
Proč jste 
přišel prá-
vě do Přeš-
tic?

Zrovna když 
jsem měl po 
škole, dostal 

jsem nabídku pěti míst. U nás 
je zvykem, že když si farář 
vybírá místo, tak objíždí sbo-
ry a mluví s lidmi. Podle toho, 
jak si navzájem se sborem sed-
ne, jak si vyhovují, tak se pak 
farář domluví. Takže já jsem 
si vybral přeštický sbor, oni si 
vybrali mě a jsem tady.

Dostal jste pět nabídek. 
Které to byly? 

Třeba Karlovy Vary, Do-
mažlice, Teplá.
Tak to jsou velká města, 
prestižnější. Proč jste 
zvolil zrovna Přeštice?

Na praxi jsem byl v Domažli-
cích u mého mentora a on měl 
na starosti i Přeštice, Merk-
lín, Klatovy, takže jsme sem 
jezdili. Těsně před nástupem 
jsme měli se ženou svatbu, 

chtěli jsme mít děti a to hrálo 
roli. Například v Karlových 
Varech je sborový dům přímo 
naproti Thermalu, v podstatě 
bez zahrady, ani tam není kde 
zaparkovat autem. A hlavně 
se sborem v Přešticích jsme si 
padli do oka.
Vy jste z farářské rodiny. 
Co to znamená? 

Není to po generace. Farář 
byl jenom můj otec, ale prav-
da je, že v evangelické církvi 
se často farářství dědí z otce 
na syna, opravdu i po několik 
generací.

Měl váš otec za komu-
nismu nějaké problémy 
s tím, že je farář?

Otec začínal v Českých 
Budějovicích, tam řekl nějaké 
nevhodné slovo, takže mu vza-
li státní souhlas. Pak pracoval 
někde jako hlídač a když při-
šla možnost jít do Teplé, což 
byla taková malá víska hodně 
komunisticky profilovaná, tak 
mu zástupci města rovnou řek-
li, že tam vydrží maximálně 
rok a půjde pryč. 

Takže v té chvíli souhlas 
dostal?

S tím, že to byla taková zastr-
čená vesnička. Nakonec tam 
vydržel přes 30 let hlavně kvů-
li ženě. Máma je magistra far-
macie, měla na starost místní 
lékárnu a právě do té zapadlé 
vísky se nedařilo sehnat niko-
ho jiného. 
A proč jste šel studovat 
bohosloví? Kvůli otci?

Pokračování rozhovoru 
na straně 2
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Vánoční zpívání na náměstí 

ROZHOVOR MĚSÍCE   L E D N A

Nový rok v Přešticích začal netradičním slavnostním ohňostrojem

Jan Satke: V Úhlavě jsem ještě nekřtil
Rozhovor s Janem Satkem, farářem Českobratrské církve evangelické, o tom, proč mu Přeštice připadají jako ráj, proč 
neposílá děti do školy a o kostelíku na farní zahradě.

První zprávy 
z frontové linie
Hlášení místostarosty 
o stavu projektů

Dovoluji si tímto zahájit cyk-
lus nárazových hlášení o stavu 
projektů, které občany Přeštic, 
Skočic, Žerovic a Zastávky 
nejvíce zajímají.  Po měsíci na 
radnici se může zdát předčas-
né cokoli bilancovat, ale cítím 
povinnost vás o všem podstat-
ném informovat. Tedy hlavně 
o projektech kde došlo k posu-
nu.  Nerad bych to zakřikl, ale 
soudě dle práce nového zastu-
pitelstva máme velmi slušnou 
šanci táhnout za jeden pro-
vaz a dát našim roztříštěným 
snahám jasnější směr. Takže 
k věci…
Výstavba bazénu, lépe 

řečeno vodního centra, je 
poměrně dlouhodobý plán, ale 
už o tom jednáme. V rozpočtu 
na rok 2015 budeme pamato-
vat na částku potřebnou mini-
málně k vypracování studie 
a projektu pro územní řízení, 
abychom mohli žádat o dota-
ce. Podle kuloárních informací 
bude zřejmě vyhlášen i dotač-
ní titul na podporu cestovní-
ho ruchu, ze kterého bychom 
při troše snahy a štěstí mohli 
čerpat. Po prvotní rozvaze se 
zdá, že máme velmi slibnou 
spádovou oblast a pokud se 
nám podaří zvolit správný 
poměr uvážlivosti a odvahy, 
budeme mít skvělé vodní cen-
trum s nízkými provozními 
náklady a bilancí okolo nuly. 
Vzhledem ke statistice provo-
zu okolních bazénů je to sice 
hodně smělý plán, ale ambice 
jsou tu od toho, aby nebyly 
zbytečně nízké.
Cena vody je ze skupiny 

problémů, kde se pohybujeme 
v těsných mantinelech daných 
legislativou a především pod-
mínkami dotace projektu Čis-
tá Berounka. Vracet dotaci 
je to poslední, co si můžeme 
dovolit, takže musíme vytvá-
řet poměrně vysoké rezervy na 
rekonstrukce sítí a platit vyšší 
cenu. Jednou z proměnných ve 
složitém vzorci výpočtu vod-
ného a stočného je otázka, zda 
je obec plátcem DPH. Plátci 
DPH totiž mohou účtovat nižší 
cenu vody. My jsme se plát-
ci stali až v průběhu procesu, 
takže musíme žádat o výjim-
ku, přehodnocení podmínek 
dotace a úpravu výpočtu ceny 
vodného.  Je to složitý proces, 
ale doufám, že v průběhu roku 
budeme moci ohlásit uspokoji-
vé výsledky.

Pokračování na str. 2

Vážení spoluobčané, mi-
lí hosté, milé děti, vítám 
Vás v novém roce 2015. 

Od roku 2001 se 1. leden nesla-
ví jen jako Nový rok, ale také 
jako státní svátek – Den obno-
vy samostatného českého státu. 
V tento den před 13 lety  vznik-
ly ve střední Evropě dva nové 
samostatné státy – Česká repub-
lika a Slovenská republika.

Dnešní den je okamžikem, 
kdy si přejeme do nového roku 
vše nejlepší, ale kdy je na místě 
zhodnotit též rok, který před pár 
hodinami skončil. Rok 2014 byl 
rokem změny, která se po pro-
běhnuvších komunálních vol-
bách projevila ve vedení našeho 
města. Proto stojím dnes před 
Vámi. Čas, který jsme doposud 
na radnici strávili, nám zatím 
neumožňuje naši dosavadní 
práci příliš rekapitulovat. Přes-
to se nám podařilo zrealizovat 

již několik změn, které jsme si 
předsevzali. Na dalším usilovně 
s ostatními zastupiteli pracuje-
me a budeme Vás o tom prů-
běžně informovat.

Co ale zcela jistě musím zmínit, 
je velice úspěšná práce různých 
zájmových skupin či sdružení, 
spolků a organizací, které jsou 
nositeli dobrého jména Přeštic 
nejen zde, ale i v širokém okolí. 
Ať už se jedná o oblast hudby 
(pěvecký sbor Carmina, decho-
vý soubor při ZUŠ Přeštice, 
pěvecké sbory Hlásek, Minihlá-
sek, Skalka, Skaláček), o úspě-
chy našich sportovců – členů 
tělovýchovné jednoty či Sokola, 
ale také samozřejmě úspěchy 
žáků základní školy. Děkuji za 
příkladnou reprezentaci nejen 
samotným účastníkům, ale 
též jejich vedoucím, trenérům 
a učitelům. Jsme velmi spoko-
jeni s prací našeho KKC, které 

se významnou měrou podílí 
na nabídce kultury, stejně tak 
i DHP, který nám připomíná ve 
svých expozicích, ale i zajíma-
vých výstavách či přednáškách 
slávu našeho města současného 
i minulého. Dobrou práci odvá-
dí též DDM v oblasti zájmových 
aktivit. Členové SDH nám často 
pomáhají při různých kulturních 
akcích, ale jsou vždy připraveni 
chránit naše zdraví a majetky, 
stejně tak i členové MP.
Dovolte mi, abych 

nyní nejen všem jmeno-
vaným, ale také všem 
ostatním, kteří při své 
práci  i v osobním životě 
dělají čest našemu měs-
tu, též obyvatelům Sko-
čic, Žerovic a Zastáv-
ky symbolicky připil na 
zdraví a popřál mnoho 
štěstí a úspěchů v novém 
roce.

Jaroslav Uhlíř
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7. 2. 2015
od 15.00 hodin

velký sál KKC Přeštice  |  vstup: 160 Kč 
předprodej: TIC Přeštice

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 21. 1. 2015
od 18.00 hodin

ve velkém sále
KKC Přeštice 

Masarykovo náměstí

Na Nový rok připravilo město Přeštice ve spolupráci s KKC Přeštice slavnostní ohňostroj, kterému předcházel projev starosty 
Karla Naxery. Projev Vám přinášíme níže.

OBSAH NOVIN:

Dům historie Přešticka 
v roce 2015        str. 4

Vítání občánků  str. 7

Dotazy
na zastupitele   str. 9

Lepší fara než lékárna

Ve středu 17. prosince 2014 se konaly na přeštickém náměstí vánoční trhy. Vrcholem dne byl koncert pěveckých sborů, vánoční zpí-
vání koled s Českým rozhlasem Plzeň.                                                                                                                         Foto Karel Beneš

Foto Milan Janoch



Dokončení ze strany 1
Mě velice bavila biologie 

a přírodní vědy, takže jsem si 
vybíral mezi farmacií a teo-
logií. Když přišlo na lámání 
chleba, tak jsem se rozhodl pro 
teologii. Řekl jsem si, že pro to 
mám větší obdarování. 

„Radši s lidmi než 
s tabletkami“

Předpokládám ale, že 
hlavní roli hrál vztah 
k Bohu?

Bezpochyby. Měl jsem zku-
šenosti, věděl jsem, jak to fun-
guje na faře. Navíc na faráře 
nechodí mnoho lidí. Tak jsem 
si řekl, že bych to měl dělat.

„Křest v řece, svatba
na louce“

Jak to vzniklo, že vy, 
farář z Přeštic, máte pod 
sebou Klatovy? To je 
docela nezvyklé.

To je dané tím, že jak v Kla-
tovech, tak i v Přešticích, 
evangelické sbory vznikly ve 
dvacátých letech minulého 
století. Ovšem jenom tady se 
podařilo církvi získat budovu. 
Po druhé světové válce jsme 
dostali přeštickou synagogu. 
Jenže v roce 1974 ji zbourali 
kvůli další výstavbě. Nakonec 
se nám podařilo koupit objekt 
dnešní fary. V Klatovech nic 
nemáme, takže to řídím odtud. 
V neděli odpoledne tam mám 
bohoslužby a ve středu, to 
máme biblickou hodinu, studi-
um Bible.
Kolik tam máte farníků?
Aktivních zhruba deset.
To máte víc v Přešticích.

Tady je nás okolo třiceti, kar-
totéčně zhruba 80, ale mnoho 
členů je rozeseto po okolí, 
a dost z těch, kteří bydlí mimo 
Přeštice, je už vyššího věku 
a na bohoslužby nechodí.
Budova fary nevypadá 
jako kostel. Kde tu máte 
oltář?
Oltář nemáme. Máme čistě jen 
stůl Páně. Zkrátka stůl, protože 
to podstatné pro nás je Bible, 
boží slovo, to je základ, na kte-
rém to stojí.
A varhany máte?

Klasické varhany s píšťala-
mi by se sem nevešly, takže 
máme keyboard. Na ten hraje 
Marie Mišterová. Petra Mište-
rová doprovází na kytaru a na 
tu někdy hraju i já. 
Kolik k vám chodí dětí?

Já myslím, že kolem dvaceti. 
My se snažíme s dětmi hodně 
pracovat, je tomu přizpůsobe-
ná jedna bohoslužba měsíčně. 
Kázání je přizpůsobené dětem, 
aby rozuměly, o čem se mlu-
ví. Jedna bohoslužba v měsíci 
je zaměřená na mládež, jedna 
bohoslužba je s hostem a poté 
je společný oběd.
A kdo ho vaří?

Střídáme se, jednotlivé 
rodiny.
Takže se nestřídáte vy 
s manželkou?

Ne (smích).
Práci s dětmi vnímáte 
víc jako sociální nebo 
jako evangelizační akti-
vitu?

Těžko říct. Když děláme 
nedělní školu, tak je jasné, 
že je to biblické vyučování.  
Neděláme to nezaujatě, ale 
chceme dětem předat to, čím 

žijeme. Chceme, aby si jed-
noho dne v dospělosti mohly 
vybrat mezi životem s Bohem 
a mezi životem bez Boha.
Evangelizace tedy není 
to hlavní?

Děláme to samozřejmě jako 
křesťané, ale prvotní věc není 
lovení dušiček. Teď je tady 
hodně lidí, kteří mají to obda-

rování, chtějí pracovat s dětmi, 
kromě pastorační pracovnice 
to dělají všichni zadarmo. Je 
tu třeba klub Royal Rangers, 
něco na způsob skauta. I když 
samozřejmě duchovní část, 
ten biblický příběh tam je, ale  
není to to jediné. Děti se 
učí poznávat přírodu, vážou 
uzly, poskytují první pomoc 
a podobně.
Vy na faře i křtíte. Kde? 

Křest je možné vykonat 
pokropením nebo ponoře-
ním. Takže pokud někdo chce 
pokřtít ponořením, tak je tře-
ba hledat místo. Například 
v Úhlavě to jde, to je biblický 
způsob. 
To už jste dělal?

V Úhlavě jsem ještě nekřtil, 
ale klidně bych to udělal.  
Nedávno jsme využili toho, že 
jsme byli o víkendu s celým 
sborem v Horšovském Týně. 
Tam máme zázemí i s venkov-
ním bazénem. Takže jsem křtil 
v bazénu.
Už tu byla někdy svat-
ba?

Byla, už si ale nevzpomenu 
na rok, zhruba před pěti, šesti 
lety. Není toho tolik. Spíš se na 
mě obracejí lidé, že chtějí svat-
bu s tím, že mají vyhlídnuté 
místo.  Často je to venku v pří-
rodě, třeba na louce. Poslední 
svatbu jsem měl v Merklíně 
v kostele.

„Učení doma je
efektivnější“

Co dělá vaše manželka?
Moje manželka má střední 

školu na výrobu hraček z tex-
tilu a ze dřeva. Takže doma 
vyrábí s dětmi. Před pár týdny 
ale třeba v Domě historie Přeš-
ticka předváděla háčkování 
různých hraček. Jinak je s dět-
mi doma. Učí je. 

Děti tedy neposíláte do 
školy? 

Život na faře je specifický 
i tím, že pracuji o víkendech. 
Mám volný den pondělí místo 
neděle, a protože chci být hod-
ně s dětmi, tak je máme doma. 
To je ale jenom jednou 
týdně, není v tom ješ-
tě něco jiného? Nějaká 

nedůvěra v školský sys-
tém? 

