
Ten půjde s tím. Ten zase 
nikdy nebude spolupraco-
vat s tím. A ten zase nepůjde 
bez onoho. Fám, polopravd 

a výmyslů se kolem nové-
ho zastupitelstva v Přešti-
cích vyrojilo plno. A co je 
pravda? Nejlepší je zajít na 
vlastní ustavující jednání.                                                                                            
Na jednání byli přítomni vši-
chni zvolení zastupitelé a také 
hlediště bylo plné, hodně lidí 
zajímalo nové složení radni-
ce. Prvým základním bodem 
bylo složení slibu zastupitelů 
a splnění nutných procedurál-
ních otázek. Ještě před volbou 
bylo krátké seznámení s čin-
ností Rady, volební výsled-
ky připomněl Karel Naxera.                                                                                             
Následovala volba starosty 
a místostarosty veřejnou akla-
mací. Na post starosty byl 
navržen za uskupení „Spo-

lečně 2022“ lídr kandidátky 
Tomáš Chmelík a také deseti 
hlasy byl zvolen, podobně stej-
ným počtem hlasů byl zvolen 
místostarosta Antonín Kmoch 
(uskupení Občanský hlas). Poté 
se vedení jednání ujal nový sta-
rosta. Poděkoval za důvěru: „Je 
to pro mě velký závazek. Jak je 
mi vlastní, vrhnu se do práce 
s elánem a plnou silou. Vím, že 
nás nečeká lehké období, zvláš-
tě ekonomicky.“ Také nezapo-
mněl poděkovat odcházejícím 
představitelům města za odve-
denou práci, k tomu se potles-
kem připojili i přítomní v sále.

Členy Rady jsou automa-
ticky starosta a místostarosta, 
dále byli zvoleni Michal Švih-

la, Martin Rybár a Petr Walta. 
Předsedou finančního výboru se 
stal Petr Walta a předsedou kon-
trolní komise Karel Naxera.                                                                                            

A nejbližší kroky nového sta-
rosty: „Hned na úvod je zásad-
ní předání agendy a běžících 
projektů.“ 

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

dovolte mi, 
abych Vás po-
prvé pozdra- 
vil ve své nové 
roli prostřed-
nictvím sloup-

ku starosty. Je to jedna z mnoha 
premiér, které mě v následu-
jících týdnech čekají. Chtěl 
bych ještě jednou poděkovat za 
důvěru a také za podporu mým 
nejbližším – partnerce, rodině, 
přátelům, kolegům a mnohým 
dalším. Neměli to se mnou 
v posledních měsících vůbec 
jednoduché.

Funkce starosty je pro mě 
novou rolí. Nevnímám ji jako 
realizaci vlastních cílů a přá-
ní, ale především jako službu 
našemu městu a jeho obča-
nům. I z tohoto důvodu jsou 
moje dveře pro Vás vždy ote-
vřené. Moc rád si vyslechnu 
nové postřehy, nápady, námě-
ty, ale samozřejmě i připo-
mínky a konstruktivní kritiku. 
Nikdo nejsme neomylný. Je 
jedním z mých hlavních cílů 
být Vám co nejblíže a umož-
nit Vám o dění ve městě nejen 
diskutovat, ale přímo do něj 
zasahovat.

Do práce jsme se vrhli hned 
druhý den po jednání ustavu-
jícího zastupitelstva města. 
Seznamujeme se s fungová-
ním úřadu, jeho zaměstnan-
ci, s nastavenými procesy 
a samozřejmě přebíráme běží-
cí projekty a další agendu. 
Rovnýma nohama jsme skočili 
do přípravy rozpočtu města na 
následující rok. Informací, kte-
ré je potřeba vstřebat, je mno-
ho. Ale mohu Vás ujistit, že 
motivace a chuť do práce nám 
rozhodně nechybí.

Ale dost bylo politiky. V ran-
ních mlhách a pochmurném 
lezavém podzimním počasí 
jistě všichni vzpomínáme na 
slunečné letní dny. Ovšem 
i v listopadu má příroda své 
kouzlo. Osobně rád vyrážím na 
výlety do mnoha odstíny zbar-
vených lesů. Jen s batůžkem, 
svačinou, termoskou s teplým 
čajem a v těchto dnech nezbyt-
nou pláštěnkou. Nejraději 
na mou milovanou Šumavu. 
S úbytkem turistů zde nalezne-
te klid na přemýšlení i odpo-
činek. Ani zima tolik nevadí. 
Člověk se pak o to více těší na 
teplo domácího krbu. Za sebe 
mohu vřele doporučit.

