního střediska Přeštice.

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Další vzpomínky na válku
Jak jsme se tak plavili po 

nekonečném moři, tak se mi 
často při odpočinku honi-
ly hlavou myšlenky na dobu 
nedávno minulou. Na odvod, 
na výcvik v Maďarsku, přede-
vším však na rodiče a bratry. 
Bratr Slavomír byl jako italský 
legionář na italských frontách. 
O něm jsem neměl žádné zprá-
vy. Vše jsem se dozvěděl až po 
návratu domů. O Stanislavovi 
jsem věděl, že byl také jako 
legionář v Rusku. Stalo se to 
po úporných bojích s bolševi-
ky, když se nám nezměrným 
úsilím podařilo spojit naše tři 
legionářské divize. Náš prapor 
se hnul na podzim 1918 z Ura-

lu na východ. Využil jsem 
této příležitosti a dostal tři 
dny dovolené a jel jsem osob-
ním vlakem jej navštíviti do 
Omsku. Bratr sloužil u 6. plu-
ku. V Omsku jsem jej hledal, 
ale nenašel jsem jej. Prý byl 
poslán do Vladivostoku. Byl 
jsem pochopitelně zklamán, 
ale zase mě hřálo u srdce, že 
je naživu. Cestou zpět jsem jel 
osobním vlakem. Vagony byly 
lidmi nabity tak, že se ani stá-
ti ani dýchati nedalo. Admirál 
Kolčak pomalu organizoval 
svou protibolševickou frontu, 
ale ledabyle a tak mnoho lidí 
utíkalo na Východ. Maje puš-
ku mezi nohama, bíločervenou 

lentočku na čepici, podaři-
lo se mně dostati do vagonu 
a dokonce se „na půl“ usaditi 
na jakési bedně. Vklínil jsem 
se vedle jakéhosi slušného 
„bagána“ jak jsme mužikům 
říkali. Chtě nechtě museli 
jsme se střídat v sezení, tak 
jsme také občas prohodili 
pár slov. Získal si mě tím, že 
když jedl, dal mi kus chleba 
a jakousi uzenici. Odvděčil 
jsem se mu tím, že jsem se 
prodral vagonem na stanici 
a přinesl „kipjatok“ (horká 
voda na čaj).

Pokračování příště
Volně přepsal

Slavomír Vácha

Spisek, věnovaný dobrému člověku
V závěru právě uplynulého 

roku vydaly město Přeštice 
a Dům historie Přešticka sličně 
upravenou publikaci „Emanu-
el Václav Řičák (1824-1904) – 
Dobrý kněz a hospodář“. Dob-
rým důvodem k jejímu vzniku 
byla hned tři výročí, vážící se 
k této významné osobnosti, 
spjaté s historií Přeštic – 190. 
výročí narození, 110. výročí 
úmrtí a 150 let od vydání jeho 
„Dějepisu města Přeštic“. Úko-
lu se ujal Mgr. Michal Tejček, 
který vzhledem ke své profesi 
archiváře využil své odborné 
erudice k detailnímu zpra-
cování a rozboru Řičákovy 
pozůstalosti. Bádání v archi-
vech, především přeštické fary 
a města Klatov, obsahujících 
autentické památky na Řičá-
kovo působení, vyneslo na 
světlo četná zajímavá fakta, 
která někdejšího dlouholetého 
děkana přibližují jak po lidské, 
tak po společensky aktivní 
stránce. Objevem pro součas-
ného čtenáře může být např. 
skutečnost, že E. V. Řičák byl 
díky svému celoživotnímu 
koníčku řazen mezi nejvý-
znamnější pomology své doby 
a své zkušenosti si nenechával 
pro sebe, ale vykonával mezi 
školní mládeží a rolnictvem 
široce pojatou osvětovou čin-
nost. Některé jeho překvapivě 
moderní názory na zacházení 
s životním prostředím jsou 
platné stále. Přeštické navíc 
určitě zaujmou Řičákovy sto-
py, zanechané v sociální sféře 
města – vybudování špitálu na 
Pohořku a snahy o výchovu 
mladé generace prostřednic-
tvím kongregace Školských 
sester de Notre Dam. Publika-
ce je přehledně rozčleněna na 
podrobný přehled životních 
osudů E. V. Řičáka, na zhod-
nocení jeho díla a na bibliogra-

fii jeho prací. Jednotlivé kapi-
toly ilustrují barevné snímky, 
mezi nimiž nechybí ani dět-
ský pokus o votivní obrázek, 
vztahující se k poslednímu 
doloženému zázraku Přeštic-
ké Divotvůrkyně (použitý na 
výstavě v Domě historie Přeš-
ticka v roce 2011). Přeštice 
měly štěstí, že v osobě děkana 
E. V. Řičáka dostaly „jedno-
ho z nejlepších, nejpilnějších, 
nejvzdělanějších a nejposluš-
nějších kněží diecéze“, jak byl 
charakterizován svými česko-
budějovickými nadřízenými. 
A za jeho odkaz v podobě 
„Dějepisu města Přeštic a jeho 
okolí“ z roku 1864 musíme být 
vděčni. Do tohoto díla se pro 
poučení o místních dějinách 
chodí prakticky dodnes, pro-
tože některé prameny, z nichž 
autor tehdy čerpal, nenávratně 

zmizely. Snad je v tom i určitá 
symbolika, že prvního oficiál-
ního historiografa Přeštic nám 
publikací přibližuje čerstvě 
jmenovaný kronikář našeho 
města. Michalovi Tejčkovi 
patří velké poděkování!

V. Kokošková 

Koupání otužilců 2015 Příchovice Ostrov

Akce se zúčastnilo přes 30 otužilců, voda měla 3 °C, důležitou úlohu plnil vodník, přišel se podívat i herec Pavel Nový. (red)                                                                                        Foto Karel Beneš
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1. Dne 21. března se koná v sokolovně první Městský reprezentační ples. Taková akce 
tu dlouho nebyla. Chystáte se zúčastnit a připadá vám ples jako dobrý nápad?
2. Jaké akce vám v kulturním kalendáři města chybějí? Co byste navrhoval(a) 
během tohoto roku zorganizovat?
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1. Na ples 
se chystám 
i s manžel-
kou, i když 
o den dříve 
nás čeká také 

ples v Měšťanské besedě v Plz-
ni, takže neočekávám z mé stra-
ny žádné extra taneční kreace.  
Konání plesu vítám a jen dou-
fám, že bude úspěšný a bude 
tak zahájena nová tradice.

2. Myslím, že kalendář kul-
turních akcí je dostačující. 
Pokud bych měl něco navrh-
nout, tak možná doplnit všech-
ny typy akcí o tzv. kulturní 
vložky – oslovit hudebníky 
všech žánrů a úrovní, zvláště 
pak ty mladé, s možností jejich 
krátkého vystoupení právě na 
akcích pořádaných městem.