Ne určitě ne, škole fandíme.
Neříkáte to jen proto, 
abyste je neurazil?

Ne, ne, v žádném případě, 
Jan Amos Komenský byl pře-
ce evangelík, reformátor.
Jak dlouho ještě nechá-
te ty nejstarší doma?

Jenom na prvním stupni. 
Díky maminkám, které doma 
děti vyučovaly, se nám poda-
řilo najít lektorku domácí-
ho vyučování. Ta je placena 
ministerstvem školství a má na 
starosti rodiny s domácí výu-
kou. Samozřejmě naší největší 
obavou bylo, aby děti netrpěly 
nedostatkem sociálního kon-
taktu, aby jejich osobnost měla 
dost času se vyhranit nebo 
dozrát, ale byli jsme ujištěni, 
že v žádném případě. Navíc 
žijeme na faře, kde je pořád 
plno dětí.
Máte doma televizi?

Nemáme, pro mě je to ztrá-
ta času. Vím sice, že dávají 
spoustu zajímavých pořadů, 
ale nějak to nezvládám a ne-
stíhám. Děti to nevyžadují, ale 
protože víme, že naše dětská 
kinematografie je velice dob-
rá, tak si večer občas uděláme 
čas, sedíme u počítače a pouš-
tíme si večerníčky nebo pohád-
ky. V Basileji jsem zjistil, že 
všichni Švýcaři znají naše 
pohádky, večerníčky, takže si 
myslím, že je to velice dobré.
Vaše děti věří na Ježíška?

Ne to ne, ani nějak nikdy 
nevěřily. Od malička vědí, 

že dárky dávají rodiče. Ale 
stromek a kapra samozřejmě 
máme. Pro nás je to slavnost. 

„Ze Sudet do ráje“

Jaké máte plány? Co byste 
rád v Přešticích vykonal?

Pro mě je život ve sboru 
důležitý, protože to je taková 

velká rodina a navíc psychote-
rapeutická dílna nebo prostor, 
kde člověk žije ve vztazích a učí 
se spoustě věcem. I děti v tom 
mají možnost vyrůstat a přijí-
mat určité návyky. Mojí snahou 
je, aby se sbor malinko rozrostl, 
aby se tu scházelo víc lidí. 
Prostě víc oveček.

Ono to zní hloupě, víc oveček, 
to je zavádějící. Ale větší spole-
čenství lidí nabízí, že si víc lidí 
spolu sedne, pohovoří a tak.
Co Vám v Přešticích chybí?

Když jsem sem přišel do 
Přeštic, byl jsem zvyklý na 
poměry v Sudetech. Tady to 
pro mě byla velká změna. Na 
rozdíl od Sudet tu žijí rodi-
ny po generace. Na úřadech 
se lidé chovají úplně jinak, 
i v obchodech, prostě je tu zce-
la jiný přístup. 
Horší nebo lepší?

Daleko lepší, já jsem přišel 
skoro do ráje. Město nás bere 
jako partnera, což je úžas-
né. V Sudetech je to daleko 
složitější. Tam jste jako křesťan 
a člen farního sboru tak trochu 
odepsaný.
Takže vám nic nechybí?

Přemýšlím (dlouhá pauza).  
Já bych možná na něco přišel, 
ale snažím se být spokojený 
se vším, co je. Snažím se žít 
nějakým způsobem pro sbor 
a pro lidi, co jsou tady. Ale pře-
ci jenom jednu věc bych chtěl. 
Postavit tady na faře malý kos-
telík. To by se mi líbilo. 

Rozhovor vedl
Lubomír Smatana

člen redakční rady PN
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Jan Satke (38) se narodil do rodiny faráře v Tep-
lé v západních Čechách. Teologickou fakultu 
studoval v Praze a ve švýcarské Basileji. V Přeš-
ticích působí od roku 2003, řídí odsud farnosti 
v Merklíně a Klatovech. Je ženatý, s manželkou 
Dorou vychovávají čtyři děti.

V Úhlavě jsem ještě nekřtil Výzva pro řidiče
parkující u fotbalového 
stadionu v Přešticích

Průmyslová ulice v Přešti-
cích je nejen sídlem fotbalové-
ho stadionu, mnoha firem, ale 
i sídlem Hasičského záchran-
ného sboru ČR. Jedná se také 
o jedinou komunikaci, odkud 
mohou hasiči vyjíždět k nahlá-
šeným zásahům. Stalo se však 
místním nešvarem, že občané 
navštěvující místní fotbalový 
stadion, ať již jako návštěvníci, 
samotní hráči či rodiče malých 
sportovců, zaparkují svá vozi-
dla v této ulici co nejblíže ke 
vstupu do tohoto stadionu. Jeli-
kož zde však nejsou zajištěna 
místa pro parkování, odstavují 
svá vozidla na chodníky, které 
jsou určeny převážně chod-
cům nebo na samotnou komu-
nikaci. Nezabrání jim v tom 
ani svislé dopravní značky  
zákaz zastavení, osazené po 
obou stranách. Tímto dochá-
zí k zúžení průjezdnosti této 
komunikace. Řidiči si neuvě-
domují, že tímto svým nepo-
voleným parkováním mohou 
zablokovat výjezd hasičských 
vozidel, čímž mohou ohrozit 
životy ostatních občanů, potře-
bujících pomoc. Nikomu z nás 
by se určitě nelíbilo, že nám 
shoří dům či se nám nedosta-
ne včasné pomoci například 
při dopravní nehodě jen kvů-
li nesprávně zaparkovaným 
vozidlům příznivců fotba-
lu. ŘIDIČI, zaparkujte svá 

vozidla na volném parkovišti 
umístěném vedle Penny Mar-
ketu na Tř. 1. máje a na stadion 
dojděte pěšky, VŽDYŤ JSTE 
SPORTOVCI! Za tímto úče-
lem zde byl vybudován ost-
růvek – místo pro přecházení, 
usnadňující chodcům překo-
nání vozovky. Věřím, že Vám 
zdraví a životy ostatních obča-
nů nejsou lhostejné a začnete 
dodržovat dopravní předpi-
sy. V opačném případě bude 
nucena městská policie v rám-
ci dohledu nad bezpečností 
a plynulostí silničního provo-
zu toto dodržování vynucovat 
dle silničního zákona. Za tyto 
přestupky mohou strážníci na 
místě uložit až dvoutisícovou 
pokutu, případně věc oznámit 
k projednání správnímu orgá-
nu. V případech, kdy zapar-
kované vozidlo tvoří překáž-
ku v silničním provozu, jsou 
strážníci oprávněni nařídit 
odtah tohoto vozidla na nákla-
dy jeho provozovatele. 

Občané, sportovci, milovníci 
fotbalu, chovejme se k sobě 
prosím ohleduplně. Hasičský 
záchranný sbor ČR chrání 
životy, zdraví obyvatel a maje-
tek před požáry a poskytuje 
pomoc při živelních pohro-
mách, průmyslových haváriích 
nebo teroristických útocích. 
NEBRAŇME JIM V TOM!

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Parkování dle předpisů. Nesprávné parkování.

Dokončení ze str. 1
Výstavba haly pro nový 

provoz společnosti IACG 
v areálu bývalé Prefy je v pro-
cesu přípravy. Okolnosti jsou 
takové, že nejsme jako město 
schopni této stavbě zamezit. 
Zatím vše nasvědčuje tomu, 
že ani stavba haly, ani její pro-
voz významně nezatíží životní 
prostředí (rozhodně výrazně 
méně než provoz stávající). 
Abychom ale měli jistotu, 
objednali jsme, především 
zásluhou aktivity pana radní-
ho Majera, nezávislý posudek 
možných rizik, jehož výsled-
ky zveřejníme. Pokud tedy 
nový provoz nebude hrozbou 
pro životní prostředí, pak jistě 
povede ke zlepšení struktury 
zaměstnanosti a zvýšení prů-
měrného platu v Přešticích. 
V této chvíli nevidím jediný 
racionální důvod nevycházet 
investorovi v rámci možností 
vstříc. Jen při solidní spoluprá-
ci se nám totiž podaří zapojit 
společnosti CTPark a IACG 
do života města. Velmi hrubě 

řečeno se hraje o prostředky, 
které firmy mohou, ale nemu-
sí být ochotny investovat do 
infrastruktury v okolí svých 
provozů, do sponzorských 
darů atd.

Od ledna 2015 začínáme   
zveřejňovat všechny 
smlouvy nad 20 tisíc korun 
na webu města. Jedná se 
o zásadní krok směrem k trans-
parentnosti Městského úřadu. 
Budeme pracovat také na zpře-
hlednění a lepší využitelnosti 
webových stránek města. 

Zastupitelstvo města na po-
sledním zasedání schválilo 
pořizování a zveřejňová-
ní záznamů z jednání. Sho-
da byla jednohlasná, přestože 
v minulosti se zastupitelstvo 
dohodnout nedokázalo. Dou-
fám, že nám to takhle půjde 
i nadále.
Nechť štěstí a rozum 

naše kroky provází také 
v roce 2015!

Marek Krivda
místostarosta

SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY

inzerceTři králové v Přešticích

Foto Milan Janoch



VÝROČÍ (prosinec)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

83 let 
Věra LANGMAJEROVÁ

Růžena LOUDOVÁ
Libuše BAUEROVÁ

82 let 
Libuše STEHLÍKOVÁ

84 let 
Jarmila HASMANOVÁ
Zdeňka TICHOTOVÁ

Jaroslav KASL

81 let 
Miluška HANZLÍKOVÁ

Václav SMOLA 

88 let 
Anna KROCOVÁ (Zastávka)

87 let 
Marie STOČKOVÁ

Klára HANZLÍKOVÁ
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří vyjádřili soustrast 
při úmrtí naší milované

Blaženy Burešové.
Pozůstalí.

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

(1948)
(1930)
(1929)
(1932)
(1926) – Žerovice

ÚMRTÍ (listopad)

Hana BERANOVÁ                   

Božena KUMSTÁTOVÁ                        

Květoslav MERTL 

František BRABEC

Jarmila ČÍŽOVÁ              

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

matrika MěÚ Přeštice

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

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

Ve druhé polovině měsíce 
listopadu a v první polovině 
měsíce prosince oslavili  80. na- 
rozeniny  pan  Karel Brunát 
a pan Zdeněk Dvořák.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

Na začátku měsíce prosince 
oslavila 85. narozeniny paní  
Věra Langmajerová.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

Dne 25. listopadu oslavil  
90. narozeniny pan Jaroslav 
Soukup.

ZLATÁ SVATBA manželů BUREŠOVÝCH

Je tomu již 50 let, kdy si v Přeš-
ticích řekli své ANO manželé 

Jan a Marie Burešovi
ze Žerovic.

Den 12. prosinec 1964 jistě patří 
pro oba manžele mezi významné 
a mimořádné dny jejich života, 
které se natrvalo vryjí do pamě-
ti. Dva lidé, kteří toto životní 
jubileum slaví, jsou důkazem 
toho, že přes všechny problémy, 
těžkosti a rychlost dnešní doby 

je v lidských silách prožít krásná společná léta. Vždyť ve dvou se 
bolest dělí a radost násobí. Manželé oslavili toto krásné životní 
výročí v kruhu svých nejbližších. Vážení manželé Burešovi, pře-
jeme vám pevné zdraví, spoustu krásných chvil se svojí milující 
rodinou a hlavně ještě dlouhou životní pouť prožitou s elánem 
a radostí, jeden druhému po boku. 

Dobře zpracovaný projekt 
– základ úspěchu

Do nového roku vstupuje 
Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice s dalším úspěchem 
v oblasti získávání finančních 
prostředků z dotačních zdrojů. 
Po úspěšné realizaci a dokon-
čení projektu „Podpora rozvoje 
výuky přírodních věd pro žáky 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice“ 
nás na závěr roku 2014 zastih-
la zpráva, že podaná žádost 
na projekt „Modernizace IT 
vybavení ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice – cesta ke zkvalit-
nění podmínek výuky“ byla 
úspěšně vyhodnocena a pro-
jekt je podpořen z 34. výzvy 
ROP NUTS II Jihozápad.

Radost byla o to větší, že 
žádost byla zpracovávána 
v době plné realizace před-
chozího projektu a v podstatě 
rozšiřuje další oblast výuky. 
Pokud vyjádříme projekty 
hrou čísel, jedná se o získa-
né prostředky v částce cca  

844 tis. Kč (z celkového obje-
mu 1 mil.) v prvním projektu 
a předpokládaná částka 1,275 
mil. (z celkového objemu cca 
1,5 mil.) v druhém projektu. 
V součtu se jedná o prostřed-
ky ve výši více jak 2 mil., a to 
během roku a půl. Výsledná 
čísla získaných finančních 
prostředků jsou asi nejpádnější 
odpovědí všem škarohlídům. 
Všechny získané prostřed-
ky byly použity na vybavení 
moderními pomůckami a zlep-
šení technického vybavení pro 
žáky naší školy. 

Poděkování patří i zřizova-
teli, který podpořil žádosti na 
projekty. Snahou vedení školy 
ve spolupráci se všemi vyu-
čujícími je i nadále využívat 
možností dotačních titulů, kte-
ré se objeví v následujícím plá-
novacím období 2015-2020. 

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

U S N E S E N Í 
 z 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 15. 12. 2014
 v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám.