Jedna z mnoha pranostik, 
které se vážou k měsíci lis-
topadu, praví: „V listopadu 
příliš mnoho sněhu a vody, to 
známka příští neúrody.“ Přej-
me si tedy, ať si pro nás příroda 
schová sněhovou pokrývku až 
na měsíc prosinec a užijeme si 
ty pravé Vánoce na sněhu.

Tomáš Chmelík
starosta města
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SLOUPEK
STAROSTY

Nové zastupitelstvo začíná pracovat

Starostou zvolen Tomáš Chmelík

Nemáte po- 
cit, že jste 
příliš mlád 
na funkci 
starosty?

Někdo to tak může vnímat, 
ale delší dobu jsem se na to 
připravoval. Období covidu 
jsem využil pro vlastní vzdě-
lávání. Zúčastnil jsem se kur-

zů zaměřených na regionální 
rozvoj, na to, jak fungují obce, 
urbanismus. Začínal jsem 
v komunální politice v roce 
2014, začal jsem sbírat první 
zkušenosti v kontrolním výbo-
ru. V roce 2018 jsme postavili 
svoji vlastní kandidátku, tehdy 
jsme dostali zpětnou vazbu, že 
jsme mladí, nezkušení.
Vtipné je, že jste hnutí 

pojmenovali Společně 

2022 a vyhráli jste volby 
v roce 2022.

My jsme s tím kalkulovali. 
Ten projekt jsme tak od začátku 
stavěli. Vnímali jsme, že volby 
nevyhrajeme hned, nestavěli 
jsme kampaň agresivně, spíše 
jsme chtěli prezentovat svoje 
vlastní názory. Takže jsme i do 
názvu zanesli 2022 jako rok, 
kdy do toho chceme dát maxi-
mum.

Město Přeštice 
a Kulturní a komunitní 

centrum Přeštice 
Vás zve na 

Oslavy 
17. listopadu

Od 17.00 hodin
Pietní akt u pomníku obětí 

1. a 2. světové války 
na Masarykově náměstí.

Od 17.30 hodin 
Lampiónový průvod

(trasa průvodu bude upřesněna).

Vystoupí 
Dechový orchestr 
při ZUŠ Přeštice.

Osmý ročník oblíbeného Dne pro rodinu pořádaný Kulturním a komunitním centrem Přeštice opět zaujal stovky dětí a rodičů 
z Přeštic a okolních obcí. Letos nejezdil městem dětský vláček, protože ho poslala Zoologická zahrada Plzeň do opravy, a tak ho 
nahradil historický autobus. Ten splnil účel stejně a navíc to bylo zajímavé zpestření. Na vláček ZOO se mohou děti těšit zase příští 
rok. Fotografie zachycuje ukázku z bohatého doprovodného programu, takzvaný bumperball, což  je nafukovací balón, který slouží 
k akrobatickým prvkům, jako jsou kotouly, přemety a podobně. Vidno, že je oblíbený nejen mezi dětmi, ale všelijaké kousky na něm 
zkoušejí i rodiče.                                                                                                                                        Text (red), foto Milan Janoch
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Městská policie v září 2022
    725 726 549

Poškození volebního 
totemu na Masarykově 
náměstí

Dne 4. 9. 2022 po 13.00 hod. 
došlo v Přešticích na Masa-
rykově náměstí k pomalová-
ní volebního totemu místním 
osmatřicetiletým mužem, a to 
opakovaně. Pomocí svědků 
a kamerového systému byl 
zjištěn muž z Chlumčan, byd-
lící v Přešticích. Pachatele 
šetří policisté pro podezření 
ze spáchání trestného činu: 
„Poškození cizí věci“.
Zjištění pachatelů krá-