1. Kulturní 
akce, která se 
připravuje na 
třetí březnový 
víkend, mě 
zajímá už jen 

proto, že se mohu zčásti podí-
let na její organizaci a zároveň 
se jí zúčastním s mými přáteli. 
Společenské bály, pořádané 
v dřívějších dobách v přeštické 
sokolovně, jsme navštěvovali 
už jako omladina. Je škoda, že 
se tyto významné společenské 
události z našeho města již 
několik let vytrácí. Byl bych 
rád, kdyby tento připravovaný 
1. Městský reprezentační ples 
opět přilákal veřejnost a stal 
se jednou z mnoha tradičních 
a vyhledávaných akcí i v dal-
ších letech.

2. Je těžké posoudit, zda spo-
lečenské, sportovní a kulturní 
akce našeho města splňují oče-
kávání všech obyvatel. I tak si 
myslím a doufám, že mohou 
zaujmout celé věkové spek-
trum návštěvníků. Jediná ško-
da je zánik přeštického kina, 
které nebylo možné zřejmě 
pod tíhou licenčních poplatků, 
nízké návštěvnosti a rozmá-
hajících se multikin udržet při 
životě. Je skvělé, že se pí ředi-
telce s jejím týmem daří tuto 
kulturní aktivitu alespoň občas 
nabídnout. Mám na mysli let-
ní projekce ve vnitrobloku, 
dětská představení či filmový 
klub.

1. Vzhledem 
k počtu plesů 
přímo v Přeš-
ticích si mys-
lím, že je to 
dobrý nápad. 

Plesu se zúčastním.
2. Kulturních akcí je dosta-

tek. Problémem zůstává, že se 
občané nezajímají či neinfor-
mují o konaných akcích. A jak 
bývá zvykem, nejvíce kritiky o 
rozmanitosti kulturní nabídky 
přichází od těch, kteří kulturní 
akce navštěvují sporadicky.

1. Pořádání 
Městského re- 
prezentační- 
ho plesu po-
važuji za 
dobrý nápad. 

Dost mě mrzelo, že se na dlou-
há léta vytratila plesová sezo-
na z kulturního života Přeštic. 
Tak aspoň teď těm mladším 
a čilejším ze srdce přeji, že 
mohou protančit noc a blýsk-
nout se v krásných róbách ve 
společnosti. Plesů je zatím 
jako šafránu, možná se to za-
čne zlepšovat, ale já mám už 
splněno. Na dobu, kdy jsme od 
ledna do března absolvovali  
až osm plesů, budu raději  jen 
v klidu vzpomínat. 

2. Domnívám se, že kulturní 
kalendář města je velmi boha-
tý a dost rozmanitý. Člověk jen 
lituje, že nemá tolik času, aby 
všechno postihl. Ale opravdu 
je z čeho vybírat. Letos ale by 
měl být významný rok pro měs-

to Přeštice a jeho zviditelnění 
na celorepublikové úrovni. 
Měli bychom důstojně oslavit 
250 let od narození a 200 let 
od úmrtí našeho významného 
rodáka, jehož vánoční mše 
Hej, mistře se hraje i v daleké 
cizině. Jakub Jan Ryba by si 
zasloužil, aby se jeho jméno 
a jméno jeho rodiště skloňova-
lo letos ve všech sdělovacích 
prostředcích. A to samozřejmě 
v souvislosti s mimořádnými 
kulturními akcemi, které by 
podle mého soudu měla koor-
dinovat a připravovat  komise 
ustavená speciálně k tomuto 
účelu. Jelikož se o tomto jed-
nalo už v minulém roce, tak 
doufám, že dojde k realizaci 
oslav Jakuba Jana Ryby a že 
v rozpočtu města se na to na-
jdou finanční prostředky.    

1. Jestli se 
z ú č a s t n í m 
plesu ještě 
nevím, je to 
ještě daleko. 
Budu o tom 

uvažovat. Jinak o konání prv-
ního Městského reprezen-
tačního plesu slyším poprvé 
od vás. Nezaregistroval jsem 
v zápisech, že by o tom jed-
nala rada, nebo zastupitelstvo 
města. Překvapili jste mě vaší 
otázkou.

2. Jsem zastupitelem tzv. „po 
pracovní době“ a k tomu pra-
cuji ještě v Plzni. Nepovažuji 
se za člověka, který rozumí 
všemu a který může do všeho 
mluvit. Přiznám se, že kultu-
ra a školství jsou oblasti, do 
kterých jako zastupitel příliš 
nemluvím, pokud vyloženě 
nemusím a nesleduji je. Jsou 
tady zastupitelé odborníci, 
pro které je to jejich parketa, 
nechám to na nich. Já jako 
zastupitel obhajuji a prosazu-
ji v zastupitelstvu zájmy naší 
politické strany a našich voli-
čů. Jsem členem komise rady 
města, která pracuje na další 
koncepci rozvoje našeho měs-
ta a na řešení složitých měst-
ských problémů. Jsem zároveň 
jako zastupitel předseda osmi-
členného realizačního týmu 
lidí, který už téměř tři roky 
postupně připravuje a realizu-
je rekonstrukci sportovně-rela-
xačního areálu KČT v Přeš-
ticích. To vše mě dostatečně 
zaměstnává.  

1. Uspořádá-
ní městského 
reprezentač-
ního plesu je 
dobrý nápad. 
Přál bych si, 

aby se odstartovala tradice, 
kdy se budou lidé každoročně 
scházet a bavit.  Zároveň vznik-
ne příležitost neformálního 
setkání občanů se zaměstnanci 
městského úřadu a s vedením 
města. Samozřejmě se takové 
akce rád zúčastním.

2. Nabídka KKC se odvíjí 
od poptávky, ceny a prostorů, 
které jsou k dispozici. V rám-
ci těchto podmínek je pestrá 
a dostatečná. Osobně postrá-
dám v Přešticích sál, který 

by umožňoval konání plesů, 
tanečních, koncertů a dalších 
akcí, vyžadujících větší kapa-
citu, než má stávající velký sál 
KKC.

1. Jestli se 
z ú č a s t n í m 
plesu ještě 
nevím, roz-
hodně o tom 
budu uvažo-

vat. Akce podobného charak-
teru byla v Přešticích v roce 
2011 nebo 2012. Nevím přes-
ný název, ale jednalo se o ples 
učitelský. Bohužel první roč-
ník byl zároveň ročníkem 
posledním. Doufám tedy, že 
první Městský reprezentační 
ples nepostihne stejný osud. 
Plesová sezona v Přešticích 
je v posledních letech velmi 
chudá a jeden je rozhodně více 
než žádný. 

2. Nabídku kulturních akcí 
ve městě považuji za pestrou 
a dostatečnou. 

1. Je to 
odvážná myš-
lenka, pleso-
ví tanečníci 
mívají obvyk-
le vytipovány 

v začátku plesové sezony “své 
plesy”, kterých se zúčastní.  
Zda to byl dobrý nápad, se 
však (jako u většiny nových 
aktivit či produktů) zjistí až 
po jeho  realizaci. Já se uve-
dené akce určitě nezúčastním, 
jednak nejsem plesový taneč-
ník, jednak v daném termínu 
probíhá na naší fakultě výu-
ka v kombinované (dálkové) 
formě studia, takže večer po 
návratu nebudu schopen jaké-
hokoliv většího pohybu, natož 
tanečního.