Zastupitelstvo
města Přeštice:

A/ volí
Návrhovou komisi ve složení: 
Jaroslav Majer, Jan Horejc, 
Jiří Hlavín.
B/ schvaluje
1. Doplněný a upravený pro-
gram 2. zasedání Zastupitel-
stva města Přeštice.
2. Ukončení účasti Mgr. Anto-
nína Kmocha na Shromáždění 
zástupců svazku obcí Povo-
dí Berounky, IČ: 75042860,  
sídlo: náměstí Republiky 1, 
306 32 Plzeň.
3. Aby se Mgr. Karel Naxera 
ucházel o funkci člena Výkon-
né rady svazku obcí Povodí 
Berounky.
4. Aby se pan Marek Krivda 
ucházel o funkci člena Dozor-
čí rady svazku obcí Povodí 
Berounky.
5. Výplatu odměny při skon-
čení funkčního období bývalé-
mu starostovi Mgr. Antonínu 
Kmochovi dle zákona o obcích 
ve třech měsíčních splátkách.
6. Výplatu odměny při skon-
čení funkčního období bývalé-
mu místostarostovi Mgr. Janu 
Königsmarkovi dle zákona 
o obcích ve třech měsíčních 
splátkách.
7. Uzavření smlouvy o účasti 
na programu 129 260 „Pod-
pora prevence před povod-
němi III“ pro stavbu „Proti-
povodňová opatření na řece 
Úhlavě v Přešticích“ mezi ČR 
– Ministerstvem zemědělství 
se sídlem Praha 1, Těšnov 17, 
PSČ 117 05, Povodím Vltavy, 
státním podnikem, se sídlem 

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 
150 24 a městem Přeštice se 
sídlem Masarykovo náměstí 
107, 334 01 Přeštice.
8. Prodej pozemku parc. č. KN 
256/23 v k. ú. a obci Přeštice 
o výměře 1556 m2 společ-
nosti CTP Products I, spol. 
s r. o., se sídlem v Humpolci, 
Central Trade Park D1 1751, 
IČ 28086180, za kupní cenu  
1 000 508 Kč.
9. Podání výpovědi smlouvy 
o nájmu nebytových prostor 
a technologického zaříze-
ní společnosti KOMTERM 
Čechy, s.r.o., se sídlem Praha 
4, Bělehradská 55/15, PSČ 
140 00, IČ 28510011, při-
čemž důvody výpovědi ze ZM 
ze dne 26. 6. 2014 zůstávají  
platné.
10. Bezúplatný převod pozem-
ku parc. č. 1507/5 KN k. ú. 
Žerovice o výměře 59 m2 
a parc. č. 1517/3 KN k. ú. 
Žerovice o výměře 220 m2 
z majetku Plzeňského kraje do 
majetku města Přeštice.
11. Rozšíření předmětu pod-
nikání B + T Přeštice s.r.o. 
o výrobu tepelné energie a roz-
vod tepelné energie, nepodlé-
hající licenci, realizovanou ze 
zdrojů tepelné energie s insta-
lovaným výkonem jednoho 
zdroje nad 50 kW.
12. Uzavření dodatku č. 1, 
kterým se prodlužuje platnost 
Smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy mezi městem 
Přeštice a p. xxxxx, bytem 
xxxxx, Přeštice, z 30. 12. 2014 
na 30. 6. 2015.

13. Zvýšení příspěvku PO 
KKC na rok 2014 o 160 tis. 
korun.
14. Rozpočtové opatření č. 
24/2014 ve variantě vyrov-
nané.
15. Pravidla ZM č. 2/2014 
– Pravidla rozpočtového pro-
vizoria na rok 2015.
16. Dodatek č. 1 ke zřizovací 
listině příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Přeštice, 
Dukelská 959, okres Plzeň- 
-jih.
17. OZV č. 9/2014 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.
18. OZV č. 10/2014, kterou 
se ruší OZV č. 8/2014, kterou 
se doplňovala OZV č. 2/2013 
o místních poplatcích.
19. Pořizování videozázna-
mů ze zasedání zastupitelstva 
města s účinností od prvního 
zasedání ZM v r. 2015.
20. Pravidla ZM č. 3/2014.
C/ vydává
Jednací řád ZM v novém znění 
s účinností od 1. 1. 2015.
D/ si vyhrazuje
Rozhodnutí o vyplacení 
odměny při skončení funkč-
ního období bývalého starosty 
a místostarosty města.
E/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM 
v mezidobí.       
2. Rezignaci Mgr. Jana Königs-
marka na funkci kronikáře 
města ke dni 31. 12. 2014.
F/ jmenuje
1. Mgr. Karla Naxeru jako 
trvalého zástupce města Přeš-

tice na Shromáždění zástupců 
jako nejvyššího orgánu svaz-
ku obcí Povodí Berounky, 
IČ: 75042860, sídlo: náměstí 
Republiky 1, 306 32 Plzeň.
2. Kronikáře města Přeštice 
Mgr. Michala Tejčka od 1. led- 
na 2015.

G/ pověřuje
MUDr.  Richarda Hájka poli-
tikem projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21.

H/ ruší
1. Usnesení F/2 z 18. zasedá-
ní zastupitelstva města ze dne 
20. 6. 2013, kterým ukládá 
ZM Mgr. Antonínu Kmochovi 
uhradit škodu ve výši 149 569  
korun.
2. Ppozastavené rozhodnutí 
RM č. 629/2014 ze dne 3. lis-
topadu 2014.

I/ stanoví
Mgr. Antonínu Kmochovi ter-
mín pro zaplacení pokuty 2000 
korun do 15. 1. 2015.

J/ ukládá
Mgr. Antonínu Kmochovi 
zaplatit pokutu 2000 Kč za 
překročení kompetencí v kau-
ze „vánoční osvětlení 2012“.

 Mgr. Karel Naxera
starosta 

Marek Krivda
místostarosta

www.kzprestice.cz
SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice



leden 2015 
 10. 1. 2015
Dětské šibřinky
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice
 10. 1. 2015 
Konkurz do filmu
„Já, Mattoni“
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
 17. 1. 2015
Cestovatelský festival
– Letem světem
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz
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Oslavu vánočních svátků 
o několik dnů předběhli svo-
ji besídkou přeštičtí junáci. 
Sešli se v pátek před vánoční-
mi prázdninami, aby společ-
ně přivítali a oslavili vánoční 
svátky. Při posezení nechy-

běly hry a soutěže, společné 
zpívání při kytaře. Na závěr 
si všichni popřáli „šťastné 
a veselé“, a přestože starý rok 
ještě neskončil, začaly se již 
domlouvat akce roku dalšího.

 (šat)

Přeštičtí junáciSkaláček měl perný týden
Společným koncertem se sou-

borem Přeštické flétničky skon-
čil pro pěvecký soubor Skaláček 
ze základní školy Josefa Hlávky 
perný předvánoční týden plný 
vystoupení. To poslední se kona-
lo v kapli lužanského zámku.

V tomto prostředí, plném kli-
du a řekněme nostalgie, krásně 
zněly dětské hlasy zpívající 
koledy, ještě podbarvené tóny 
fléten. Týden ale začal již v pon-
dělí návštěvou a zpěvem oby-
vatelům Domu s pečovatelskou 
službou. V úterý Skaláček opět 
společně s Přeštickými flétnič-
kami doplnil vystoupením velice 
úspěšný školní vánoční jarmark. 
Zde měli návštěvníci možnost si 
zakoupit vánoční výrobky dětí, 
které se na prodeji i podílely 
a své výrobky nabízely.

A středa patřila přeštickému 
náměstí. Koncertní podvečer 
končil společným zpěvem 
dvou vánočních koled „Naro-
dil se Kristus Pán“ a „Nesem 
Vám noviny“ prostřednictvím 
čtyř pěveckých sborů a několi-
ka stovek lidí. Přeštice se tak 
zapojily do akce „Zpíváme 
koledy s Českým rozhlasem“. 
Předtím se představily pěvec-
ké sbory přeštické základní 
školy Skalka a Skaláček, sou-
bor Hlásek ze ZUŠ a ženský 
pěvecký soubor Carmina. 
Všechna vystoupení Skaláčku 
byla krásným připomenutím, 
že Vánoce nejsou jen shon 
a nervozita, ale také krásné 
chvíle s možností pozastavit se 
a poslechnout si vánoční a jiné 
písničky.                           (šat)

Dům historie Přešticka v roce 2015
Počátkem roku 2015 ukončil 

výstavami Přeštice před sto 
lety – malé město ve velké vál-
ce a Drátenické hrátky Ladi-
slava Lokajíčka Dům historie 
Přešticka výstavní program 
roku 2014. Představené výsta-
vy a muzejní programy navští-
vilo téměř 8 tisíc návštěvníků, 
dalších více než 800 zájemců, 
především z řad organizova-
ných skupinových zájezdů, 
si prostřednictvím naší prů-
vodcovské služby prohlédlo 
přeštický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Máme za sebou 
krásný pracovní rok. A co nás 
i veřejnost čeká v Domu his-
torie Přešticka v roce 2015? 
Po dvacátém lednu Vám 
představíme historickou sbír-
ku stavebnice Merkur, kterou 
k prohlédnutí, stavění i po-
učení zapůjčí do Přeštic až do 
počátku dubna soukromý sbě-
ratel Jiří Mládek. Další rodin-
nou výstavu připravujeme přes 
letní sezónu, nazvali jsme ji 
Hračky a hrátky cestou časem 
zpátky a představí soukromou 
i naši muzejní sbírku hraček 
a her. Vzhledem k faktu, že 
rok 2015 je pro Přeštice rokem 
velkých kulatých výročí ne-
lze jinak než je vzpomenout. 
První výstava představí sbírku 
fotografií z osvobození Přeš-
tic americkou armádou před 
sedmdesáti lety. Druhá, při-
pravená na podzim roku 2015, 
narození učitele a skladatele 

Jakuba Jana Ryby v Přešticích. 
Třetím velkým výročím, které 
připomeneme v rámci roku 
baroka, je 240 let od postavení 
dominanty našeho města a pří-
bytku pro milostný a zázračný 
obraz Panny Marie Přeštické, 
poutního kostela Nanebevze-
tí Panny Marie. V prostorách 
Domu historie Přešticka bude-
me i v roce 2015 hostit roč-
níkové výtvarné práce žáků 
ZUŠ Přeštice a vítězné práce 
fotosoutěže Přešticko ve foto-
grafii. V krátkých výstavách 
se představí také amatérské 
výtvarnice a přeštické rodačky 
Jana Vopalecká a Saša Jopko-
vá. Konec roku bude věnován 
betlémům, ze spolku Betlemá-
ři Plzeňska se v Přešticích 
představí svými keramickými 
betlémy paní Jarka Straková 
z Klatov. 

V letošním roce je zde 
s Vámi Dům historie Přešticka 
již 15 let, otevřen byl v červnu 
2000, a tak se budeme snažit si 
toto výročí připomínat v řadě 
drobných akcí, které plánuje-
me. Podrobný program nalez-
nete na webových stránkách 
Domu historie Přešticka. Při-
praven je také v tištěné podobě 
a je možno si jej vyzvednout 
v Informačním centru KKC 
Přeštice či Domu historie Přeš-
ticka. Těšíme se na setkávání 
s Vámi.

Bc. Drahomíra Valentová
vedoucí DHP

Přeštice, pátek před polednem
Pohostinství Peklo, průjezd, první patro. 
Posluchárna – připravené promítací plátno, počítač.
Pomalu přicházejí první posluchači – převážně penzisti, 
pak pár pracujících, případně pracující penzisti. 
Počet? Patnáct. Pánů pouze pár. Přátelská přivítání, povídání, 
podpis prezentace. Příprava papírů, propisek, pití…
POZOR! PST! POČÍNÁ PŘEDNÁŠKA!
Přichází prima paní profesorka Martina!
Přivítá přítomné, pouští počítač. 
Přednášející poutavě přednáší. 
Posluchači pozorně poslouchají – pilní poctivě píší 
poznámky, přitom popíjejí presso (potají pivko), přikusují 
,,pišingry“. Pomlaskávají. Pracovitá paní plete ponožky. 
Pár penzistek podřimuje, pochrupuje. PROSTĚ POHODA! 
Po přednášce pár pokusů procvičit paměť pomocí počítače. 
Pak pizzerie... Při pizze plus pivku probrat případné potíže,
předepsané prášky, politikum pomluvit přátele…
Prostě pořádný pokec!
Příští pátek – poslední přednáška
Potom PRAHA, 15. 1. – PROMOCE! PARÁDA!

(Pro připomenutí popsala průběh přednášek paní Volfová)

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

tj. poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2015 se začínají vybírat od 12. ledna 2015. 

Poplatky je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ Přeš-
tice, Husova 465, dále převodem na účet města Přeštice 
a složenkou. 

Poplatek za odpady je splatný nejpozději do 28. února 2015, 
poplatek ze psů do 30. dubna 2015.

Sazby poplatků za komunální odpad pro rok 2015:
Fyzická osoba s trvalým pobytem na území města a místních 

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

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

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

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

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

Oznámení o možnosti zjednodušení 
platby za svoz komunálního odpadu

Městský úřad Přeštice, 
finanční odbor, nabízí obča-
nům možnost zjednodušení 
platby za svoz komunálního 
odpadu v následujících letech 
– od roku 2016.

Za fyzické osoby tvořící 
domácnost může poplatek 
platit jedna osoba – společný 
zástupce, který oznámí měst-
skému úřadu jména, příjmení 
a data narození osob, za které 
poplatek hradí.

Uskutečněná platba bude 
provedena pod jedním varia-
bilním symbolem, který bude 
přidělen společnému zástupci.

Od 12. 1. 2015 bude obča-
nům k dispozici formulář 
k vyplnění o stanovení spo-

lečného zástupce na těchto 
místech: v Husově ulici č. p. 
465 – budova MěÚ Přeštice 
v kanceláři místních poplatků 
číslo dveří 111, na pokladně 
číslo dveří 208 a na webových 
stránkách města Přeštice v sek-
ci samospráva, odkaz – místní 
poplatky.

MěÚ bude během roku 2015 
zadávat do svého informační-
ho systému data z vyplněných 
formulářů a místní poplatek 
za svoz komunálního odpa-
du za rok 2016 budou moci 
občané, kteří tuto možnost 
využijí, uhradit jednodušeji 
a rychleji.

Jana Křenková
finanční odbor MěÚ Přeštice

Adventní rojení 
v Dolní Lukavici

Podle těch davů lidí, kte-
ré mířily v sobotu odpoledne 
na náves, by se někdo mohl 
domnívat, že přijela něja-
ká ta „sélebrita“ nebo že se 
snad něco rozdává zdarma. 
Nikoliv. To se jenom 29. 11. 
2014 konal další vánoční  jar-
mark. Ten si přece Lukavičtí 
nenechají ujít! Už v předsálí 
si mohli návštěvníci zakoupit 
jmelí a svařené víno vonělo 
až na náves. Uvnitř je čekaly 
nejrůznější drobné dekorace 
a výrobky s vánoční téma-
tikou. Organizátoři – dámy 
z DK a děti ze ZŠ a MŠ v Dolní 
Lukavici připravili tolik krás-
ných věcí, až oči přecházely. 
Šikovné ruce, šikovné ručičky 
a nápaditost, vkus a trpělivost 
učitelek a vychovatelek ze 
školní družiny naplnily něko-
lik velikých stolů a děti svoje 
výrobky i samy prodávaly. 
Dámy z DK pro ně připravily 
něco pro posilnění. Okolo páté 

hodiny se všichni přesunuli 
před kostel k lípě - pardon, ne 
před kostel, nýbrž na silnici. 
Početný soubor Lukaváček se 
tísnil na můstku před naším 
už proslaveným stromem. Po 
krátkém uvítání od pana mís-
tostarosty Marka Maňoura si 
dav natěšených diváků vysle-
chl několik vánočních písniček 
a koled. A všichni jen čekali, až 
začnou děti hlasitě odpočítávat 
a pracovníci firmy strom roz-
svítí. Někde se stala chyba… 
napoprvé to nevyšlo a tak děti 
musely pomoci. Cinkání všech 
zvonků a rolniček nakonec 
pomohlo a lípa se zase po roce 
rozzářila stovkami světýlek. 
(Kolik jich vlastně je?) Krás-
ná jako před rokem, jako před 
dvěma lety. Letošní podívání 
si nenechali ujít ani čápi na 
komíně, protože asi zjistili, že: 
„Všude dobře, v Lukavici nej-
líp!“ a vůbec neodletěli.