deží na území Přeštic

Dne 26. 9. 2022 byla na MP 
nahlášena dvěma poškozený-
mi ženami krádež, kdy došlo 
v Přešticích ze zahrad v ul. 
Hlávkova ke krádeži květiny 
ibišku v květináči a v ul. 5. 
května 2 ks ozdobných kovo-
vých ptáků. Pomocí kamero-
vého systému bylo zjištěno, 
že ke krádežím došlo v noci 
z 24. na 25. 9. 2022 ze stra-
ny třiapadesátiletého muže 
a padesátileté ženy, nyní žijí-
cích na ubytovně v Přešticích. 
Pachatelé na žádost strážní-
ků odcizené věci dobrovolně 
vydali, a jelikož neprocházeli 
pátracími evidencemi policie, 
byli řešeni v příkazním říze-
ní. Vydané nepoškozené věci 
byly vráceny zpět poškoze-
ným. Dále bylo kamerovým 
systémem zjištěno, že tuto noc 
po 4.00 h došlo v ul. Hlávkova 
k přemístění zákazové doprav-
ní značky „Zákaz vjezdu všech 
vozidel“, kdy tato byla odho-
zena do trávy ve směru k čer-
pací stanici OMV, krádeži 
bateriového světelného sig-
nálu „Přerušované žluté svět-
lo“ v hodnotě min. 2000 Kč 
a ukopnutí odpadkového koše 
u banky ČSOB. Jako pacha-
tel byl zjištěn devatenáctiletý 
mladík z Lužan, jehož stráž-
níci před těmito incidenty zto-
tožnili v ul. Jungmannova, jak 
se dobýval do přenosné toale-
ty. Tento je podezřelý ze spá-
chání přestupků proti majetku 
a zákona o pozemních komu-
nikacích, vše předáno k vyře-
šení na správní orgán MěÚ.
Neshoda bývalých part-

nerů a poškození vozidla 
v ul. Palackého

Dne 26. 9. 2022 před 9.00 h 
přijali strážníci oznámení od 
místního muže, že je v místě 
svého bydliště v ul. Palackého 
v Přešticích a bývalá přítel-
kyně mu kope do vstupních 
dveří a křičí na něj nevhodné 
výrazy. Po příjezdu strážníků 
se pětadvacetiletá žena uklid-

nila, ale jakmile bývalý přítel 
vyšel na chodbu, častovala jej 
nevhodnými výrazy a pliv-
la na něj. Na výzvu strážníků 
následně opustila bytovku. 
Žena však nešla přímo domů, 
ale na mužově osobním vozi-
dle poškodila zpětné zrcátko 
a z místa utekla. Muž si zrcátko 
opravil, ale po odjezdu hlídky 
se žena vrátila a stejné zpětné 
zrcátko utrhla a odešla s ním. 
Muži vznikla škoda min. 1500 
korun. Podezřelá byla předána 
k vyřízení na správní orgán 
pro přestupky proti majetku 
a občanskému soužití.
Nález zemřelého v bytě 

v Přešticích
Dne 30. 9. 2022 před 12.00 

hod. přijala hlídka oznámení od 
pečovatelské služby, že jejich 
klient neotvírá byt v Přešti-
cích a může být v ohrožení 
života. Pečovatelkám klient již 
v minulosti neotevřel, když byl 
v ohrožení života. V bytovce 
byly sice strážníky u sousedů 
zajištěny klíče od bytu senio-
ra, ale jelikož měl klíče zevnitř 
bytu v zámku, nemohl být ten-
to otevřen. Na místo byli při-
voláni hasiči, kteří byt otevřeli 
přes balkonové dveře. Senior 
strážníky nalezen bez známek 
života, proto na místo přivolá-
na záchranná služba a policis-
té, kteří si věc na místě převza-
li k dalšímu opatření.