2. Nabídka kulturních akcí 
v Přešticích je velmi boha-
tá, takže necítím potřebu k ní 
cokoliv navrhovat. Spíše bych 
chtěl ocenit úsilí těch, kteří 
(spíše které!) se o její zabez-
pečení starají!

1. Ano a ano.
2. Ve vzta-

hu k poptáv-
ce nemám 
pocit absence 
nějakého dru-

hu kulturních akcí v kalendáři 
města. Pokud ho někdo má, 
má možnost se obrátit např. na 
ředitelku KKC nebo kulturní 
komisi rady města, rády inspi-
raci přijmou. 

1. Městské-
ho plesu se 
určitě hod-
lám zúčastnit 
a považuji 
to za skvělý 

nápad. Skoro si až říkám, jak 
jsme bez takového plesu mohli 
doteď žít.

 2. Myslím, že Přešticím chy-
bí ke kosmopolitnější atmo-
sféře více pouličních aktivit. 
Mohlo by se jednat o perfor-

mace jakéhokoli druhu. Las 
Vegas tady z toho neuděláme 
a ani dělat nechceme, ale jsem 
přesvědčen, že více legrace 
a překvapení by pro atmosféru 
města udělalo hodně. Jednoho 
dne možná přijde i kouzel-
ník…

1. Ano, 
zúčastním se. 
Připadá mi to 
jako skvělý 
nápad, vždyť 
nám plesová 

sezona v Přešticích vymřela.
2. V přehledu kulturních 

akcí si každý může přijít na 
své. Postrádám především 
chybějící plesovou sezonu. 
Ale nemůžeme se tomu divit. 
Přeštice dlouhodobě nema-
jí vhodné prostory k těmto 
akcím a organizace přesunuly 
bály do okolí. Svoji roli zde 
hrají finanční požadavky za 
pronájem a služby tomu odpo-
vídající. 

1. V dobách 
mého škol-
ního věku na 
základce si 
velice dobře 
pamatuji na 

zimní plesové sezony. Bály 
se konaly téměř každý týden, 
a vesměs všechny byly zce-
la obsazené. Líbilo se mi, jak 
večer dámy a pánové chodi-
li pěšky v dlouhých róbách 
a oblecích. Také pamatuji, 
a ráda vzpomínám, jak mě 
paní třídní učitelka svěřila 
50 vstupenek na Učitelský 
ples a já večer chodila dům 
od domu a prodávala lístek 
za 15 Kč. Téměř každý, kdo 
otevřel, vstupenku zakoupil. 
Zhruba po dvou hodinách se 
po lístcích jen zaprášilo a já 
měla velkou radost z úspěchu. 
Dnešní doba je zcela odlišná. 
Lidé řeší práci, honí čas a též 
po finanční stránce jsou to 
náročnější záležitosti. Takže 
určitě skvělý nápad a účasti na 
plese se nebráním.

2. Určitě se nabízí otázka, 
co nového uspořádat v oblas-
ti kultury. Osobně jsem tuto 
otázku pojala tak, že to není 
o tom, co bych chtěla já. Proto 
jsem oslovila několik desítek 
našich občanů a přímo jich se 
zeptala, co by si představovali 
oni. Nápadů je opravdu mno-
ho. Jedním z nich byl Městský 
ples a ohňostroj pořádaný na 
Nový rok. Toto už je splněno. 

1. Zda je 
ples dobrý 
nápad by bylo 
asi nejvhod-
nější zeptat se 
organizátora 

této akce. Pokud by organi-
zátorem mělo být město Přeš-
tice, považuji to za nešťastně 
datumově pořádané. Očekával 
bych spíše pozdnější datum 
konání plesu, mj. aby město 
mohlo prezentovat své úspě-
chy. V tomto čase bych spíše 
očekával, že se budeme pře-
devším zabývat z mého pohle-
du důležitějšími starostmi. 
Například to, že město Přeš-
tice nemá schválen rozpočet 
města  a k dnešnímu dni nebyl 
zastupitelům předložen ani 
návrh, mi organizování plesu 
připadá trochu jako výsměch, 
neboť v tomto případě nemám 
odpověď na otázku, z jakých 
prostředků bude ples hrazen.

2. Kulturní akce pořádané 
v našem městě jsou natolik 
pestré, že nemám pocit, že 
by nějaká chyběla. Případné 
doplnění je na druhou stra-
nu závislé na organizátorovi, 
jeho potenciálu a vložených 
prostředcích. Pokud by se 
jednalo o organizátora město 
Přeštice, finanční potenciál 
těchto akcí je součástí roz-
počtu města. V tomto přípa-
dě není možné odpovědět, 
jaký rozsah těchto akcí by 
bylo možné finančně pokrýt, 
neboť rozpočet města na rok 
2015 bohužel ještě nebyl ani 
navržen, natož aby byl schvá-
len, ale k tomu jsem se vyjád-
řil v předchozí otázce.  Pokud 
by se případně objevila 
nabídka nebo návrh kulturní 
smysluplné akce, milerád ji 
podpořím, má to samozřejmě 
souvislost s výše uvedeným.

1. Bály 
a plesy, kte-
rých bývalo 
v Přešticích 
dříve i přes 
deset za 

sezonu, určitě chybí. Postup-
ně ubývaly, až téměř zmize-
ly. Problém byl ve vysokém 
nájmu sokolovny (jiný vhodný 
sál v Přešticích není), který 
mnohé spolky pořádající bály 
odradil a jiné spolky pořáda-
ly bály v nedalekých Přícho-
vicích. Uspořádat Městský 
reprezentační ples v Přešticích 
je určitě dobrá myšlenka.

2. Kulturních akcí je v Přešti-
cích podle mě dostatek. Každý 
si může vybrat podle svého. 
Mně se nejvíce líbí akce pořá-
dané pod širým nebem. Snad 
bych přidal letní kino i do čer-
vence.

1. Plesu se 
samozřejmě 
z ú č a s t n í m . 
Přijde mi to 
jako výborný 
nápad. Dlou-

ho už jsem na žádném plese 
v Přešticích nebyl a myslím, 
že je škoda, že musíme za 
takovou zábavou chodit jinam. 
Sokolovna je pro ples nejvhod-
nějším dostupným prostorem. 
Netančím už sice s takovým 
zápalem jako po tanečních, 
ale těším se, že se tam potkám 
s mnoha lidmi, které vídám jen 
při pracovních příležitostech. 
Mám rád společnost, zábavu 
a hudbu. I proto jsem strá-
vil několik let provozováním 
hudebního klubu. A vzhledem 
k tomu, že bydlím nedaleko, 
asi se i zdržím déle...

2. Program na rok 2015 se mi 
líbí. Přesto bych uvítal ještě 
nějakou živou hudbu. Té není 
nikdy dost. Oblíbil jsem si 
mnoho žánrů. Snad jen k váž-
né hudbě jsem zatím nedospěl. 