Blanka Zahradníková

Oznámení pro cestující 
MHD Přeštice

Na základě rozhodnutí Rady města Přeštice ze 106. jednání 
Rady města Přeštice konaného dne 20. 10. 2014 v kanceláři sta-
rosty MěÚ  Přeštice se s platností od  1. 1. 2015 zvyšuje jízdné 
MHD na 10 Kč.

Jižní Korea – a malé 
křesťanské komunity

Na přednášku s tímto názvem 
zavítaly v předposlední lis-
topadový čtvrtek (20. 11.) 
na dvě desítky posluchačů. 
Odehrávala se na evan-gelic-
ké faře a hostem zde byl  
Mgr. Luděk Korpa, který v Již-
ní Koreji strávil dva týdny na 
intenzivní studijní cestě. Před-
nášející nejprve představil pro-
střednictvím fotografií život 
ve městech Jižní Koreje, kam 
odchází stále více lidí za lepším 
životem. Uspět zde je možné, 
ovšem je třeba počítat s velkou 
konkurencí. Proto mnoho lidí 
tvrdě pracuje a stále se zdoko-
naluje, aby mohli obstát. To 
však s sebou nese velké vypětí 

a nedostatek času na odpočinek. 
Malé křesťanské komunity, kte-
ré v Jižní Koreji vznikají, vytvá-
ří prostor pro zvolnění životní-
ho tempa a nalezení času k tolik 
potřebnému odpočinku. Nabí-
zejí lidem příležitost se zastavit 
a strávit čas v příjemném spo-
lečenství. Přednáška byla velmi 
zajímavá a poutavé vyprávění 
mohlo pokračovat i po konci 
přednášky během občerstvení. 
Přítomní mohli domů odcházet 
obohaceni o mnohé postřehy 
a informace z této zámořské 
země, kde křesťané tvoří 30 % 
obyvatelstva.

                        Jan Satke
evangelický farář

PŘIPRAVUJEME:

7. 2. 2015 od 15.00 hodin:
Zpívání ve zvěřinci
s Jaroslavem Uhlířem
21. 2. 2015 od 13.30 hodin:
Masopust 2015
(průvod, zábavné hry a soutěže)

25. 2. 2015 od 19.00 hodin:
Vstupte!
– divadelní představení
21. 3. 2015 od 20.00 hodin:
Reprezentační ples 
města Přeštice
31. 3. 2015 od 19.00 hodin:
Cestování 
s Jirkou Kolbabou 
– cestopisná přednáška

V Domě historie Přešticka se konala 14. 12. 2014 drátenic-
ká dílna Lad. Lokajíčka. Měla velký úspěch.

Foto Ing. Jiří Běl



Jsme malotřídní škola – v jedné třídě se učí 
společně více ročníků. Naši žáci jsou zvyklí 
spolupracovat a pomáhat si. Integrujeme děti 
se specifickými potřebami, máme asistentku. 
Učíme se toleranci, vzájemnému respektování 
a sebedůvěře. Nižší počet dětí ve třídě umož-
ňuje individuální přístup. Uplatňujeme prvky 
Montessori školy. Využíváme 
techniku – počítače, interak-
tivní tabule, internet. K výuce 
čtení a psaní používáme gene-
tickou metodu. Od 1. roč- 
níku nabízíme výuku ang-
ličtiny. Provozujeme zájmo-
vé kroužky, jídelnu a školní 
družinu (pro všechny žáky 
každý den do 16 hodin). 
Autobusové spojení z Přeštic 
plně navazuje na vyučování. 
Pokud máte zájem navští-

vit naši školu, zveme vás na Besedu s rodiči 
předškoláků ve středu 14. ledna 2015 v mateř-
ské škole a Den otevřených dveří ve středu  
21. ledna 2015 v základní škole. Další infor-
mace naleznete na www.zsrence.cz nebo na 
tel. 731 554 138.                     ZŠ a MŠ Řenče

(placená inzerce)
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Chovatelé z Přeštic 
na výstavě v Nittenau 

Tradiční výstava chovatelů 
drobného zvířectva proběhla 
za účasti přeštické delegace 
v partnerském městě Nittenau 
ve dnech 29. a 30. 11. 2014. 
V letošním roce se jednalo již 
o 46. ročník výstavy.

V Nittenau nás přivítala 
krásně vánočně vyzdobená 
výstavní hala. Na této výsta-
vě bylo možno zhlédnout 540 
zvířat.

Výstava byla slavnost-
ně zahájena v sobotu  v 10 
hodin. Za město Nittenau 
všechny pozdravil starosta 
Nittenau Karl Bley, za cho-
vatele předseda organiza-
ce Karl Wolfgang Brunner, 
také čestný předseda Alfred 
Rothmaier a za chovatele 
Přeštic Josef Louda st. Při 

prohlídce výstavy nás upou-
taly expozice holubů, králíků, 
drůbeže a také vodní drůbeže. 
Po prohlídce proběhlo přátel-
ské posezení, výměna cho-
vatelských zkušeností a také 
pozvání na výstavu v říjnu 
2015 v Přešticích.

Naše poděkování patří orga-
nizaci chovatelů Nittenau za 
pozvání na výstavu a příjemné 
posezení. Chovatelům jsme 
popřáli mnoho zdraví a cho-
vatelských úspěchů v novém 
roce 2015.

ZO ČSCH Přeštice přeje 
v novém roce všechno nejlep-
ší, hodně zdraví a rovněž mno-
ho chovatelských a výstavních 
úspěchů.

Text a foto
Ivan Strejc 

Společná fotografie chovatelských organizací Nittenau a Přeštice.

Přípitek přeštické delegace 
se starostou Nittenau.

Čestný předseda Alfred 
Rothmaier a stávající před-
seda Wolfgang Brunner vítají 
účastníky výstavy.

Základní škola Josefa Hlávky ve fotografiích

List Ježíškovi – pěvecký sbor Skaláček

Pěvecký sbor Skalka a žáci ZŠ a MŠ Skočice v kapli ve Skočicích

Školní areál v Řenčích, za který obec Řenče získala Zlatou cih-
lu v soutěži Vesnice roku 2014 Plzeňského kraje.

Pověst o Tanečku
Tato pověst je známa, potě-

šitelný je i současný stav, kdy 
OÚ Lužany nechal již dříve 
postavit výletní srub (první 
srub nechal postavit v 80. letech  
19. stol. Josef Hlávka) a ny-
ní dvě dřevěné sochy čerta 
a Káču. Autorem je p. Dušan 
Světlík z Plzně, který také zho-
tovil dřevěné srdce pro krajinu, 
které je umístěno u cesty k soše 
sv. Vojtěcha u obce Zelené. 
Z Tanečku v době, kdy je spadlé 
listí ze stromů, je hezký výhled 
do údolí Úhlavy. Udělejte si 
tam někdy výlet, není to daleko.                
                             Ing. Jiří Běl

Přeštické 
černostrakaté prase

Pro Přeštice je potěšitelné, že 
vzrůstá zájem o toto plemeno. 
Dosud máme pouze kamenné 
sousoší. V současné době již 
existuje několik desítek chovů, 
nejbližší je chov ve Skašově, 
viz foto.                Ing. Jiří Běl

Školka v Dukelské se 
proměnila v peklo
Když se blíží Mikuláš, stane 

se, že čerti zabloudí i do škol-
ky. I nás v MŠ Dukelská celý 
týden před Mikulášem prová-
zely čertí růžky, avšak v úterý 
2.12. se naše školka proměnila 
v hotové peklo... To odpo-
ledne byla pro děti a rodiče 
uspořádána čertí škola. 

Pekelné zahájení proběhlo 
v 16 hodin v centrální budo-
vě MŠ, kde nejvyšší pekelni-
ce (paní ředitelka MŠ Jitka 
Erbenová) děti uvítala ve 
hrůzostrašném pekle. Zde 
děti dostaly vysvědčení, se 
kterým pak absolvovaly tem-
nou cestu čertí školou. Na 
stanovištích po celé školce 
získávaly známky za splnění 
úkolů.

Pokud statečně čelily všu-
dypřítomným čertům, prošly 
celou čertí školou a naplnily 
vysvědčení známkami, čekal 
na ně Mikuláš s anděly a samo-
zřejmě sladká odměna. 

Ani rodiče nepřišli zkrátka – 
za vyčerpávající podporu svých 
ratolestí je na konci pekelných 
studií čekal teplý svařák a skvě-
lé vánočky, které nám upeklo 
a darovalo Pocinovické pekař-
ství – za což srdečně děkujeme.

Vánoční koncert Janka Ledeckého dne 12. 12. 2014 v sokolovně – hosté Nostizt kvartet a pěvecký sbor Hlásek při ZUŠ Přeštice.                       Foto Ing. Jiří Běl

Základní škola 
a mateřská škola Řenče

vás zve na 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

4. 2. 2015 v době od 14.00 do 17.00 hodin

Vánoční jarmark Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Text a foto kolektiv 
MŠ Dukelská Přeštice
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Tradičně 7. 12. 2014 se konal u kostela Vícov koncert pěvec-
kého sboru Hlásek ZUŠ Přeštice.        Text a foto Ing. Jiří Běl

Borovy – socha sv. 
Jana Nepomuckého

Díky podpoření projektu OÚ 
Borovy místní akční skupinou 
Občanské sdružení Aktivios 
byla v Borovech v letošním 
květnu odhalena zrestaurova-
ná socha sv. Jana Nepomucké-
ho. Původní socha pocházela 
z doby Marie Terezie (1740- 
-1780).                  Ing. Jiří Běl

Osobnosti na slovíčko
V Přešticích se konal dne  

22. 12. 2014 pořad Osobnosti 
na slovíčko, autogramiáda kni-
hy a humorné povídání s paní 
Medou Mládkovou. Besedu 
obohacoval svými vtipný-
mi a legračními zážitky též  
JUDr. Jiří Pospíšil.          (red)

Foto Ing. Jiří Běl

Život ve znamení boha řemesel a obchodu

Nestává se často, aby vše-
chny výstavní prostory Domu 
historie Přešticka ožily jedním 
tématem. V příštím roce toho 
budeme svědky. Od 21. ledna 
do 6. dubna 2015 se přízemí 
i podkroví muzea zaplní kom-
pozicemi z děrovaných plíšků, 
šroubků a matiček. Fenomé-
nem, kterým by se Češi mohli 
všude chlubit, jen kdyby o něm 
více věděli. Stará známá sta-
vebnice MERKUR! Přiveze ji 
k nám z Kyškovic u Roudnice 
nad Labem pan Jiří Mládek, 
strojař tělem i duší, kterého 
jsme předem trochu vyzpoví-
dali:  
Pane Mládku, jste patr-

ně největším sběratelem 
stavebnic Merkur na svě-
tě. Vlastníte kolem 1200 
kusů stavebnic, z nichž 
jste vytvořil tři výstavní 
celky, které už deset let 
putují napříč Čechami. 
Stálou expozici Merkura 
také hostí několik muzeí. 
Přeštice se v roce 2015 
zařadí mezi více než 
devět desítek míst, kde 
se tato hračka již před-
stavila. A prý jste velmi 
uvítal zájem přeštického 
muzea o výstavu čás-
ti vaší sbírky už z toho 
důvodu, že máte k jed-
nomu našemu rodáko-
vi příbuzenský vztah. 
Můžete nám to upřes-
nit?

V naší rodině se traduje, že 
bychom měli být po maminči-
ně rodové linii vzdáleně spří-
zněni se stavitelem a mece-
nášem Josefem Hlávkou. Její 

babička byla rozená Hlávková 
a navíc si vzala za manžela 
Jana Nebeského, potomka bás-
níka Václava Bolemíra Nebes-
kého. Začal jsem se o to trochu 
zajímat z popudu mé práce pro 
Národní technické muzeum 
v Praze. 
Kovovou stavebnicí 

Merkur se zabýváte čtyři-
cet let. Dáváte dohroma-
dy nejen její historii, ale 
máte ji dokonale „osa-
hanou“ i v praxi. Skoro 
pět tun vlastnoručně 
postavených modelů už 
hovoří samo za sebe. 
Vzpomenete si, co jste 
smontoval jako svůj prv-
ní model? A který je tím 
posledním?

Ve čtyřech letech jsem 
postavil z vypůjčené stavebni-
ce jednoduchou „sigma pum-
pu“, posledními bylo deset 
modelů železničního jeřábu, 
který vyjde v příštím roce 
na poštovní známce. Návrh 
známky nakreslil náš přední 
grafik Pavel Sivko. Považuji 
to za velké ocenění stavebnice 
Merkur.
Zajímalo by mne, co 

Vás vede k vytváření vel-
mi rozměrných modelů, 
které již s dětským hra-
ním mají pramálo spo-
lečného. Mám na mysli 
například Vaše Ocelové 
město podle Julese Ver-
na. Co tím chcete doká-
zat?

Jednoduše tím chci demon-
strovat nedozírné možnosti 
stavebnice Merkur.
Čím je vlastně tato kla-

sická hračka tak jedineč-
ná?

Merkur je jedinou staveb-
nicí na světě, která se vyrá-
bí v původní koncepci podle 
jejího tvůrce Jaroslava Vancla 
téměř nepřetržitě skoro 90 let 
na stejném místě – v prosto-
rách původní továrny v Polici 
nad Metují. Princip stavebnice 
byl vymyšlen naprosto geni-
álně – z pouhých sto základ-
ních dílků lze vytvořit doslova 
cokoliv, bez nutnosti dalších 
přídavných elementů, jako je 
tomu u ostatních stavebnic. 
Časem se modernizoval její 
obal a návody, ale na stavebni-
ci samotné už není co vylepšo-
vat. Je vynikajícím průvodcem 
k rozvoji motoriky a technic-
kého myšlení.
Když zvážíme tu obrov-

skou nabídku hraček na 
současném trhu, popula-
ritu Lega a dalších zahra-
ničních značek, nemáte 
pocit, že dnešním dětem 
už Merkur tolik neříká?  
Vím, že běžnou sou-
částí Vašich výstav jsou 
i herny pro návštěvníky, 
kde si mohou sami tvo-
řit a objevovat kouzlo 
„děrovaných plíšků“. Ale 
nehrají si spíše jen tatín-
kové a dědečkové?

Mám přesně opačný pocit. 
Podle zkušeností z četných 
Merkur klubů po republice 
a zájmu na výstavách o herny 
tyto obavy nesdílím. Naopak.  
Na závěr ještě několik 

provokativních otázek. 
Máte v tomto obdivu-
hodném koníčku další 
následovníky? Snažíte 
se inspirovat současné 
výrobce hraček? A jak 

vůbec vidíte budoucnost 
této legendární staveb-
nice, kterou řadíte mezi 
české „rodinné stříbro“? 