Střípky měsíce 
září 2022

 4. 9. po Pivních slavnostech 
ve 3.00 h zjištěn ležící podna-
pilý muž ze Švihova na chod-
níku v ul. Hlávkova, kde budil 
veřejné pohoršení – na místě 
probuzen, vyřešen v příkaz-
ním řízení pro přestupek proti 
veřejnému pořádku a následně 
odešel na vlakové nádraží.
 6. 9. před 16.00 h oznámeno 
cestou linky 112 – žena volala 
na tísňovou linku, že ji nějaký 
muž slovně napadá v parku 
Kosmonautů. Strážníci na mís-
tě zjistili muže z Přeštic, který 
jeho bývalé milence vyčítal, že 
mu dluží peníze. Žena dále nic 
řešit nechtěla.
 11. 9. před 1.00 h přivoláni 
strážníci do ul. Nepomucká 
u brodu, kde leží v trávě muž 
a nehýbe se. U muže na krční 
tepně nahmatán puls, ale nijak 
nereagoval na pokusy navázání 
kontaktu, ani na hmatové pod-
něty, oční zornice nereagovaly 
na světlo. Na místo přivoláni 
záchranáři, kteří muže naložili 
do sanitky a tento se náhle pro-
bral a začal komunikovat. Muži 
z Přeštic byly naměřeny skoro 
3 promile alkoholu v dechu. 
Jelikož nebyl zraněn, mohl se 
pohybovat a odmítl lékařské 
ošetření, proto byl propuštěn 
a odešel k domovu. Před 19.00 
hod. výjezd do ul. Vrchlického, 
kde bylo oznámeno vozidlo, 
u kterého jsou otevřeny dveře, 
ale nikdo u vozidla není. Prove-
denou lustrací v registru vozi-
del zjištěna provozovatelka, 
která si po vyrozumění strážní-
ky vo-zidlo zabezpečila.
 13. 9. po 13.00 h zjiště-
na dopravní nehoda v ul. Na 
Chmelnicích, kde z důvodu 
nerespektování dopravních 
předpisů při parkování poško-
dilo při průjezdu komunikace 

vozidlo ČEZu dvě zaparkova-
ná vozidla. Na místo přivoláni 
policisté z dopravních nehod.
 16. 9. před 17.00 h spolu-
práce s hlídkou policie při 
hledání osmileté dívky, která 
nebyla nelezena svojí rodinou 
doma. Provedeny kontroly na 
dětských hřištích, v parcích 
a u případných kamarádek 
doma, kde byla u jedné z nich 
nakonec nalezena.
 17. 9. po 19.00 h výjezd na 
oznámení na vlakové nádraží 
v Přešticích, kam přijede vlak 
od Klatov, ve kterém se nachází 
agresivní cestující. Na nádraží 
se k hlídce přihlásila průvodčí 
a předala jí šestačtyřicetiletého 
muže z Plzně, který ji ve vla-
ku slovně napadal z důvodu 
nefunkčních toalet. Po zjištění 
totožnosti se již muž uklidnil 
a k dalším úkonům byl předán 
hlídce PČR.
 20. 9. po 8.00 h nahlášeno 
nalezené jízdní kolo u jezu, na 
druhém břehu řeky. Na místě 
strážníky zjištěno, že jízdní 
kolo je řádně zabezpečeno 
proti odcizení zámkem.
 22. 9. po 22.00 h výjezd do 
ul. Rybova na podnapilého 
muže ležícího v trávě. Pěta-
čtyřicetiletý muž z Radkovic 
probuzen, vyřešen na místě 
v příkazním řízení pro přestu-
pek proti veřejnému pořádku  
a předán do péče spolubydlící-
ho v Přešticích.