Potom si myslím, že by se 
mohla doplnit ještě nějaká taš-
kařice. Město by mohlo podpo-
řit třeba neckiádu. A určitě je 
možné využít lépe zkušeností 
mnoha přeštických nadšenců, 
kteří dokáží zorganizovat tak 
náročné závody jako je Talent-
cup. Smekám před nimi. Na 
vše ostatní mají Přeštice ,,pro-
fesionály“, jakými jsou paní 
Míšková, Valentová a spol.

U většiny obyvatel města jsou 
na prvním místě děti, okolo 
těch se točí vše. Hodně aktu-
ální jsou nedělní promítání pro 
děti, hlavně v zimních měsí-
cích, s obměnou vzhledem 
k věku. Na Den dětí uspořá-
dat celodenní program, včetně 
opékání vuřtů s večerním ven-
kovním promítáním. Soutěže, 
kterých by se zúčastnili i rodi-
če. Pak také v předvánočním 
čase na Mikuláše – „fakt hus-
tý“ čertovský spřežení např. 
viz Dobřany (hodně lidí srov-
nává). Také je velký zájem 
o hernu typu Lvíček v Plzni. 
Snad by se dal využít prostor 
v budoucím Domě seniorů  
„Na Pohořku“. Velkým přá-
ním je též všemi očekávaný 
bazén, více hřišť, zeleně, cyk-
lostezky s využitím na brusle, 
turistické stezky.

Zastupitelů se můžete ptát i Vy.  
Neváhejte a posílejte otázky.

Na této stránce najdete příště odpovědi.
Dotazy zasílejte na adresu: 

miskova@prestice-mesto.cz nebo poštou na 
KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice.



Jak dlouho pracujete na 
úřadě a jak dlouho ve 
funkci tajemnice? 

Od prosince 2002, od počát-
ku jako tajemnice.
Mohla byste našim čtená-
řům přiblížit funkci tajem-
nice městského úřadu, co 
vlastně dělá, čím se zabý-
vá, jaké má úkoly?

Upřímně řečeno je to jako 
Ferda mravenec, práce všeho 
druhu. Ale vážně, tajemník 
je pravou rukou starosty, per-
sonálním šéfem, řídí a orga-
nizuje činnost úřadu v přene-
sené i samostatné působnosti, 
protože za jejich výkon podle 
zákona zodpovídá. Pod tím se 
samozřejmě skrývá celá řada 
činností, od přípravy podkla-
dů pro jednání rady a zasedání 
zastupitelstva města, spoluprá-
ce s výbory a komisemi, přes 
finanční řízení včetně kontro-
ly, řízení kvality, rizik, vede-
ní porad, vydávání interních 
směrnic, zpracování návrhů 
právních předpisů obce, vyři-
zování podnětů a stížností 
občanů až po např. udělování 
státního občanství cizincům.
Kolik máte podříze-
ných vedoucích odborů 
a zaměstnanců úřadu?

Odborů má městský úřad 
osm, k tomu dvě oddělení, 
vedoucí odborů ještě meto-

dicky řídí pět organizačních 
složek. Zaměstnanců měs-
ta zařazených do úřadu je 
včetně dělnických profesí 
aktuálně 95, v organizačních 
složkách má město dalších 
16 zaměstnanců. Řada dal-
ších pak pracuje pro město 
na základě dohod o prove-
dení práce nebo o pracovní 
činnosti.
Kolik starostů a místo-
starostů jste ve své funk-
ci zažila?

Současný starosta je třetí, 
místostarosta pátý.
Co Vás těší na Vaší práci 
a co naopak považuje-
te za její stinnou strán-
ku?

Jako správný Blíženec mám 
ráda změnu, pestrost a různo-
rodost, proto mi široký záběr 
tajemnických povinností 
vyhovuje. Mám ráda práci 
s lidmi, i toho si jako tajemni-
ce užívám měrou vrchovatou. 
Velmi dobře se mi pracuje, 
pokud politické vedení měs-
ta považuje úředníky za své 
partnery a společně táhneme 
za jeden provaz. Tak to bylo 
v prvních dvou volebních 
obdobích mého úřadová-
ní a po loňských volbách to 
také vypadá velmi nadějně. 
Stinnou stránkou je, že nel-
ze všem požadavkům občanů 
vyhovět, což se v mnoha pří-
padech velmi těžko vysvět-
luje. Ať už je důvodem roz-
por se zákonem, nedostatek 

financí nebo by rozhodnutím 
úřadu došlo k omezení práv 
někoho jiného. Nespokoje-
ný občan pak obvykle dává 
vinu úředníkům a argumenty 
úřadu odmítá uznat. Naštěstí 
je mnohem víc rozumných 
a spokojených klientů, proto 
mě ani po tolika letech nepře-
stala práce pro město naplňo-
vat a bavit.
Je něco, co byste ješ-

tě chtěla ve své funkci 
změnit?

V úřadu bych ještě chtěla 
dotáhnout některé záležitos-
ti týkající se zejména kvality 
poskytovaných služeb úřadu, 
např. zavedením elektronic-
kého přihlašovacího systému 
u všech přepážkových praco-
višť, zpřehledněním webových 
stránek města včetně zavedení 
některých on-line služeb nebo 
i zlepšením podmínek pro prá-
ci úředníků na některých pra-
covištích. Vše ovšem závisí na 
financích a na tom, jaké prio-
rity směrem k úřadu bude mít 
nová rada města.
Jak vidíte vývoj naše-
ho úřadu za posledních 
deset let?

Na radnici se čas počítá na 
čtyřletá volební období, takže 
rozšířím odpověď na celých 
12 let. Od 1. 1. 2003 se sta-
ly Přeštice obcí s rozšířenou 
působností, počet zaměstnan-
ců úřadu vzrostl ze dne na den 
na čtyřnásobek, najednou jsme 
měli na starost 30 obcí a více 

než 21 tisíc obyvatel. Takže 
první roky byly docela hek-
tické. Ovšem po celou dobu 
nás všechny udržují v pohoto-
vosti neustálé změny legislati-
vy, teď třeba je aktuální nový 
občanský zákoník, předtím to 
byl např. nový správní řád, 
řada předpisů o elektronizaci 
veřejné správy, změny daňo-
vých a účetních zákonů, kdy 
se město například stalo plát-
cem DPH nebo začalo odpi-
sovat majetek. Podle záměrů 
rady města se časem měnila 
také organizační struktura 
úřadu. Velmi důležitý byl 
v uplynulých letech a stále je 
důraz na kvalitu poskytova-
ných služeb občanům. Potvr-
zením výsledků této snahy je 
dlouhodobé plnění kvalitativ-
ních ukazatelů veřejné správy 
ČR, konkrétně kritérií katego-
rie C Místní agendy 21 nebo 
opakované získání certifikátu 
ISO 9001.

Jaké máte koníčky a kde 
nejraději trávíte svůj vol-
ný čas?

Dost času mi zabere i zahra-
da, kde si pravidelně „čis-
tím hlavu“ od pracovních 
starostí. Ráda čtu, i když 
v poslední době jsou „pro-
čtené“ noci už výjimkou. 