Jsem ročník 1946 a naštěstí 
mám syna, technika Ing., který 
to jednou podědí. A v Čechách 
jsem do merkurového sbě-
ratelství už zbláznil mnoho 
dalších lidiček. S majitelem 
firmy Merkur panem Křížem 
jsem stále v úzkém kontak-
tu, domlouváme spolu vývoj 
nových stavebnic. V Polici už 
jedou na dvousměnný provoz, 
aby se stihla poptávka z domo-
va i ze zahraničí. Budoucnost 
Merkuru vidím skvělou, toto 
století přežije jako nic. Nej-
větším mým přáním ovšem 
je, aby se Merkur stal sou-
částí polytechnické výchovy 
ve školách. Ve světě už na to 
dávno přišli!

CHCETE  SI 
ZAHRÁT 
VE FILMU???
HLEDÁME děti, ženy a muže
na natáčení seriálu pro Českou televizi

Já, Mattoni
NÁBOR PRO ZÁJEMCE PROBĚHNE 

ve městě Přeštice v sobotu 10. 1. 2015 
od 13 do 17 h v Kulturním a komunitním centru (KKC)

Masarykovo nám. 311

Natáčení bude probíhat v obci Lužany po 20. lednu 2015 cca 2 týdny.

GENESY, Kříženeckého nám. 322, Praha 5-Barrandov
Info: Petra Doležalová, mobil: 774 602 260

Věra Kokošková
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Den pro dětskou knihu
V sobotu 6. prosince pozvala 

městská knihovna k návštěvě 
všechny své nejmladší přízniv-
ce. Konal se Den pro dětskou 
knihu a Den otevřených dveří. 
V úvodu jsme vyhlásili a oce-
nili vítěze výtvarných soutěží 
– Ferda a jeho kamarádi (MŠ) 
a Sekorovo mraveniště (ZŠ). 
Následovalo vyhodnocení 
a ocenění nejzdatnějších lovců 
z celoroční čtenářské soutěže 
Lovci perel. Poté teprve začalo 
to pravé „mravenčení“ z příze-
mí do patra a zpět. Kdo chtěl, 
využil možnosti prohlédnout 
si výstavu dětských prací, kou-
pit si nové dětské knihy, zahrát 
si Člověče, nezlob se či jinou 
hru, vrátit nebo půjčit si kni-
hy, zaluštit si, něco si přečíst, 
popovídat si, občerstvit se. 
Dále si mohl každý vyzkoušet 
a odnést si domů hotový výro-

bek. V patře v dětském oddě-
lení učila paní Mlynaříková 
háčkovat hvězdičky, kytičky, 
náramky. Háčkovat řetízek, 
krátký a dlouhý sloupek se 
naučili i ti, kteří předtím háček 
ani neviděli. V přízemí  tradič-
ně probíhalo oblíbené zdobení 
vánočních perníčků a svícnů 
s paní Hořkou. Novinkou bylo 
letos tvoření obrázků z písku, 
tzv.“pískování“. Paní Wolfová 
dětem ukázala, jak na to a pak 
už se barevné písky jen sypaly 
a sypaly. Nejšikovnější zkusili 
dokonce i složitější manda-
ly. Těšíme se na předvánoční 
setkání zase napřesrok.

Vše nejlepší v novém roce 
2015 přeje všem svým čtená-
řům kolektiv pracovnic měst-
ské knihovny v Přešticích.

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

S myslivci do lesa
I v letošním roce sbírali žáci 

naší školy žaludy pro lesní 
zvěř. Sedm tříd, které nasbíra-
ly nejvíce, pozvali myslivci na 
vycházku do lesa. Vycházky 
se uskutečnily ve dvou dnech  
28. listopadu a 10. prosin-
ce 2014. U lesa na nás čekali 
přeštičtí myslivci. Pan Pavel 
Jeslínek uvítal děti a do lesa je 
pozvala myslivecká fanfára. Do 
lesa se přišli podívat i zástupci 
města pan starosta Mgr. Karel 
Naxera a Mgr. Dana Hanušo-
vá. Každé třídy se ujal jeden 
z myslivců. Cestou jim vyprá-
věl různé zajímavosti o životě 

v lese a o práci myslivců. Děti 
nachystaly potravu pro zvířát-
ka do krmelce. Nadšené byly 
i z loveckých psů. Na závěr jim 
myslivci připravili oheň, kde 
si děti opékaly vuřty a dosta-
ly čaj na zahřátí. Myslivci se 
s námi rozloučili slavnostním 
nástupem a troubením na lesní 
roh. Milí myslivci, velice vám 
děkujeme za krásné dopoled-
ne, které bylo nejen příjemné, 
ale i velmi poučné. Příští rok 
budeme zase pilně sbírat a těší-
me se na další setkání s vámi.

Děti a jejich učitelky ze ZŠ
J. Hlávky Přeštice

Sebastien KNOTEK, Aneta KRIEGEROVÁ, Nelly ŠTĚTINOVÁ, Julie NAVRÁTILOVÁ, 
Karolína FLACHSOVÁ, Adéla FELIXOVÁ, Jan FELIX (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 29. listopadu 2014 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Patrik HUML, Petr HODAN, Kryštof BRAND (zleva)

Hana VOLKOVÁ, Šimon KINDL, Václav MATOUŠ, Oskar ŠPONGR, Adéla MASTNÁ 
(zleva)

Matrika MěÚ Přeštice

Recitační soutěž
Dne 25. listopadu 2014 se 

konalo školní kolo recitač-
ní soutěže žáků 1. stupně 
Základní školy Josefa Hláv-
ky Přeštice. Do školního kola 
postoupili vždy tři nejlepší 
recitátoři z každé třídy dru-
hého až pátého ročníku. Žáci 
a žákyně přednášeli vhod-
ně zvolené básně i umělecké 
texty. Z nejlepších recitátorů 
mladší kategorie postupují do 
okresního kola v Blovicích 
Vojtěch Moulis (III. B) a Filip 
Hajšman (III. B). Ve starší 
kategorii budou reprezento-
vat naši školu Ondřej Tejček  
(IV. D) a Anna Ratajová  
(V. C). Soutěž probíhala v pří-
jemné atmosféře a někteří 
soutěžící předvedli opravdu 
mimořádné výkony. Všichni 
žáci obdrželi velikou pochva-
lu. Našim reprezentantům dr-
žíme palce a přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole. 

Mgr. H. Medková
Mgr. D. Mrskošová

ZŠ J. Hlávky Přeštice

Výsledková listina:
2. ročník:           
• 1. místo: M. Rajchartová II. D
• 2. místo: B. Maříková II. C
• 3. místo: A. Hohlbergerová II. A

3. ročník:
• 1. místo: V. Moulis III. B
• 2. místo: F. Hajšman III. B
• 3. místo: Idriz Bajraktari III. A

4. ročník:
• 1. místo: O. Tejček IV. D
• 2. místo: K. Kabatová IV. B
• 3. místo: P. J. Mištera IV. B

5. ročník: 
• 1. místo: A. Ratajová V. C
• 2. místo: A. Černá V. A
• 3. místo: A. Trachta V. D

SKLADNÍK - PRODAVAČ
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Vánoční strom již opět svítí

Po sborovém „5, 4, 3, 2, 1 
– svítí“ se rozzářil vánoční 
strom na přeštickém náměstí. 
To byl ale až úplný závěr pod-
večera první adventní nedě-
le. Na společném zahájení 
předvánočního času všechny 
přivítal starosta Karel Naxera 
a také pozdravil místostaros-
ta Marek Krivda. Pak vánoč-
ní náladu všem přítomným 
občanům, kteří zcela zaplnili 
náměstí, zpříjemnily svým 
vystoupení děti z obou přeš-

tických mateřských škol, jak 
z Dukelské, tak Gagarinovy 
ulice. Pásmo říkadel, básniček 
a písniček navodilo klidnější 
předvánoční atmosféru, než 
která nás všechny čekala před 
usednutím ke štědrovečerní 
večeři. Odlišné, ale zajímavé 
vystoupení předvedl bubenic-
ký kvartet místní ZUŠ. A pak 
se již rozsvítil vánoční stro-
mek, aby připomněl, že do 
Vánoc chyběl jen kousek.

                                 (šat)

Vystoupení dětí z mateřské školy v Gagarinově ulici.

Vystoupení dětí z mateřské školy v Dukelské ulici.

Velice zajímavé vystoupení bubenického kvarteta – žáků ZUŠ 
Přeštice.

Loutkové divadlo v Chotěšově
František Hlinovský, nar. 

1882, postavil v roce 1925 
dům v Chotěšově č. p. 266. Po 
dokončení se tam nastěhoval 
jeho otec František Hlinovský, 
nar. 1857, s manželkou Annou, 
nar. 1858, rozenou Kodlovou. 
František byl zaměstnán v Plz-
ni na Borech jako vězeňský 
dozorce. Vězňové mohli ve 
svém volnu dělat různé práce 
a František Hlinovský toho 
využil a nabídl jim vyřezává-
ní loutek pro loutkové diva-
dlo. Takto zhotovili více než 
50 loutek a mnoho různého 
loutkového nábytečku a kulis. 
Anna Hlinovská šila pro loutky 
šatičky. František Hlinovský 
nabídl Národní jednotě pošu-
mavské, že bude v Chotěšově 
hrát loutkové divadlo pro děti. 
Divadlo se hrávalo v neděli 
v tehdejším Kulturním domě 

v Chotěšově v Dobřanské uli-
ci. Z té doby se zachovaly dvě 
fotografie divadla v Kulturním 
domě a loutkáře Františka Hli-
novského.  

Učitel Václav Hataj z NJP 
Hlinovského podporoval, tu-
to činnost velmi oceňoval 
a poslal Františku Hlinovské-
mu děkovný dopis. Když se 
později přestěhoval do Plzně, 
jezdil loutkář i nadále hrát 
divadlo do Chotěšova.

Když František Hlinovský 
v roce 1932 zemřel, zůsta-
lo divadlo opuštěno. Jeho 
manželka se vrátila do Cho-
těšova a bydlela v čp. 266 
u Václava a Marty Kočí.  

V roce 1972 převzala  Osvě-
tová beseda v Přešticích nevy-
užité loutkové divadlo v počtu 
47 loutek a 15 kusů nábytku. 

Jaroslav Cuřín

Cestovatelský festival Letem světem v Přešticích 
zve na fotoprojekce, exotická jídla, tanec i hudbu
Oblíbený cestovatelský 

festival Letem světem, 
který se koná již od roku 
2012 v Plzni, rozproudí 
exotiku a cestování v Kul-
turním a komunitním 
centru v Přešticích. Těšit 
se můžete na cestovatel-
ské fotoprojekce z mno-
ha zemí, exotické tance 
i hudbu, semináře, foto-
výstavy, čajovnu a ochut-
návky exotických jídel. 

Festival je určen pro širokou 
veřejnost. „Všichni si zde při-
jdou na své, ať už cestují do 
vzdálenějších destinací nebo 
jen po Evropě,“ říká ředitel fes-
tivalu Štěpán Pastula. „Věříme, 
že program každému poskyt-
ne mnoho inspirace a tipů na 
další cesty. Kromě vzájemného 
předávání zážitků a zkušeností 
mohou lidé samozřejmě nalézt 
inspiraci či navázat nové kon-
takty a přátelství,“ dodává ces-

tovatel. „K tomu ostatně slouží 
naše cestovatelská seznamka 
v průběhu festivalu,“ dodává 
Pastula.

Přednášky s promítáním 
například z Peru, Indie, Ugan-
dy, Maroka, Kanady či Havaj-
ských ostrovů proběhnou 
v hlavním sále KZ Přeštice 
v sobotu 17. ledna od 13 hodin. 
Program bude navíc obohacen 
o taneční a hudební vystou-
pení pocházející z rozličných 

kultur. Zájemci mohou na-
vštívit i bubenický workshop 
a prohlédnout si několik roz-
ličných fotografických výstav 
z DR Kongo, Maroka, Malého 
Tibetu a Peru. Naleznete zde 
též rozličné předměty z dale-
kých krajů a cestovatelskou 
burzu pro veřejnost. Bližší 
informace o programu nalez-
nete na webových stránkách 
www.svetem.net/prestice nebo 
www.kzprestice.cz

Vstupné 120 Kč
Děti do 15 let zdarma

Přihlaste se do soutěže
Fotomodel/Fotomodelka

roku 2015

Finálový večer proběhne 
dne 28. 2. 2015 

od 19.00 hodin 
ve velkém sále KKC Přeštice

Foto Milan Janoch



1. Buď ji 
n a b í d n o u t 
k pronájmu 
(či možné-
mu odkupu) 
v h o d n é m u 

zájemci nebo – v případě nezá-
jmu – vypsat soutěž na možné 
jiné využití.

2. Omlouvám se, ale jde 
o špatně položenou otázku: 
každé dobře řízené město – 
a já si nejsem jist, že Přeštice 
do této kategorie patří – má 
schválený svůj dlouhodobý 
rozvojový plán (lépe řečeno 
svoji strategii) a ten určuje, 
do jakých akcí budou vloženy 
disponibilní investiční pro-
středky. Jejich volba a pořa-
dí realizace tedy nezávisí na 
subjektivních přáních jednotli-
vých zastupitelů (či jiných vli-
vových osob), ale na prodisku-
tovaném a příslušnými grémii 
odsouhlaseném plánu. Otázky 
typu „co by, kdyby“ nic neřeší, 
diskuse nad nimi spíše odvádí 
od uvedeného, obecně uznáva-
ného postupu.

P. S. Toto nemá být výtka 
paní redaktorce, spíše jde 
o povzdech nad tím, že uve-
dený postup nebyl – bohužel 
– v posledních letech v Přešti-
cích účinně využíván!

1. Bývalá 
r e s t a u r a c e 
Peklo by měla 
samozřejmě 
sloužit dál 
svému úče-

lu. Díky své ideální poloze na 
náměstí v blízkosti hlavního 
tahu Plzeň-Klatovy má před-
poklady být navštěvovaným 
podnikem. Pokud bude vyřeše-
no parkování, nic nebude bránit 
hostům, aby ji navštěvovali i ve 
všední den. Neméně důležitou 
podmínkou je v každém pří-
padě kvalitní kuchyně. Pokud 
by byl jídelníček tvořen napří-
klad pokrmy z našeho „přeští-
ka“ o jehož renesanci bychom 
se chtěli v našem městě také 
zasloužit, určitě se zákazníci 
objeví. Myslím si též, že mini-
pivovar by mohl dodat celému 
podniku další pomyslnou hvěz-
dičku. To vše je ovšem zásad-
ním způsobem ovlivněno šťast-
nou volbou solidního nájemce, 
který je pro zdar věci základním 
stavebním kamenem.