V září provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu: 
1) 2x výjezd do prostoru čekár-
ny na nádraží ČD v Přešticích, 
kde měli popíjet alkohol 2 muži 
a následující den přespávat 
údajně 3 bezdomovci – muži 
a žena. Po provedené pátrací 
lustraci a po vyřešení přestupku 
proti veřejnému pořádku z pro-
storu nádraží vykázáni
2) na základě oznámení občana 
provedena společně s policisty 
kontrola požívání alkoholu 
mladistvými v hudebním klu-
bu v ul. Nepomucká – zjištěny 
3 mladistvé osoby po požití 
alkoholu – předány rodičům, 
další šetření provádí policisté
3) řešeno oznámení na ote-
vřené dveře do dlouhodobě 
neobydleného domu v ul. 
Hlávkova – na místě zjištěn 
realitní makléř, který dům 
nabízel zájemci
4) usměrňování dopravy na 
křižovatce ul. Palackého a Na 
Borech z důvodu objízdné tra-
sy – uzavření silnice I. třídy 
– vyšetřování smrtelné neho-
dy policisty a následný dohled 
nad dodržováním zákazu vjez-
du vozidel na silnici I. třídy ve 
směru na Horní Lukavici
5) MP provedla přednášku pro 
děti prvního stupně základ-
ní školy na téma „Bezpečně 
do školy“, zajištění akcí: Piv-
ní slavnosti a Den sociálních 
služeb na Masarykově nám., 
fotbalové utkání na hřišti 
v Přešticích – Plzeň-Milán, 
předvolební shromáždění na 
území města Přeštice a zajiště-
ní hladkého průběhu voleb do 
místních zastupitelstev a senátu
6) 2x výjezd na narušení objek-
tů budov města
7) 2x doručení písemnosti 
na základě žádosti správního 
orgánu města.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů: 
1) průjezd dvou osob na jízd-
ním kole podezřelých ze spá-
chání trestného činu výtržnictví 
v obci Žerovice, 2) zachycení 
vozidla nissan s přívěsem, na 
kterém byly naloženy odcize-
né plechy
3) způsobení dopravní nehody 
řidiči nákladního a osobní-
ho vozidla v ul. Nepomucká 
a dále v ul. Husova – od neho-
dy ujeli
4) dopravní nehoda na parko-
višti Masarykova nám. a Hav-
líčkova nám. – řidiči z místa 
ujeli
5) krádež věcí ze zahrad v ul. 
Hlávkova a 5. května
6) krádež a přemístění doprav-
ního značení v ul. Hlávkova
7) zjištěno u kontejnerů na 
separovaný odpad 10 pachate-
lů, kteří odložili v ul. V Háječ-
ku, Veleslavínova, Dukelská, 
Máchova odpad a znečistili tím 
veřejná prostranství – řešeni 
v příkazním řízení pro přestup-
ky proti veřejnému pořádku/1x 
oznámeni na správní orgán.

Proveden výjezd na 6 vol-
ně pobíhajících psů: Přeštice 
– V Háječku, 2x Masarykovo 
nám., Vrchlického, Husova, 
5. května – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání. 
Odchycena kočka, která obý-
vala sklepení bytového domu 
v ul. Rybova – předána do 
útulku v Žerovicích. Proveden 
výjezd na 1x kadáver kočky 
v ul. V Háječku – ekologicky 
zlikvidován.

Na území města nalezeno: 
jízdní kolo v ul. Luční v Přešti-
cích – předáno na MěÚ – ztrá-
ty a nálezy; RZ v ul. Palackého 
– vrácena majiteli.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 52 km/h, Huso-
va – 70 km/h, Nepomucká  
63 km/h, Skočice – 66 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Dokončení ze str. 1
„Na tomto místě děkuji kon-

čícímu starostovi Karlu Naxe-
rovi za vstřícnost a ochotu. 
V následujících týdnech se také 
budu chtít sejít s vedoucími 
odborů úřadu, organizačních 
složek města, příspěvkových 
organizací, abych se seznámil 
nejen s nimi, ale také s jejich 
plány do budoucna. Ze zcela 
konkrétních kroků se musíme 

seznámit se stavem a lhůtami 
v rámci projektu přeštického 
aquaparku a též pracovat na 
přípravě rozpočtu města pro 
následující rok.“

A snad jen malou poznámku 
na závěr. Je to neúcta k zastu-
pitelům a celému jednání 
zvednout se deset minut před 
koncem a „drát se“ k výcho-
du.

(šat)

Starostou zvolen...

Jednání ustavujícího zastupitelstva se těšilo velkému zájmu 
občanů.                                                                Foto Petr Šatra



 Dokončení ze str. 1
Rok, kdy chceme uspět, 

a vlastně se to i povedlo.
Jak se cítíte jako sta-

rosta?
Je to především velká čest, 

ale zároveň i velký závazek. 
Pro mě je to osobní výzva, při-
stupuji k tomu s pokorou, a jak 
je u mě zvykem u všech funk-
cí, které jsem doposud dělal, 
tak do toho půjdu na maxi-
mum. Připravili jsme si dobrý 
program, máme dobré nápady, 
mám kolem sebe na kandidátce 
schopné lidi, se kterými jsme 
si za čtyři roky vybudovali až 
přátelské vazby, takže do toho 
půjdeme naplno, a věřím, že 
naše voliče nezklameme.
Teď jste promluvil 

opravdu jako politik, 
žádná odpověď neměla 
chybu, ale je celkem uni-
verzální. Nešla by ještě 
nějaká jiná, lidská?