Ze sportů jednoznačně vede 
lyžování, teď už častěji na 
běžkách než na sjezdovce, 
v létě túry po horách, nejra-
ději na Šumavě.
Co se Vám ve městě 
nejvíc líbí, kam ráda 
chodíte? 

Přeštice mám moc ráda, konec 
konců tady žiji od na-rození. 
Líbí se mi naše parky, ráda 
chodím na vycházky do přírody 
v okolí města. A moc ráda nav-
štěvuji Dům historie Přešticka, 
a to i s vnoučaty, protože tam 

se vždycky pro obě generace 
najde něco zajímavého.
Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Mám takový recept, jak si 
zachovat optimismus a zby-
tečně si nepřidělávat starosti: 

Milan Janoch
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Tajemník je pravou
rukou starosty

Od únorového vydání Přeštických novin začíná seriál o lidech, kteří pracují pro Vás, obyvatele města Přeštice  
a jeho přilehlých částí. Úvodní rozhovor jsme vedli s tajemnicí Městského úřadu v Přešticích paní Evou Česákovou.

Velkým koníčkem 
je mých pět vnoučat,
se kterými trávím 
volný čas nejraději.

„Neslibuj, co nemůžeš 
splnit, neodkládej to, co 
jsi slíbil, vděk za splnění 
slibu ale nečekej.“



V průběhu schvalování toho-
to zákazu byla jedním z čle-
nů předchozího vedení města 
vyslovena myšlenka, že od 
roku 2015 již v Přešticích žád-
ný hazard nebude. Smutným 
faktem je, že je to nesmysl.

Na počátku 90. let se objevi-
ly první sázkové a jiné hazard-
ní hry, které se snažily zaplnit 
prázdné místo na nově svo-
bodném trhu. Do té doby zde 
působila snad pouze Sportka. 
Do hospod v obcích začal pro-
nikat fenomén do té doby zná-
mý jen řidičům dálkové dopra-
vy – automaty. Snad po celá  
90. léta majitelé restaurací 
a celé obce vítali tyto stroje 
na svém území, protože jim 
zajišťovaly přísun peněz, které 
mohli vložit do své infrastruk-
tury či sportu. Spolu s nimi se 
stejně rychlým tempem rozví-
jely další hazardní hry – spor-
tovní sázky, kuponové loterie, 
televizní loterie, karetní hry 
a mnoho dalších.

Někdy v průběhu let 2000- 
-2005 se situace ovšem mění. 
Jak se společnost začíná po 
převratu stabilizovat a začí-
ná být více citlivá vůči soci-
ální sféře, všímá si najednou 
i negativních efektů takové-
hoto neregulovaného rozpí-
nání zábavního průmyslu. Jak 
je v naší společnosti zvykem, 
snažili jsme se najít jedno-
duché a okamžité řešení. Po 
éře nekontrolovaného boomu 
přichází éra nulové tolerance 
a plošných zákazů hazardu, po 
kterých některé malé skupiny 
obyvatel volají. Na této vlně se 
svezlo i minulé vedení našeho 
města a prosadilo již zmíněnou 
vyhlášku.

Skupiny snažící se prosadit 
takovéto zákazy mají zpravidla 
pouze jediný argument. Tvrdí, 
že přítomnost automatů přímo 
souvisí s tzv. sociálně patolo-
gickými jevy ve společnosti. 
Často se ptám lidí, se kterými 
diskutuji, kde berou jistotu, že 
po úplném vystrnadění jakého-
koli hazardu z naší společnosti 
dojde alespoň k omezení těch-
to jevů. A protože neexistuje 
žádná relevantní studie, jde 
pouze o jejich názor. Vychází 
snad z nějakého racionální-
ho uvažování anebo spíše ze 
zbožného přání? Pravda je asi 
někde uprostřed. Nelze totiž 
upřít, že někteří pachatelé něk-
terých kriminálních přečinů 
jsou lidé, kteří hazardu propad-
li. A stejně tak nelze ignorovat 
fakt, že v obcích, kde k zákazu 
alespoň automatů přistoupili, 
k žádnému snížení kriminality 
nedošlo.

Jak velký vliv na sociálně 
patologické jevy bude mít 
zákaz automatů v našem měs-
tě? I kdybychom přijali tvrzení 
o existenci souvislosti mezi 
nimi? Ruku na srdce – pra-
malý. Nepřistoupí k němu 
totiž okolní obce. Máme her-
nu v Borovech, herny v Dob-
řanech a v Plzni. Další jsou 
v Nepomuku i v Blovicích. 
Nemůžeme tvrdit, že negativ-
ní jevy, které hazard možná 
doprovází, zmizí jako mávnu-
tím proutku.

Je zajímavé, že ačkoli zaka-
zování hazardu v našem městě 
doprovází dlouhodobá disku-
ze, nesnažili se zástupci města 
zjistit, jak o tom smýšlí široká 
veřejnost. Ideálním způsobem 
by bylo obecní referendum. 
Takové řešení by bylo napros-
to čisté a zastánci a ani odpůr-
ci by proti němu nemohli nic 
namítat. Minulé vedení našeho 
města namísto opakovaného 
projednávání hazardu po celé 
hodiny mohlo prostě k jedněm 
z proběhlých voleb připojit 
otázku do referenda. To se 
ovšem nestalo. Důvodů, proč 
se tak nestalo, mohlo být mno-
ho. Od možnosti, že to nikoho 
nenapadlo, až k možnosti, že 
vedení cítilo pramalý zájem 
o tuto otázku.

Ono minulé vedení bylo 
ve vyhláškách obecně veli-
ce negativní. Krom zákazu 
hazardu se například rozhodli 
zabezpečovat veřejný pořádek 
zákazem provozování restau-
račních zařízení v nočních 
hodinách pod pokutou. Škoda 
těch, kterým ujede poslední 
spoj z Přeštic. V zimě budou 
mrznout a v létě spát na lavič-
ce. Namísto cesty osvěty 
a prevence, přistoupili jsme 
na málo efektivní cestu zákazu 
a represe. Takový způsob se 
mi zdá špatný.

Občané města si pravdě-
podobně všimli, že automa-
ty a hazard v našem městě 
dosud nezmizely. Problém je 
totiž v lidské vynalézavosti. 
A proto již nyní mají některé 
provozovny režim tzv. nadace 
a vyhláška se na ně nevztahuje. 
Firmy sem navezly i jiný druh 
automatů, na které se vyhláška 
též nevztahuje. Navíc sázení 
na sport je jednoduché a není 
ničím regulované. Stejně tak 
Sportka. Nadace, jiné stroje 
a jiný hazard ovšem odvádějí 
poplatky přímo státu a ani daně 
se nepřerozdělují. Takže měs-
to na nich nemá žádný podíl. 
Tolerovat je ale musí. Hazard 
tedy v našem městě prostě 
zůstane. S důsledky vyhlášky 
se ovšem budeme muset tepr-
ve vypořádat.

A s jakými důsledky?  Před-
ně – najednou došlo k záka-
zu heren. Na nadace a nové 
automaty se mnoho pravidel 
nevztahuje a bude těžší je 
kontrolovat.