2. Budu-li vycházet z před-
pokladu, že se oněch 5 milionů 
objevilo na účtu města a neby-
lo s nimi počítáno v rozpoč-
tu, mám několik verzí jejich 
využití. V první chvíli bych 
je s pesimistickou opatrností 
nechal ležet na účtu do doby, 
než dostatečně s kolegy radní-
mi a zastupiteli pronikneme do 
všech smluvních vztahů města. 
Mnohé z nich totiž v sobě skrý-
vají možná nebezpečí. Mám na 
mysli záležitosti, které se týkají 
například dodržování podmínek 
tzv. udržitelnosti projektů, na 
něž byly získány dotace. Pokud 
by se prokázalo, že je něco 
v nepořádku, určitě by se tako-
vé prostředky hodily. Některé 
vztahy také končívají soudem. 
I to se Přeštic bohužel aktuál-
ně týká. Jsem ale optimistou 
a věřím, že vše dobře dopadne. 
Takže hurá do přípravy projek-
tů, které je nutné mít připra-
vené v šuplíku. Jsme totiž na 
začátku programového období 
2014-2020 a jen na základě při-
pravených projektů lze doufat 
v úspěch při žádostech o dotace. 
Pět milionů by mohlo stačit na 
všechny projekty, které se obje-
vily mnohdy shodně v našich 
volebních programech.

1. V býva- 
lé restauraci 
Peklo bych 
rád viděl kva-
litní restau-
raci, která na 

přeštickém náměstí chybí.
2. Částka 5 mil. se zdá vyso-

ká, ale možností, kde by je 
mohlo město investovat, je 
mnoho, a to v daleko vyšších 
obnosech (pro příklad uvádím 
– objekt bývalého JZD, Mod-
rý dům, důstojný kulturní stá-
nek, koupaliště, zimní stadion, 
protipovodňové úpravy, infra-
struktura města atd.). Vzhle-
dem k výše uvedenému je zřej-
mé, že celková roční částka 
cca 10 mil. na investice je pro 
potřeby města nedostačující 
a je nutné se soustředit na jeho 
skutečně koncepční rozvoj se 
stanovením jednoznačných 
priorit a jejich následným 
plněním. Samozřejmostí by 
mělo být využívání vhodných 
dotačních programů. Z těch-
to důvodů doufám v kvalitní 
práci nově obsazené „Komise 
koncepce a rozvoje města“, 
která vinou jejího bývalého 
vedení čtyři roky nepracovala, 
nebyla ani svolána a neexistu-
je žádný výstup z její činnosti. 

1. Dle mého 
názoru by 
měly prostory 
bývalé restau-
race Peklo 
p o s l o u ž i t 

stejnému účelu. Na tomto 
lukrativním místě bych uvítal 
kvalitní restauraci s přeštický-
mi specialitami.

2. Pokud by záleželo pou-
ze na mně, bylo by to skvělé. 
Nápadů, kam investovat, bych 
měl hned několik. Ale jak se 
říká „víc hlav víc ví“. Proto 
máme k takovýmto účelům 
ustanovenou RM a ZM. 

Velké množství možností pro 
investování je nejen v Přeš-
ticích, ale i v přidružených 
obcích. Především bych zlep-
šil bezpečnostní opatření pře-
chodů pro chodce. Obnovit 
vodorovné značení, dostatečné 
osvětlení či výstražné blikající 
světlo upozorňující řidiče na 
přechod pro chodce. 

1. Pro-
stor bývalé 
r e s t a u r a c e 
Peklo by měl 
sloužit opět 
pro restaurač-

ní zařízení, ale na kvalitativně 
vyšší úrovni, která by odpoví-
dala jeho umístění na náměstí 
v centru sedmitisícového měs-
ta. Restauraci a její zázemí je 
potřebné vhodně začlenit do 
prostor významné historicky 
dimenzované budovy s využi-
tím pro dnešek a budoucnost. 

1. Jsem pro, 
ať je z těchto 
prostor opět 
r e s t a u r a c e 
vyšší cenové 
skupiny. Ať 

jsou to společensky reprezen-
tativní prostory našeho města, 
kam je možné vzít návštěvu 
či obchodní partnery na jed-
nání nebo svého partnera na 
večeři. Mrzí mě ale, že za oběť 
této restauraci padl klub mla-
dých. Byl jsem jedním ze dvou 
zastupitelů, který bojoval za to, 
aby alespoň část prostor býva-
lého klubu zůstala určena pro 
mladé lidi našeho města. Dnes 
už jsou prostory klubu vybou-
rané a definitivně zničené. 
Bolí mě u srdce, že z taneční 
místnosti klubu mladých bude 
WC pro novou restauraci. Ten 
klub sloužil mladým lidem 
našeho města více než 40 let. 
Jsem osobně v úžasu, jak star-
ší generace rychle zapomíná 
na to, že také byli kdysi mladí. 
Z mého pohledu to není dobrá 
zpráva pro mladé lidi našeho 
města. Ten klub měl tradici 
v širokém okolí, mladí si jej 
kdysi sami vybudovali. Je to 
rozhodnutí bývalé rady města, 
která o tom rozhodla ve složení 
(Kmoch, Königsmark, Blažek, 
Bastl, Hájková). Nedali si říct, 
nepřesvědčil jsem je! Řešení 
tam bylo – připojit taneční sál 
k restauraci Krijcos probourá-
ním jedné zdi a všichni mohli 
být spokojeni. Rozhodli, jak 
rozhodli. Je to pryč.

2. Není to správná otázka 
a není položená ve vhodnou 
dobu. Je krátce po volbách 
a město vede vítěz voleb, který 
má podle nich jasno ve všem. 
Já bych to obrátil. Pět milionů 
korun ročně na investice jsou 
pro Přeštice nezanedbatelná 
částka. Já bych doporučil se 
podívat na to, kde je možné 
těch pět milionů navíc ročně 
uspořit na výdajích a získat na 
příjmech. Proinvestovat každý 
rok pět milionů korun navíc 
by muselo být v našem městě 
či přidružených obcích brzy 
vidět. Za jedno volební obdo-
bí, které trvá čtyři roky, by to 
bylo 20 milionů korun inves-
tic. To není málo.

1. K čemu by podle vás měla sloužit bývalá restaurace Peklo na náměstí, 
která je v majetku města?
2. Kam byste (kdyby záleželo pouze na vás) investovali 5 milionů korun, což je 
zhruba polovina ročních investic města? (Nejsou v tom zahrnuté dotace.)
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Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří HlavínMgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda
1. V obecné 

rovině by měl 
Pekelný pro-
stor sloužit 
k pozvednutí 
úrovně Přeš-

tic. Také já jsem toho názoru, 
že zde potřebujeme mít sluš-
nou restauraci, kam bude mož-
né kohokoli vzít, aby měl kde 
spočinout náročnější turista 
a tak dále. Vzhledem k tomu, 
že tyto prostory jsou poměrně 
velké, je dost pravděpodobné, 
že kromě restaurace bude mož-
né umístit zde ještě nějaké dal-
ší zařízení. Na tom již tak širo-
ká shoda nebude. Mně osobně 
se zdá poměrně lákavou myš-
lenka městského minipivo-
varu, ale v tomto směru nás 
ještě určitě čeká nějaký vývoj. 
Pokud bude mít kdokoli nápad 
na využití prostoru, budeme 
rádi za inspiraci.

2. Já bych těch 5 milionů 
schoval a nikomu bych o nich 
neřekl. V průběhu roku bych 
pak zachraňoval projekty, kte-
ré jsou dostatečně životaschop-
né, aby se prosadily do určité 
fáze, ale nakonec se nepodaří 
zajistit dostatečné financování. 
A jak se tak znám, jednalo by 
se zejména o projekty v oblasti 
kultury. Kultivace je totiž zce-
la zásadní jak na osobní, tak 
i na společenské úrovni.

1. Restau-
race Peklo 
by v každém 
případě měla 
sloužit svému 
p ů v o d n í m u 

účelu, pro který byla budova 
historicky postavena, a to je 
restauraci. 

2) Pokud by se jednalo o část-
ku, se kterou lze volně naložit, 
investoval bych část do rekon-
strukcí chodníků a část právě 
na rekonstrukci restaurace 
Peklo.

Mgr. Petr 
Fornouz

1. Náměstí, 
které by mělo 
být jakýmsi 
středobodem 
našeho měs-
ta, jakousi 

výkladní skříní, by také mělo 
kromě jiného sloužit i pro 
možnost odpočinku a odde-
chu. Součástí takovéhoto pro-
storu by měla být i možnost se 
v klidu najíst, setkat se s přá-
teli a odpočinout si. Rozhod-
ně to nezáleží jen na zbožném 
přání obyvatel, ale i na dobrém 
podnikatelském záměru, který 
dokáže zajistit, že se lidé do 
tohoto místa budou rádi vra-
cet. To rozhodně není otázka 
chvíle.

2. Nejvhodnějším a nej-
efektivnějším způsobem bych 
viděl využití těchto prostředků 
do stavebních investic infra-
struktury, a to tam, kde by 
bylo možné využít dotačních 
prostředků. Předpokládám, že 
tato možnost by určitě byla 
uplatněna k vyřešení těch nej-
palčivějších problémů, např. 
Přeštice Zastávka – a to např. 
místní komunikace, které jsou 
v současné době za svým tech-
nickým zenitem, popřípadě 
i rozhlas.

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová
1. Bývalá 

r e s t a u r a c e 
Peklo by opět 
měla sloužit 
jako restau-
rační zařízení, 

které v každém velkém i men-
ším městě najdeme v prosto-
rách náměstí. Kdokoli, kdo do 
středu města zavítá, neví, kam 
se vydat na posezení u kávy či 
na dobrý oběd. Že zde máme 
v prostoru náměstí pět obcho-
dů s drogistickým zbožím asi 
chutě návštěvníků neuspokojí.

2. Tuto sumu bych investo-
vala do rekonstrukce tepelné-
ho hospodářství, aby se zvý-
šila účinnost celého systému 
a tím se zlevnilo teplo pro naše 
občany.

1. Prostory 
bývalé res- 
taurace Peklo 
by určitě měly 
sloužit nadále 
jako restaura-

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

Dušan Rada

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Jiří Lucák
1. Pokud si 

já pamatuji, 
tak hotel byl 
vždy hotel 
a tak by měl 
i zůstat. Na 

náměstí není žádná jiná hospo-
da, kde by se dalo najíst nebo 
posedět.

2. Samozřejmě se nabízí 
investovat právě do obno-
vy hotelu, aby budova města 
nebyla uzavřena a neležela 
ladem několik let. A pokud by 
ještě zbyly nějaké penízky, tak 
bych je věnoval na budování 
cyklostezek.

MUDr. Ivana
Froňková

1. Doufám, 
že se z býva-
lé restaurace 
Peklo stane 
r e s t a u r a c e , 
která bude 

tzv. na úrovni. To pro mne 
neznamená, že tam budou ser-
vírovat ústřice na stříbrných 
podnosech, ale že se tam bude 
možné kultivovaně a chutně 
najíst a napít, zarezervovat si 
salonek na podnikové nebo 
rodinné oslavy atd. Samozřej-
mě by to měla být restaurace 
NEKUŘÁCKÁ, aby bylo kam 
zajít i s dětmi nebo s návště-
vami z civilizovaných zemí. 
Pokud by to měla být další 
zakouřená putyka, tak by bylo 
vhodnější tyto prostory prona-
jmout třeba drogerii DM. Ta tu 
myslím ještě chybí.

2. Pět milionů není moc na 
nějaké převratné činy. Mohlo 
by to ale stačit na výtah v KKC 
a na zubním oddělení.

1. Restaura-
ce na přeštic-
kém náměstí 
je nutností.  
Nedovedu si 
představit, že 

bychom na tento projekt jako 
město rezignovali. Je otázkou, 
zda by mělo město celou inves-
tici vzít na svá bedra a poté 
s vidinou nutného návratu 
vložené investice těžce shánělo 
nájemce (provozovatele), který 
by akceptoval vysoké nájemné. 
Druhá verze, možná pro město 
přívětivější, nabízí prostor pro 
realizaci restaurace samotnému 
nájemci, který by po dohodě 
s městem vložil vlastní investici 
a město by nastavilo příznivější 
podmínky nájmu vlastních pro-
stor. Dále bychom mohli uvažo-
vat např. o „frančízových“ 
konceptech jako je Švejk 
restaurant, nebo v prostorách 
restaurace zřídit minipivovar, 
který by mohl navázat na his-
torické kořeny pivovarnictví na 
přešticku. Určitě mi ale dáte za 
pravdu, že vše nakonec záleží  
na samotném kuchaři a přívěti-
vé obsluze.

2. Tím navazuji i na druhou 
otázku kam bych investoval 
cca 5 mil. korun. Část peněz 
bych investoval do venkovní-
ho „kabátu“ městského kultur-
ního zařízení a přilehlé uličky, 
která je proslulá jako ulička 
„holubích exkrementů“a část 
prostředků do technologie 
přeštického minipivovaru. 
Věřím, že se nám  brzy poda-
ří společně připravit života-
schopný koncept.

Josef Falout

1. Na přeš- 
tickém ná-
městí již rok 
n e e x i s t u j e 
prostor, kde 
by se obča-

né Přeštic a hosté, kteří měs-
to navštíví, mohli důstojně 
najíst, napít a posedět s přá-
teli. Je naprosto jasné, že 
bývalá restaurace „Peklo“ by 
měla sloužit k těmto účelům. 
Restauraci na náměstí nemá-
me rok, koupaliště postrádáme 
v Přešticích podstatně déle.

2. Pět milionů korun bych 
použil na vybudování přírod-
ního koupaliště. Součástí toho-
to projektu by byla i rekrační 
zóna a protipovodňová opat-
ření.

Mudr. Richard 
Hájek

S návazností na funkci náměs-
tí, která vybudováním silnič-
ního obchvatu města dozná 
zásadní změny. Nesnadný 
úkol pro projektanta, architek-
ta, urbanistu.

2. Otázka není tak jednoznač-
ná, jak vypadá, pominu pole-
miku se zmíněnou výší ročních 
investic. V době, kdy odpověď 
píšu, je rozpracovaný návrh 
rozpočtu na r. 2015 schodkový 
o 37 mil. Kč. Z toho pohledu 
by 5 mil. umožnilo realizovat 
trochu více z již připravených 
či naplánovaných staveb nebo 
na ně ušetřit (protipovodňová 
opatření, dům seniorů, bazén, 
rekonstrukce budovy KKC, 
lávka na Vícov atd.). Kdybych 
měl rozhodnout o zbytných 
5 mil. Kč, třeba  bych koupil 
Hlávkův rodný dům a rozví-
jel potenciál našeho rodáka 
nebo bych investoval do roz-
voje spolupráce našich škol se 
zahraničními.

ce, a to na takové úrovni, aby 
zde bylo možné se slušně přes 
den nejenom stravovat (myšle-
no za rozumné ceny), ale také 
například zavítat večer na slav-
nostní večeři. Otázkou je, zda 
volné prostory připravit k pro-
nájmu do užívání jako jeden 
nebo dva samostatně oddělené 
prostory. Proto bych navrhoval 
v první fázi co nejdříve připra-
vit k pronájmu prostor o veli-
kosti dosavadní restaurace 
a zadní prostor bývalého klubu 
řešit v další etapě, a to i podle 
zájmu (či nezájmu) o provozo-
vání restaurace. Docela si zde 
dokážu představit například 
malý pivovárek.