Jednoduše udělám vše pro 
to, abychom nezklamali. Jsme 
na to připraveni a chceme co 
nejrychleji převzít projekty, 
které ve městě běží. Chceme 
co nejdříve začít pracovat na 
našich nápadech, tak abychom 
dodrželi všechno, co jsme 
v kampani slíbili.

Než se ještě dostane-
me k vašim nápadům, 
povězte, co jste dělal 
v CzechInvestu?

Konzultantskou činnost, 
pomáhali jsme podnikatelům 
s přípravou dotací. Když byla 
tato agenda CzechInvestu ode-
brána, zaměřili jsme se na nové 
cílové skupiny, takže jsme 
pomáhali i velkým firmám, ať 
už zahraničním nebo tuzem-
ským s jejich expanzemi nebo 
investicemi v České republice 
od vytipování vhodných míst, 
přes financování, až po propo-
jení s místní samosprávou.
Tohle můžete využít ve 

funkci starosty?
Ano, i ta činnost v Czech- 

-Investu se velmi úzce prolína-
la s regionálním rozvojem.
Odcházíte z pozice 

šéfa regionální pobočky, 
budete mít menší plat 
jako starosta?

Zatím jsem neviděl platu sta-
rosty, neřešil jsem to.
Vy jste se nikdy nezají-

mal, jaký je plat starosty?
Samozřejmě jsem o tom pře-

mýšlel, ale tím, jak jsme do 
toho před léty naskočili, a já se 
zavázal, že budu lídr kandidát-
ky, že máme nějaký cíl a jde-
me za ním, tak jsme za ní šli 
a plat neřešili.
Ve velikosti naší obce 

má starosta plat 72 387 
korun hrubého...

Tak to si polepším, přece 
jenom CzechInvest je státní 
agentura, vše je svázané tabul-
kovými platy.

Které projekty jsou pro 
vás nejdůležitější?

Určitě největší výzvou je 
teď energetický management, 
možnosti úspor ve veřejných 
budovách, obnovitelné zdroje 
energie a podobně. To je pro 
nás zásadní oblast.
Víte o tom něco bližší-

ho?
Město si nechalo zpracovat 

základní studii energetického 
managementu, z té chceme 

vycházet. Na tuto oblast teď 
půjde hodně peněz z dotací, je 
potřeba, abychom byli připra-
veni.
Jakou další věc máte 

v plánu?
Před volbami jsme se v dotaz-

nících ptali lidí, jaké oblasti je 
nejvíc zajímají, jak by se měs-
to mělo rozvíjet, kam by mělo 
vrhnout nejvíce prostředků. 
Vyšlo nám, že občany nejvíc 
zajímá revitalizace veřejných 
prostranství, doplnění zele-

ně a podobně. Tady můžeme 
vycházet z územní studie, kte-
rou město má, a připravit pro-
jekty na čerpání dotací. Je to 
hodně o mravenčí práci, město 
zkrášlit, získat nová parko-
vací místa, doplnit mobiliář 
a podobně.
Bude se během vašeho 

funkčního období stavět 
bazén?

Seznamujeme se s tím, 
v jakém stadiu je projekt. 
Budeme dělat vše pro to, aby 
se realizoval, protože vnímá-
me, že je to něco, co lidé chtějí. 
Také vnímáme veškerá rizika 
z hlediska budoucích provoz-
ních nákladů. Je potřeba velmi 
precizně udělat ekonomickou 
kalkulaci.
Co je přijatelné?
Pro nás jsou zásadní provoz-

ní náklady. Úvodní jednorázo-
vá částka se dá do určité míry 
nějakou kombinací financo-
vání zvládnout, ale provozní 
náklady, náklady do budouc-
na mohou rozpočet zásadně 
ovlivnit.
A nějaký projekt, který 

uvidíme rychle?
Rychle chceme realizovat tu 

část programu, která se týká 
komunikace s občany, rozjet 
sociální sítě a začít pracovat 
na participativním rozpočtu na 
rok 2024.
Jak bude fungovat?
Participativní rozpočet zna-

mená, že občané mohou navr-
hovat vlastní projekty, které 
jsou podle pravidel v možnos-
tech města. Na úřadě se udělá 
síto, odkrojí se projekty, které 
nejsou reálné, nebo projekty, 
které město nemůže ovlivnit. 