 A v případě, že by se poda-
řilo vytvořit nástroj pro vystr-
nadění všech automatů včet-
ně nadací a jiných zařízení, 
vytvoříme prostor pro nele-
gální činnost. Stejně tak jako 
zákaz pití alkoholu nezname-
ná, že lidé přestanou pít, tak 
zákaz sázení neznamená, že 
lidé přestanou sázet. Pros-
tě jen vytváříme prostor pro 
nelegální činnost. A ta nebu-
de vůbec regulována, tudíž 
automaty mohou být nastave-
né všelijak, sázet se může na 
ledascos a způsob může být 
ledajaký. Vždyť všichni jsme 
obeznámeni s důsledky prohi-
bice v USA.

A řešení? Já osobně jsem 
velkým zastáncem důsledné 
regulace, ale nikoli úplného 
zákazu. Stav, kdy v našem 
městě bylo 6 až 8 heren, byl 
neudržitelný. Ale pojďme 
schválit vyhlášku, která dovo-
lí existenci dvou nebo tří míst, 

kde bude možnost automaty 
provozovat, pojďme těmto 
místům omezit počet stro-
jů. Díky tomuto opatření se 
nevytvoří prostor pro šedou 
ekonomiku nebo černé herny. 
Město bude moci efektivně 
kontrolovat provozovatele 
a popřípadě je sankcionovat. 
Město bude držet v rukávu 
trumfy a nezahodí jen tak 
karty. Otázka je, kolik trumfů 
bude držet. 

A fakt, že majitel jedné 
z největších firem provozu-
jících hazard v ČR zastupuje 
našeho ministra v Senátu lec-
čemus napovídá.

Je zcela logické, že segment 
obyvatelstva našeho města, 
který je proti zákazu hazar-
du se bude nyní cítit okraden 
o několik milionů korun, kte-
ré toto odvětví každoročně 
přispívá do naší kasy. Myslím 
totiž, že je velice iracionální 
zbavovat se jakéhokoli pří-
jmu ve chvíli, kdy se velice 
neúspěšně snažíme vytvořit 
alespoň vyrovnaný rozpočet. 
Jsem přesvědčený, že mlá-
dežnické a sportovní spolky 
by jistě uvítaly zvýšení pří-
spěvků od města, v případě, 
že město peníze z hazardu 
nebude chtít vynaložit jinak. 
A to nemluvím o tom, že nás 
čeká výstavba mnoha projek-
tů, které nám slíbila nová koa-
lice.                        Ivan Rybár
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Kombinovaný 
turnaj žen 
a dorostenek 
v Plzni

Oddíl KNS Bolevec uspořá-
dal společný turnaj v národní 
házené pro ženy a dorostenky. 
Z oddílu TJ Přeštice se zúčast-
nilo družstvo dorostenek, které 
tvoří převážně hráčky katego-
rie starších žaček.

Výsledky Přeštic:
- Tymákov B 6:8, - Ejpovi-
ce 12:11, - Tymákov A 3:16, 
- Vřeskovice 6:6

Pořadí turnaje:
1. Tymákov A (dky), 2. Tymá-
kov B (dky), 3. TJ Přeš- 
tice (dky), 4. Vřeskovice (ž), 
5. Ejpovice (ž) 

Sestava Přeštic:
Baumrukrová, Loudová – Jab-
bourová, Mlynaříková, Komo-
rousová, Szlachtová – Kli-
nerová (13), Tušková N. (8), 
Moravcová (3), Kašparová 
(3), trenér: Moravec.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené 

TJ Přeštice

ZHP národní 
házené 
dorostenek 
v Plzni

ZOSK Plzeň uspořádala 
Zimní halový pohár v národ-
ní házené dorostenek. Tento 
oblastní pohár byl kvalifikací 
do nově zavedené Zimní ligy 
pro kategorii dorostenek, kam 
postupují první tři družstva. 
Takže pro dorostenky Přeštic 
zůstalo smolné umístění na 
nepostupovém 4. místě.

Výsledky Přeštic:
- Tymákov 8:8, - Ejpovice 8:4, 
- Božkov 7:4, - Kyšice 7:6, 
- Příchovice 8:10, - Plzeň- 
-Újezd 3:9

Pořadí turnaje:
1. Tymákov, 2. Plzeň-Újezd, 
3. Příchovice, 4. TJ Přeštice, 
5. Kyšice, 6. Božkov, 7. Ejpo-
vice 

Sestava Přeštic:
Baumrukrová, Loudová, Mo-
ravcová – Jabbourová, Mlyna-
říková, Komorousová, Szlach-
tová – Klinerová (24 branek), 
Tušková N. (10), Moravcová 
(2), Kašparová, Černá (5), tre-
nér: Moravec.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené 

TJ Přeštice

Třetí místo na turnaji 
mladších žáků v Chomutově

V sobotu 13. 12. 2014 se 
zúčastnili mladší žáci TJ Přeš-
tice turnaje v národní háze-
né ve sportovní hale Málkov 
u Chomutova. Oddíl TJ Přeštice 
postavil do turnaje dvě družstva. 
Jedno bylo složeno z hráčů, kte-
ří hrají tuto kategorii převážně 
poslední rok a druhé bylo mlad-
ší, kde hráli chlapci věkově 
v přípravkovém věku a budou 
za mladší žáky hrát 2-3 roky.

Výsledky ve skupině A
– TJ Přeštice B – starší:
- KNH Chomutov 18:9, - Baník 
Most 9:4, - Plzeň-Újezd 3:7

Výsledky ve skupině B
– TJ Přeštice A – mladší:
- Řevnice 7:11, - Božkov 0:15, 
- Litvínov 4:14

Utkání o umístění:
o 3. místo TJ Přeštice B - KNH 
Litvínov 8:6
o 7. místo TJ Přeštice B - KNH 
Chomutov 4:16  

Pořadí turnaje:
1. Plzeň-Újezd, 2. Božkov,  
3. TJ Přeštice B, 4. Litvínov, 
5. Most, 6. Řevnice, 7. Cho-
mutov, 8. TJ Přeštice A

Sestavy Přeštic:

„A“: Hurt – Hranáč, Buber-
le, Pogadl, Kubeš – Stehlík (5 
branek), Brada (4), Wohlmut 
(6), Treml  

„B“: Štycha – Schreiber, Hru-
bý, Tříska – Šilingr (20), Štengl 
(12), Seifert (6)

Postup prvoligových žen 
TJ Přeštice do semifinále ČP

V sobotu 10. ledna 2015 byly 
zahájeny boje v zimní soutěži 
– Českém poháru žen národní 
házené. Prvoligové ženy hrá-
ly čtvrtfinálovou skupinu B 
v Žatci. Touto skupinou pro-
šly suverénně a z 1. místa si 
zajistily postup do semifinále, 
které se bude konat v neděli  
15. 2. 2015 v hale Plzeň Bor-
ská pole.