2. Tím jsem také odpověděl 
na druhou otázku – určitě na 
rekonstrukci bývalé restaurace 
Peklo a navazujícího bývalé-
ho klubu. Další finanční pro-
středky bude nutné vyčlenit na 
výkup pozemků v souvislosti 
s připravovanými protipovod-
ňovými opatřeními na levém 
břehu Úhlavy a také na rekon-
strukci tepelného hospodářství 
ve vlastnictví města (kotelny, 
předávací stanice atd.). 
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Expedice Maroko 2014 ve fotografiích Lovci perel
Když před více než rokem 

v listopadu přišla z knihovny 
v Hradci Králové nabídka celo-
roční čtenářské soutěže, ihned 
mě tento  nápad zaujal. Vždyť 
lov perel, hlubiny skrývající 
tajemství, exotika, vraky lodí, 
matně se lesknoucí šperky, to 
jsou zkrátka představy, na které 
slyší kluci i holky. Idea, název 
a úvod  se tvářily romanticky 
– „Lovci perel“ nebo „Potop-
me se do hlubin příběhů“.  
Úspěch hry byl však posta-
ven na tom, že její pravidla 
vycházela vstříc dětské poho-
dlnosti spojené s nesamostat-
ností a materiálním založením. 
Na začátku bylo kolem  
padesáti knih perlorodek, ke 
kterým děti dostaly vytištěné 
otázky. Povinné byly prověr-
kou toho, zda dítě skuteč-
ně danou knihu přečetlo. Za 
správné zodpovězení dostalo 
odměnu v podobě bižuterní 
perly z Jablonce nad Nisou. 
Pak byly u každého titulu 
otázky nepovinné. Tam šlo 
o kvalitu čtenářství, vlastní 
životní zkušenosti, emoce, 
zkrátka duševní námahu. Za 
splnění těchto úkolů dostali 
lovci speciální knihovnickou 
měnu – moriony. Tyto se daly 
utratit jen v knihovnickém 
obchůdku. Po přihlášení do 
hry jsem obdržela  všechny  
podklady  a  počáteční  perlo-
vý kapitál. Po drobných úpra-
vách a měsíční přípravě soutěž  
10. ledna 2014 začala. Usku-
tečnily se dva obchůdky, 

v červnu a v listopadu. Kdo 
chtěl získat další perly, měl 
možnost po předchozí domlu-
vě sám  vytvořit  otázky ke 
knize. Po jedenácti měsících,  
28. listopadu 2014 byla soutěž 
ukončena a vyhlášeni nejú-
spěšnější sběrači. 
1. místo – Mikulecká  Mag-
dalena (61 perel)
2. místo – Karlíková Jitka
(29 perel)
3. místo – Levorová  Kateřina
(27 perel)
4. místo – Dobranská  Hana 
(24 perel)
5. místo – Bělová  Aneta
(23 perel)

Hra se hrála ve 148 knihov-
nách v celé republice (v Plzeň-
ském kraji 4). U nás se při-
hlásilo 102 lovců, do konce 
vydrželo 74 lovců perel (I. st. 
– 35, II. st. – 39). Děti nasbí-
raly celkem 564 perel, z toho 
47 samy vytvořily. Ulovené 
perly se stávají majetkem lov-
ců a mohou si je v knihovně 
vyzvednout. Ti, kteří mají 
více než 5 perel, navíc získá-
vají jako bonus placku „Lovci 
perel – co kniha, to perla“. 

A na závěr? Vyhlašuji  
II. ročník „Lovců perel“! 
V lednu 2015 začínáme.

Mgr. Jindřiška Červená
                      MK Přeštice

Skautská výprava světlušek na Šavlici se povedla
Sraz oddílu světlušek byl ráno 

na nádraží v Přešticích a i přes 
šedivě pošmourné počasí se 
děvčata vyrojila v překvapivě 
hojném počtu, takže vlakem 
do Chlumčan nás odfrčelo cel-
kem třináct. 

Vystoupily jsme, vyzkouše-
ly si zorientování mapy a pak 
už jsme vykročily směr ryb-
ník Šavlice. Bylo to sotva dva 
kilometry, ale asi jsme nešly 
dost rychle, protože nás dosti-
hl hlad. Chvíli jsme pozoro-
valy dvě labutě, překonaly 

potok a zákeřný hlad zahnaly 
svačinou. Pak už jsme měly 
dost sil na různé hry – zkou-
šely jsme třeba Souboj stébel 
(prý původem z Asie) nebo 
obrácenou schovku Na sar-
dinky, poznávaly jsme stro-
my, hrály oblíbená Škatula-
ta, hejbejte se nebo na Vlku, 
kolik je hodin? apod.

Znovu jsme nahodily batohy 
a šlapaly dál, děvčata si pak 
ve dvojicích připravila oběd 
a zbyl ještě čas na stavění 
domečků pro skřítky a něko-

lik soutěží, kde bylo důležité 
nešvindlovat a hrát čestně…

Po dalším krátkém pocho-
du už jsme viděly před sebou 
Zastávku, kde jsme ještě stihly 
poznávačku mapových značek, 
než nám přijel vlak. Některé 

světlušky měly pro ostatní při-
pravené v batůžcích bonbony, 
tak jsme si je během čtyřminu-
tové jízdy rychle rozdaly, aby 
pusy, rodičům na přivítanou, 
byly jaksepatří sladké.

Hanka



Mladý Božetěch Vácha – dokončení
Domů!

Konečně přijela americká 
loď Amerika. Byla to největší 
loď, která převážela naše voj-
sko. Byla to vlastně německá 
loď Vaterland, ale při vypuk-
nutí války byla internována 
v Bostonu a používalo se jí 
potom k přepravě americ-
kých vojáků na francouzskou 
frontu. Za proplutí Suezským 
kanálem se muselo zaplatit 
200 000 franků, ale cesta se 
tím zkrátila o 37 dní. Vypluli 
jsme 23. 4. 1920 z Vladivos-
toku a do Terstu dojeli 8. 6. 
1920, tedy po 46 dnech plav-
by. Jeli jsme přes Hongkong, 
Čínu, Cejlon, Aden, Suez-
ským průlivem přes Port Said. 
Délka cesty byla 18 518 km, 
průměrnou rychlostí 20 až 27 
km za hodinu. Další lodí, kte-
rá vezla naše legie z Ruska, 
byla President Grant, která 
jela za námi. Na naší lodi číta-
la posádka 1000 mužů, byli to 
Američané (bílí i černí), Číňa-
né, Indové. Kapitánem byl 
Wiliam Rind. Tonáž lodi byla  
42 000 tun, 2 lodní šrouby, 
délka lodi 175 metrů, šířku si 
již nepamatuji. Měla 10 palub, 
4 jeřáby, 200 záchranných člu-
nů a 12 menších lodí. Naším 
velitelem byl generál Kroutil 
a byly to tyto útvary: 4. a 5. 
pěší pluk, 1. divizion těžké-
ho dělostřelectva, 1. muniční 
divizion, dělostřelecké sklady, 
divizní nemocnice a 3 strážní 
roty. Celkem nás bylo oko-
lo 6000. Denní spotřeba uhlí 
byla 250 tun, pitné vody 150 
tun – tedy asi 25 litrů na oso-
bu, brambor 5,5 tuny, masa 
3,5 tuny. Jídelna byla pro 1000 
lidí, jedlo se dvakrát denně, 
celkem dobře, jen servírová-
ní po americku (moc nádobí) 

nám nesedělo, nebyli jsme na 
to zvyklí. Loď měla také svou 
tiskárnu, tiskl se tam časopis 
Domů. Spali jsme v úzkých 
drátěných čtyřposchoďových 
postelích, ale většinou pro ved-
ro na palubách. Za vedra jsme 
se moc nevyspali, ale spát se 
nedalo ani ve dne. Dělal jsem 
také pár dní kuchaře, ale jen 
při vaření mýdla, jehož byl 
stálý nedostatek.

Když jsme se blížili k rov-
níku, počaly potíže s topiči 
v kotelnách. Topiči omdléva-
li a nosili je odtud na paluby 
jako koťata. Ze všech národů 
vydrželi jen Číňani. Naši hoši 
museli alespoň jednu hodinu 
v kotelně vydržet, protože byl 
nedostatek topičů a my by-
chom ztratili rychlost. Teploty 
na rovníku byly stále kolem  
50 °C ve stínu.

Dne 31. 4. 1920 došlo k jaké-
musi vzbouření na lodi. Bylo 
to na jezeře v Suezu. Onemoc-
nělo ze zkaženého masa asi 
500 lidí. Bylo proto nařízeno 
chodit do služby stále se zbra-
ní a to Vám byla podívaná. 
Voják v plavkách s tropickou 
helmou a zástěrkou na krk, 
karabinou, šavlí a ostruhami 
na bosé noze. Zvláštní pro nás 
byl pohřeb na moři. Jednodu-
chý, ale dojemný. Rakev se 
prostě zatíží olovem a pustí po 
prkně do moře. Zajímavé bylo, 
že jsme s sebou vezli i rak-
ve. Mrtvých moc nebylo, ale 
přece jen jsme jeli domů a oni 
chudáci nedojeli.

Plavba oceány není příjem-
ná. Voda je temně šedá, roz-
hled jen malý okruh. Nikde 
není živého tvora, jen delfíni 
a občas žralok. Ptáci jen před 
přístavy, ale zase to bylo dobré 
znamení. Jiné už bylo Středo-

zemní moře. Modrou barvou 
nám připomínalo jezero a hlav-
ně jsme se blížili domů!!!

Všude, kde jsme zakotvi-
li v přístavu se sbíhali lidé. 
Nikdy neviděli takovou loď. 
Třeba v Hongkongu, tam jsme 
se zdrželi 3 dny. Nakládalo 
se uhlí a voda. Uhlí se nosilo 
ručně! Nosili jej Číňani vel-
mi primitivně tak, že ho nosili 
v obyčejných lýkových pyt-
lích. Vešlo se tam tak 80-100 
kilogramů. Samozřejmě na 
zádech, stoupali po prknech, 
kde byly příčky, aby jim to 
neklouzalo. Chodili bosi, 
takže museli mít místo kůže 
podrážku. Zpátky se vraceli 
po dlouhém houpavém prkně. 
Těch ubohých schodů bylo 
moc a celý den po nich běhat 
dalo určitě zabrat. Běhali klu-
sem od 5 do 18 hod., pak byla 
v noci druhá směna. Ta byla 
lepší, nebylo takové vedro 
a hlavně vlhkost vzduchu. To 
nám dělalo problémy, špatně 
se dýchalo. V poledne byla 
3/4 hodiny přestávka a měli 
jídlo. Rýže s mrkví. Každý 
den to samé. Jak byli placeni, 
ale když jim skončila šichta, 
dostal každý malý penízek. To 
byl jejich život. Dnes a denně.

Hongkong bylo tehdy mili-
onové město. Po opiové válce 
v roce 1836 se stal anglickou 
kolonií s blízkým okolím. 
Přístav i blízké moře je nabi-
to džunkami, chatrné to ves-
lové lodičky s boudou. V té 
tito mořští lidé se rodí, žijí 
i umírají. Živí se rybolovem 
a vlastně všeholovem. Byla to 
pro nás Evropany podívaná, 
lidé se z džunek rvali do krve 
u odpadních kanálů. Rvali se 
o odpadky – šlupky od bram-
bor a nejhorší odpadky. Ulice 
jsou přeplněny rikši. Jsou to 
Číňani táhnoucí dvoukolový 
vozík, který vás lacino a rych-
le doveze kamkoliv. Rikša běží 
klusem i do kopce a vlastně si 
vezme co mu dáte. Moc jsme 
s nimi nejezdili, bylo nám těch 
lidí líto. Město je moderní, má 
tramvaj i vysutou dráhu, ale 
také herny, opiová doupata 
a vykřičené domy. Obchody 
s omamnými prostředky jsou 
hlídány, protože Hongkong 
je největším opiovým měs-
tem na světě. Některé kavárny 
a hotely byly tak přepychově 
vybaveny, že nám oči pře-
cházely. Mohli jsme se na to 
pouze dívat jen z haly, protože 
peníze jsme neměli. Jen tak na 
pohled, cigarety a trochu ovo-
ce. To nám na lodi chybělo. 
Všechny podniky jsou ve dne 
i v noci přeplněny. Námořní-
ky, obchodníky, důstojníky 

všech možných armád světa, 
ale i místní honorací. V nynější 
době (1964) jsou v Hongkon-
gu již 3 mil. obyvatel. Většina 
utekla z komunistické ČLR, 
kde je sice čekal „ráj na zemi“, 
ale raději to vyměnili za svo-
bodu a bídu. Naproti na kopci 
byla kolonie chudáků. Bara-
bizny z plechu, konzerv, papí-
ru, lepenky a všech možných 
zbytků. Nevím čím se tito lidé 
živili, asi pracovali ve zdejších 
fabrikách, bylo jich zde dosti. 
O práci je veliká nouze, hodně 
lidí žije ze žebroty a z krádeží. 
Angličtí policisté jsou Hindové 
v bílých uniformách s turbany, 
domorodci jsou obávaní.

Zde jako později v Singa-
puru sehráli naši hoši fotbal 
s Anglány. Vyhráli jsme 2:1 
a s Číňany 3:2 pro nás. Bylo 
to těžké utkání, protože Číňa-
ni jsou úžasně pohybliví, líta-
jí a pomalu běhali našim pod 
nohama. Naši hoši však byli 
udělaní – no udělaní, jak jim 
to válka dovolila. Stadion byl 
rozlohou a vybavením pro nás 
něčím nevídaným! Všude, tak 
jako v Hongkongu, veliké roz-
díly – na jedné straně přepych, 
na druhé neskutečná bída. Sin-
gapur byl však takový zanedba-
nější než Hongkong. Přístav je 
plný odpadků a neuvěřitelné 
špíny. Skoro na každém kroku 
jsou opiová doupata. V odpad-
cích si hrají děti Číňanů, Indů 
a Malajců. Zdrželi jsme se dva 
dny než byla naložena voda 
a uhlí.             Slavomír Vácha
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Přeprava nádoby 
transformátoru přes 
naše město

V úterý 11. 11. po 14. hodině 
byla převezena nádoba trans-
formátoru 220/110 kV – 200 
MVA z přeštického nádraží 
do transformovny u Dolní 
Lukavice. Transformátor byl 
vyroben v Záhřebu v Chor-
vatsku, převezen k nám byl po 
železnici a dopravu po silnici 
zajistili Plzeňáci (podvozek 
má na 14 nápravách 112 kol). 