Výsledky Přeštic:
- Raspenava 11:5, - KNH Cho-
mutov 17:6, - SK Chomutov B 

18:4, - Žatec 15:9, - SK Cho-
mutov A 11:6

Pořadí:
1. TJ Přeštice A, 2. Žatec,  
3. Raspenava, 4. KNH Cho-
mutov, 5. SK Chomutov A,  
6. SK Chomutov B 

Sestava Přeštic:
Zadražilová, Moravcová –
Vizingrová K., Vizingrová E., 
Bošková, Červená P., Horáková 
– Kalčíková (24 branek), Volá-
ková (23), Krouparová (12), 
Červená N. (8), Kačírková (5).

Úspěšný turnaj pro přípravky 
TJ Přeštice v Plzni

V sobotu 6. prosince 2014 se 
zúčastnila 3 družstva přípravek 
kvalitně obsazeného turnaje 
národní házené v nafukovací 
hale ZŠ Bolevec.

Starší přípravka TJ Přeštice 
A zvítězila ve všech utkáních 
a obsadila 1. místo. 

Sestava TJ Přeštice A:
Hranáč (6 branek) – Kahán-
ková (1), Hurtová (1), Buber-
lová (12), Treml (15), Stehlík 
(20), Brada (14), trenérka: 
Kačírková.

Mladší přípravka měla 
pořadí:

1. Sokol Březno, 2. TJ Přeš-
tice B, 3. TJ Litohlavy, 4. TJ 
Přeštice C, 5. S. Nezvěstice, 
6. S. Tymákov 

Sestava TJ Přeštice B:
Lukášová – Kullová (4), Po-
korný (8), Poláček (1), Kripne-
rová (8), Kováříková (7), Du-
chek (1), Tolarová, trenéři: 
Gruszka, Langmajerová.  

Sestava TJ Přeštice C:
Vávrová – Beneš (14), Hanzar 
(5), Hurt (2), Aschenbrenero-
vá, Milotová, Toušková, Bur-
lová (1), Salom (8), trenéři: 
Schejbalová, Míka.

Vítězství starších žaček TJ Přeštice 
na Mikulášském turnaji v Plzni

V neděli 14. prosince 2014 
uspořádal KNS Bolevec tur-
naj v národní házené pro starší 
žačky. Oddíl TJ Přeštice posta-
vil 2 družstva A a B. 

Výsledky zákl. sk. A:
TJ Přeštice A - Ejpovice 9:5, 
- Březno 11:0, - Modřany 9:1, 
- Žatec 9:2. 

Pořadí ve skupině A:
1. TJ Přeštice A, 2. Ejpo-
vice, 3. Žatec, 4. Modřany,  
5. Březno

Výsledky zákl. sk. B:
TJ Přeštice B - Tymákov 3:6, 
- Bakov 9:7, - Litvínov 10:3

Pořadí ve skupině B:
1. Tymákov, 2. TJ Přeštice B,  
3. Litvínov, 4. Bakov

Finálová skupina výsledky:
TJ Přeštice A - Tymákov 10:1, 
- TJ Přeštice B 6:7, - Ejpovice 
9:5  

TJ Přeštice B - Ejpovice 4:1, 
- Tymákov 3:6, - TJ Přeštice 
A 7:6

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A, 2. TJ Přešti-
ce B, 3. Tymákov, 4. Ejpovice, 
5. Žatec, 6. Litvínov, 7. Bakov, 
8. Modřany, 9. Březno

Sestavy družstev TJ Přeš-
tice:
„A“: Loudová – Mlynaříková, 
Skálová, Jabbourová, Bruná-
tová, Hásová – Tušková N. 
(21 branek), Klinerová (9), 
Wiesnerová (19), Schejbalová 
B. (6), Komárková (2), trenér: 
Tušek.
„B“: Lenková – Kamenová, 
Dobrá, Řezníčková, Hodano-
vá, Tušková K. – Schejbalová 
A. (8), Trávová (7), Ausberge-
rová (13), Tremlová (5), Sed-
láčková P., Častová, trenérka: 
Jabbourová.

Jak je to vlastně s hazardem?
Od 1. ledna 
letošního roku začíná
plošný zákaz
některých hazardních
her na území našeho
města.

Město také nemá
nárok na podíl z daní.

Od roku 2016 nás
totiž čeká úplná změna 
– nový zákon z dílny
nového ministerstva
financí.

Výstavní rok 2015 v DHP

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice
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Druhé místo „Přeštických 
kanců“ v Plzeňském kraji

Vyhlašování výsledků čtr-
náctého ročníku Plzeňské 
amatérské ligy horských kol 
Becker cup 2014 v Chrástu 
bylo pro družstvo „Přeštických 
kanců“ radostnou událostí. Po 
loňském čtvrtém místě se letos 
družstvo ve složení Tereza 
Burlová, Kristýna Burlová 
a Jan Štych dostalo na bednu 
a obsadilo v celkovém hod-
nocení 2. místo v Plzeňském 
kraji v amatérské lize hor-
ských kol Becker Cup 2014. 

Závod seriálu Becker Cup 
2014 mohli vidět návštěvníci 
i v Přešticích, kde se závod 
konal v Městském parku 
a pokračoval na náměstí.

Po sečtení průběžných 
výsledků všech závodů Becker 
Cupu 2014 zavládla v družstvu 
radost z krásného 2. místa, 
ale i radost z individuálních 
výsledků jednotlivých členů, 
které přispěly k celkovému 
hodnocení družstva.

Kristýna Burlová, repre-
zentující oddíl Author team 
Stupno, obsadila ve své kate-
gorii mladší žačky 1. místo, 
Jan Štych hájící barvy týmu 
Cyklosport Pit-stop.cz Klato-

vy obsadil 3. místo v kategorii 
starší žáci a nejmladší člence 
družstva Terezce Burlové z TJ 
COPRu Přeštice patřilo 2. mís-
to v kategorii žákyně nábor. 
V roce 2015 mají všichni členo-
vé družstva „Přeštických kan-
ců“ vysoké cíle. Čeká je nároč-
ný seriál horských kol, starší 
členy družstva Kristýnu a Hon-
zu souboje o umístění v seriá-
lu závodů v silniční cyklistice. 
Každoročně dochází ke zlepše-
ní výkonů, tak se v roce 2015 
dočkáme snad i zlata družstev 
či individuálních umístění.

Text  +  foto (red)

Detský 
maškarní
karneval,
který pořádá mateřská škola 
v Horšicích, se bude konat 

dne 14. 2. 2015 
od 14 hodin 

v hostinci 
„Na Kanárku“ 

v Újezdě. 
Tradičně 

na vás čeká 
bohatá tombola.

 Moc se na všechny 
těšíme!

ROK 1957
Horní řada zleva: Blažek, Novák, ? Kacerovský, Kohout, Král, 

Kubík, Votík, Kasl. Klečící: Braňka (chybí jeho brácha) Kasl 
Fr., Kouřimský, Fořt, Potrůček, chybí M. Sikyta, K. Brunát,  
V. Běl, K. Sýkora. Leží brankář: Jindřich Jindra – také brankář 
divizního fotbalu v Přešticích, ligy v Hradci Králové i národního 
mužstva.