Nádoba vážila 125 tun a měřila  
953x326x399 cm. Po do-kon-
čení montáže a uvedení do 
provozu bude moci zásobo-
vat elektrickou energií téměř 
polovinu Plzeňského kraje.

                    Ing. Jiří Běl

Do mrtvol se nekope
Toto úsloví mě napadlo, když 

jsem četl poslední PN. Vyhlá-
šená anketa mezi zastupiteli je 
tomuto úsloví hodně blízko. 
Nemyslím si však, tak jako 
pan Mgr. Frouz, že by zveřej-
něné video poškodilo všechny 
poctivé obyvatele města. Slí-
dič sice byl zástupce města, 
dokonce ve vysoké funkci, 
ale za svého zastupitele jsem 
jej nepovažoval. Ostatně jako 
více než polovina zastupite-
lů nebyla blízká mému srdci, 
někteří mi dokonce byli pro-
ti srsti. Nyní je jich již deset 
v propadlišti přeštických dějin, 
ale jejich památka nás bude 
možná mrzet hodně dlouho. 
Zejména co se týká protipo-
vodňových opatření a zmrše-
ného plánu rozvoje města.

Jiná věc je, jak mnozí píší 
na téma „mrtvoly“, kdo a co 
způsobilo, že se vše dostalo do 
médií. Určité indicie a infor-
mace mám, ale jejich potvr-
zení na přijatelná procenta 
zatím ne. Tušení, kdo to vše 
napráskal do médií, je už star-
šího data. Spíše by bylo zají-
mavé zjistit, proč až po roce. 
Snad proto, aby se křehká RM 
udržela pohromadě? Nebo měl 
někdo strach o místo? Určitě 
to bylo proto, protože „něco 
se muselo zaplatit“ za instalaci  
druhého místostarosty před 
čtyřmi léty. Tehdy jsem upo-

zorňoval, jak je to zbyteč-
né místo a kolik to bude stát 
peněz. Dostal jsem ráznou 
odpověď od pana radního, že 
chytrý neumřu. Možná, že ne, 
ale rozhodně se tam nahoru 
ještě nechystám.

Tehdy jsem měl tušení, že 
dva místostarostové nevydrží 
dlouho. Chvíli nato letěl ten 
pracovitější a tudíž nebezpeč-
nější. Protože, kdo nic nedělá, 
ten nic nezkazí!!! Ten druhý se 
hned proslavil erotickými tele-
fonáty, ale více na něj prozra-
zovat nebudu, to bych zaplnil 
polovinu PN. Také jako věčný 
gratulant – za čtyři roky bylo 
v PN asi 450 jeho fotek z gra-
tulací!!!

Určitě se za nějakou dobu 
provalí obě otázky – kdo to 
pustil a proč tak dlouho. Zatím 
prosím dejme zastupitelstvu 
pověstných 100 dní, minulé je 
také mělo. I když jim ani 1461 
dní nestačilo, aby dali městu 
„šanci na změnu“.

Poznámka na závěr: Pane 
Ing. Walto, na prvním zase-
dání města před 4 roky  
řekl tehdejší pan starosta  
Mgr. Kmoch opozici: „Navr-
hujte a dělejte si, co chce-
te, my Vás stejně přehlasu-
jeme!!!“ Tehdy jste to ani 
nemohl slyšet, tak se tomu 
nyní nedivte.

Slavomír Vácha

Večírek Osady Šeříků
Jako každý rok tak i letos 

pořádala Osada Šeříků taneč-
ní večírek. 28. 11. 2014 v 18 
hodin jsme se sešli v hote-
lu Sport, abychom zakončili 
letošní sezónu. Po slavnostní 
večeři začala taneční zábava. 
Letos poprvé jsme obohati-
li večírek tombolou, preclíky 
a chlebíčky. Společně jsme 
oslavili 50 let společného žití 
osadníků Karla a Zdeňky Laš-
kových. I když už se večírek 
blížil ke konci, stále se všichni 
dobře bavili. Společné setká-

ní na konci sezóny se poved-
lo a všichni odcházeli domů 
spokojeni. Tímto bych chtěl 
ještě jednou popřát osadnici 
Věře Hlasové k jejímu život-
nímu jubileu, které připadlo na  
3. prosince. Hodně štěstí 
a zdraví. Již teď se všichni 
těšíme na příští rok, kdy naše 
osada oslaví 80 let od založení. 
Přeji všem, nejen osadníkům, 
hodně štěstí, zdraví a pohody 
v novém roce 2015.

Za osadní výbor 
šerif Jaroslav Šmat

Velké poděkování 
městské policii v Přešticích

Dne 9. 12. 2014 kolem 11.30 hodin 
jsem si u nákupního střediska Penny omylem 
zabouchla auto, uvnitř zůstaly klíče i pejsek. 
Díky rychlému zásahu strážníků MP Přeštice, 

kteří odborně otevřeli vozidlo, 
byl pejsek zachráněn.

Veronika Tichotová, Přeštice
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Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice

přeje 
všem příznivcům sportu

pevné zdraví, štěstí,
spokojenost

a úspěšný rok 2015. 
Děkujeme za spolupráci 

městu Přeštice.

Setkání bývalých hráček a hráčů Slavoje Přeštice a TJ Přeštice

Díky přeštickému oddílu je 
v Čechách 33 nových národně 
házenkářských trenérů

Z pověření trenérské rady 
Svazu národní házené se ve 
dnech 8.-9. 11. a 22.-23. 11. 
2014 uskutečnil v Přešti-
cích trenérský kurz 3. třídy. 
Zúčastnilo se ho 33 trenér-
ských aspirantů z Liberecka, 
východních Čech, pražských 
Modřan, Čakovic, Řevnic 
a samozřejmě i ze 
šesti oddílů Plzeň-
ska. O velmi pest-
rou výuku, kde se 
střídaly teoretické 
přednášky s prak-
tickými ukázka-
mi, se v obou 
víkendech úspěšně 
staralo celkem 9 
svazových a exter-
ních lektorů pod 
vedením člena trenérské rady 
SNH Karla Tuška. Přístup 
všech frekventantů byl veli-
ce dobrý. Sešel se kvalitní 
kolektiv lidí, kteří byli hned 
od počátku aktivní, vnímaví 
a přístupní diskusi. Totéž je 
možno uvést i při hodnocení 
závěrečných zkoušek. Rov-
něž s testem z pravidel, až na 
drobné výjimky, neměl nikdo 
žádný problém a stejné platí 
i o praktických metodických 

výstupech. Naprosto s čistým 
svědomím lze konstatovat, že 
licenci trenéra 3. třídy v národ-
ní házené získalo zaslouženě 
všech 33 absolventů. Opět se 
potvrdilo, že přeštický házen-
kářský oddíl má kolektiv lidí 
s dostatkem organizačních 
zkušeností. Velké poděkování 

patří vedení ZŠ v Přešticích 
a TJ Přeštice za pronájem 
sportovního zařízení. Vytvo-
řené podmínky a úroveň 
kurzu byly přítomnými hod-
noceny vysoce kladně. Ať pří-
jemné pocity z Přeštic vydrží 
všem absolventům co nejdéle 
a přejeme jim mnoho úspěchů 
v trenérské práci.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Oddíl národní házené TJ Přeštice děkuje 
sponzorům, městu Přeštice, příznivcům, rodičům dětí 

mládežnických družstev a všem, 
kteří se podíleli na zdárném chodu oddílu 

v uplynulém roce a přeje 
do roku 2015 hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti.

Házenkáři děkují

Záběr činností Vašeho 
tanečního a pohybového 
studia je poměrně široký, 
kromě skutečně taneč-
ních záležitostí (Orient, 
Zumba, MTW dance, 
Aerobic) se věnujete 
i pohybovým aktivitám 
(Pilates, BOSU, Flowin, 
Spirales, Cvičení s míči, 
Trampolínky, OSHO me-
ditace). V září minulého 
roku jsme se v našem 
rozhovoru zmínily o tom, 
že připravujete ve svém 
tanečním studiu zdravot-
ní cvičení Pilates. Jak je 
tomu po roce?

Kurzy Pilates se ujaly, v sou-
časné době běží čtyři hodiny 
týdně a myslím, že ke spo-
kojenosti jejich účastníků. 
Kurzy Pilates jsou zaměřeny 
na odstranění bolesti zad, na 
správné postavení těla a posí-
lení hlubokého stabilizačního 
systému. Přestože jde o kur-
zy, kterých se účastní kolem 
10-12 osob, věnuji se každé-
mu účastníkovi co nejvíce 
a snažím se odstranit problémy 
vzniklé nesprávným držením 
těla a chybnými pohybovými 
návyky.

Věnujete se svým klien-
tům i individuálně?

Ano, kromě hromadných 
kurzů poskytuji individuální 
hodiny zájemcům s většími 
problémy pohybového apará-
tu, především trpícím bolestmi 
zad. Kromě běžného cvičení 
je možno využívat i cvičební 
stroj Reformer, který usnad-
ňuje klientovi cvičení a napo-
máhá správnému provedení 
stereotypních pohybů. Cvičení 
s pomocí tohoto stroje je pro 
klienta snazší, neboť ho přímo 
vede k provádění správných 
pozic. 
Vím, že jak skupinové 
kurzy, tak i individuál-
ní cvičení jsou velice 
úspěšné. Jak jste doká-
zala během poměrně 
krátké doby nabídnout 
klientům tak kvalitní 
služby?

Jde pouze zdánlivě o krátkou 
dobu, příprava na tyto aktivity 
byla poměrně náročná, zna-
losti a zkušenosti jsem získá-
vala několik let. Nedovedu si 
představit, že bych nabídla tyto 
a podobné služby jen na zákla-
dě nějakého krátkodobého  kur-
zu. Neustálé vzdělávání v obo-
ru je naprosto nezbytné, mou 
snahou je používat nejnovější 
poznatky. Kromě nejrůzněj-
ších školení jsem absolvovala 
ucelené vzdělávání a nejprve 
získala postavení Fitness tre-
nér a v nedávné době i certi-
fikát Pohybový specialista IQ 
POHYB AKADEMIE, který 
se musí obnovovat každé dva 
roky. Cílem této certifikace je 

pravidelné vzdělávání, které 
vede k zajištění vysokého stan-
dardu a kvality služeb poskyto-
vaných pohybovým specialis-
tou. Ve vzdělávání samozřejmě 
pokračuji i nadále.

„K  Helče na Pilates chodím 
od března loňského roku a od 
té doby jsem se na tomto cviče-
ní stala doslova závislou. Hle-
dala jsem cvičení, které by mi 
pomohlo od bolesti zad a záro-
veň zpevnilo tělo a zlepšilo cel-
kovou kondici a přesně toto vše 
Pilates splňuje. Jak já říkám, 
chodím si na Pilates odpoči-
nout, ovšem není tím myšleno, 
že bych si zde pořádně neza-
makala, právě naopak, zabrat 
dostávají i svaly, o kterých jsem 
neměla ani tušení. Odpočin-
kem myslím odpočinek dušev-
ní, při Pilates vždy zapomenu 
na starosti a problémy a plně 
se soustředím pouze na cvičení 
a domů odcházím s čistou hla-
vou a s úsměvem. Navíc hodiny 
Pilates s Helčou jsou i zábav-

né a vždy přizpůsobené vašim 
aktuálním zdravotním potížím 
a celkovému zdravotnímu sta-
vu. Zkrátka jak už jsem psala 
výše, Pilates je těžce návykový 
a jak s ním začnete, nejde pře-
stat. Takže ode mě má Pilates 
s Helčou za jedna a všem jej 
vřele doporučuji.“ 

Soňa Matasová
„I já chodím do studia 

k Helče Hodanové od března 
loňského roku. Začala jsem 
s individuálním tréninkem, 
postupně jsem přidala hodi-
ny Pilatesu, poté rozšířila 
o Spirals, dnes již dokáži jít 
i na velmi těžké (alespoň pro 
mne) hodiny Bosu. Cítím se 
mnohem lépe a i okolí začalo 
vnímat  moji změnu ´k lepší-
mu´. Vyjadřuji velké poděko-
vání Helče za nesmírnou trpě-
livost, péči a energii, kterou 
nejen mně, ale i všem svým 
klientům dává.“

Martina Míšková
(placená inzerce)

Co nového v tanečním a pohybovém studiu Hely
jsem se zeptali Heleny Hodanové

Dne 22. listopadu proběhlo již tradiční setkání bývalých hráček 
a hráčů basketbalu. V příjemné atmosféře salonku Hotelu Sport 
vzpomínali na boje pod koši. Zahájení provedl pořadatel těchto 
setkání Slavomír Vácha. Vzpomněl na kamarády a kamarádky, 

kteří již mezi námi nejsou. Letos odešli Jiří Siegl, Josef Kotr-
ba a Karel Bureš. Škoda, že někteří právě z Přeštic na setkání 
nechodí. Novou příležitost budou mít v listopadu 2015, kdy se 
doufáme, opět ve zdraví setkáme.                       Slavomír Vácha

Shora zleva: Mgr. Marie Matasová (Šnebergerová), Jarosla-
va Sýkorová (Kokošková), Ing. Miloslava Vávrová (Jägerová), 
Mgr. Alena Dvořáková (Mašková), Aťka Vavrušková (Kozlíko-
vá), Jana Velkoborská (Říhová), PhDr. Milena Nosková (Tučko-
vá), Anežka Kydlíčková (Šlédrová).

Dole zleva: Dagmar Dostálová (Horníčková), Jana Stodolov-
ská (Pouzová), Zdeňka Vohradská (Říhová), Mgr. Miloslava 
Jančová (Růžičková), Vlasta Holá (Hubková).

Shora zleva: Ing. Václav Švík, Václav Kolena, MUDr.  Richard 
Hájek, MUDr. Jan Kuda, Václav Kuda, Mgr. Miloslav Petráň, 
Karel Pexa, MUDr. Božetěch Vácha, Jan Treml, Ing. Alois 
Beneš, Vladislav Kolář, Josef Šobr, Petr Velkoborský, Jaroslav 
Janda, Ing. František Šlédr.

Dolní řada: Ludvík Beneš, Slavomír Vácha, Václav Valtr, Vác-
lav Velkoborský, Oto Klečka, Ing. Jiří Běl.

2015
TJ Přeštice děkuje 
za spolupráci v roce 2014 
Plzeňskému kraji, 
Magistrátu města Plzně, 
městu Přeštice, 
KKC Přeštice, 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice,
všem sponzorům a dárcům.
Hodně zdraví a sportovních 
úspěchů v roce 2015!

za TJ Přeštice
výkonný výbor