Kdy už začneme 
konečně v Přešticích 
bruslit?

Milí čtenáři, po delší době se 
opět ozývám, abych zveřejnil 
svoji myšlenku – a možná, že 
nejenom moji – která mě celá 
léta trápí. V Přešticích, kde 
žiju od svého narození a kde 
jak se obrazně říká znám kaž-
dý kámen (zatím mi paměť 
slouží) mne trápí, že ubývá 
široká sportovní činnost dětí, 
které sedí u počítačů a v hod-
ně případech tloustnou, což 
neprospívá jejich zdraví.

Ale teď k věci. V Přešticích 
chybí ledová plocha, kde by se 
děti, a nejenom ony, „vyřádily“. 
Záměrně říkám umělá ledová 
plocha (kluziště) a ne zimní 
stadion – to už jsou milionové 
investice. Vysvětlím, o co jde: 
už před 60 lety (Bože, jak to 
utíká), tehdy jsme hráli v Přeš-
ticích hokej na úrovni krajské-
ho přeboru i divize (viz foto), 
se vážně uvažovalo o umě-
lém ledě. Tehdy vyřazovali 
z plzeňského pivovaru kom-
presory, které by posloužily 
ještě v Přešticích k ochlazení 
kluziště. Tento záměr se ne- 
uskutečnil. V dnešní době, kdy 
nám na pravou zimu zůstaly už 
jen krásné vzpomínky a teplo-
ty se v zimním období pohy-
bují kolem nuly, by stačilo, 

jak se lidové říká, jen chlaze-
ní přikrmit. To znamená, že 
zařízení by nemuselo být tak 
výkonné, tedy ekonomicky ne 
tak náročné. Jedná se o provoz 
od listopadu do března – nikdo 
nechce bruslit v létě. Potom by 
nic nebránilo ani rodičům, aby 
konečně začali dětem kupovat 
brusle nebo i hokejky. Vedle 
kluziště by byla malá bouda 
jako ohřívárna (pamatujeme, 
když se bruslilo na „Rybárně“, 
později KČT). Samozřejmě 
podle poptávky a finančních 
možností by mohly v příštích 
letech následovat další eta-
py výstavby, tzn. zastřešení, 
ochozy pro diváky, restau-
race, parkoviště apod. Tento 
záměr by měl být realizován 
v místech navýšeného teré-
nu u Zámostí již s uvedenou 
kapacitou (rozšiřováním) a ne 
v zátopové oblasti KČT.

Vážení radní, zamyslete 
se nad touto mojí myšlen-
kou a přáním a nevymýšlejte 
megalomanské projekty jako 
vaši předchůdci, na které pak 
nejsou finance a padají pod 
stůl – udělejte něco pro zdraví 
budoucích generací.

Petr Blažek
bývalý hráč

Házenkáři hodnotili
Mezi tři největší oddíly 

v přeštické tělovýchově patří 
národní házenkáři, mají 234 
členů, z toho 116 dospělých. 
Sešli se v závěru prosince na 
výroční schůzi, aby bilancova-
li právě končící rok. Dobře se 
poslouchaly hodnotící zprávy 
úspěšných družstev. Zazněla 
i kritika do vlastních řad, tam, 
kde hráčský potenciál je, ale 
zatím se jej nedaří promítnout 
do výsledků, hráči a hráčky 
jej nedokáží „prodat“. Mlad-
ší žačky byly třikrát zlaté 
– v oblastní soutěži, vyhrály 
Zimní halový pohár a do třetice 
zvítězily na mistrovství repub-
liky. Oproti tomu starší žačky 
měly rok stříbrný, druhé místo 
v oblasti a druhé místo vybo-
jovaly na Poháru ČR. Další 
část započala volbou výboru 
oddílu, ten bude pracovat ve 
stejném složení jako dosud. 
Rozsáhlým bodem byla kont-
rola plnění plánu akcí. Ten byl 

ztížen tím, že přes prázdnino-
vé měsíce procházel celý areál 
modernizací a také byl položen 
nový umělý trávník a vzniklo 
Sportovně rekreační centrum. 
Tady zaznělo výrazné poděko-
vání městu Přeštice za spolu-
financování rekonstrukce are-
álu. Mimo pravidelné soutěže 
se uskutečnily všechny turnaje 
i letní výcvikový tábor. Navíc 
ještě přeštický oddíl uspořá-
dal školení trenérů. Podobně 
obsáhlý je i plán na letošní rok, 
kdy v soutěžích od přípravky 
po dospělé hraje patnáct druž-
stev. Oddíl je připraven uspo-
řádat řadu turnajů, opět nechy-
bí ani pravidelný letní tábor. 
„Je tady dobrá parta, která umí 
vzít za práci a táhnout za jeden 
provaz,“ řekl v závěru před-
seda Ruda Lang. „Takže chci 
poděkovat za odvedenou prá-
ci a zároveň věřím, že se nám 
podaří vše podle letošního plá-
nu splnit.“                         (šat)

Na výroční schůzi přeštických národních házenkářů zazněly 
z úst trenérů zprávy o činnosti svěřených družstev, mnohé hodně 
kladné díky medailovým úspěchům.

                                                                                                        Požadujeme:
• vyu ení v oboru 
• praxe minimáln  3 roky 
• spolehlivost, zodpov dnost, manuální zru nost
• práce na ŽL nebo HPP – dle dohody 
• loajalitu

         hledá uchaze e na pozici:                                                  Nabízíme:

• práci v nov  rozvíjející spole nosti

• možnost dlouhodobé spolupráce 

• motivující finan ní ohodnocení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Své životopisy zasílejte na mail: obchod@top-stav.cz nebo volejte na mob.  +420 777 877 528

Velké míče
Jde o bezpečné a klidné cvi-

čení, které se provádí na vel-
kém nafukovacím míči, který 
slouží i jako důmyslná balanč-
ní pomůcka. Velké míče se 
využívají k preventivnímu 
cvičení proti bolesti zad nebo 
nesprávnému držení těla. Vel-
mi příjemně uvolní tělo a záro-
veň navedou člověka snáze do 
správných pozic, které mohou 
být bez míče velmi náročné. 
Tělo kopíruje zakřivení míče 
a tím vede tělo správným smě-
rem. Velmi efektivně zapoju-
jeme CORE – střed těla a jeho 
hluboký stabilizační systém. 

Cvičení na míči se doporučuje 
lidem všech věkových katego-
rií, těhotným ženám i starším 
občanům. Hodina je vedena 
převážně na velkých míčích, 
ale používáme i jiné pomůc-
ky, včetně například běžných 
židlí, a tím podpoříme správ-
né držení těla i v běžném ste-
reotypu všedního dne. Ani ve 
stáří nemusíte růst do země, 
stačí vyměnit špatné návyky 
držení těla za lepší. Není nut-
né trpět bolestmi zad, přijďte 
vyzkoušet.

Helena Hodanová
TS Hely Přeštice

placená inzerce

SLEDUJTE 
www.kzprestice.cz

www.facebook.com/kzprestice