Částku přidělí zastupitelstvo 
dopředu a pro sesbírané pro-
jekty mohou občané hlasovat. 
Spíše jde o drobné lokální 
projekty, které zkrášlují různé 
části města.

Budete jako býva-
lý brankář protěžovat 
házenkáře?

Určitě ne, není to něco, co by 
byl můj styl.

Zastupitelstvo v po-
sledních osmi letech 
vždy ustoupilo fotbalis-
tům, když potřebovali 
peníze na zpackané pro-
jekty. Jak budete posu-
zovat takové žádosti vy?

Já o žádných dalších rozvo-
jových projektech fotbalistů 
nevím, takže těžko říct. Určitě 
je to ale poučení do budoucna. 
Jestli se budou nějaké projekty 
rýsovat, tak je třeba se zamě-
řit na přípravu už v začátcích, 
aby se pak neobjevily násled-
né problémy.
Snadno se může stát, že 

za vámi přijdou fotbalis-
té nebo házenkáři s tím, 
že energie jsou drahé, 
a budou chtít dotaci.

My se vždy rozhodujeme 
na základě dat, které žadatelé 
doloží. Na druhou stranu tyto 
spolky pro nás dělají velkou 
službu, takže je nelze vykres-
lovat v čistě černém světle. 
Pokud by hrozilo uzavírání 
sportovišť, rušení kurzů, cvi-
čení pro děti a podobně, měs-
to by mělo být od toho, aby 
pomohlo s řešením. Všichni se 
ale musí uskromňovat, taková 
je situace.
Plánujete měnit systém 

udělování dotací spol-
kům?

Máme lidi, kteří se této oblas-
ti věnují, tak neočekávám, že 
bychom dělali nějaké výrazné 
změny. Příští rok se na to podí-
váme, jestli by nebyl prostor 
ke zjednodušení, ke změně, 
ale zatím nemáme konkrétní 
obrysy.
Máte v úmyslu se vrátit 

ke smlouvám ve sporu 

města o pozemky s fir-
mou Area?

Z mého pohledu je ta kapito-
la nějakým způsobem soudně 
uzavřená. Samozřejmě jsou 
to zajímavá rozvojová území 
určená pro občanskou vybave-
nost, pro sportovní infrastruk-
turu. Pozemky jsou na pro-
dej, budeme se zamýšlet nad 
tím, jestli by nebylo možné 
tyhle pozemky pro město do 
budoucna využít.

Chtěli byste koupit po-
zemky?

Pokud by byla cena přívěti-
vá, je to možnost.

Vrátím se k vyjedná-
vání o pozici starosty. 
Proč jste zvolili koalici 
s Občanským hlasem, 
nikoliv s TOP 09?

Od začátku jsme vyjedná-
vali s oběma stranami. Nabí-
zel se potenciál trojkoalice, 
ta ale nevyšla, byla ze strany 
bývalého vedení města odmít-
nuta. Takže jsme byli posta-
veni pouze před dvě varianty, 
buď s TOP 09 nebo s Občan-
ským hlasem. Nechali jsme 
si to v naší vlastní kandidátce 
odhlasovat, a rozhodli jsme se 
jít cestou koalice s Občanským 
hlasem.
Bude vaše zastupitelka 

Zuzana Froňková bydlet 
v Plzni, nebo se vrátí do 
Přeštic?

To je otázka spíše na ni. Kole-
gyně má ale Přeštice v srdci, 
vůbec jí není lhostejné, co se 
tady děje, má odbornou erudi-
ci, kterou my rádi využíváme. 
Takže pro město je její přínos 
obrovský, i když tu aktuálně 
nebydlí.
A kolega zastupitel 

Martin Rybár, který žije 
víc v Praze než v Přešti-
cích?

Kolega Rybár v Praze praco-
val, teď prochází obdobím, kdy 
mění práci, takže se v Přešti-
cích bude pohybovat mnohem 
více. Oba mají chuť a energii 
věnovat svůj čas a schopnosti 
městu. Navíc občanská parti-

cipace v Přešticích není vel-
ká. Je to vidět na účasti lidí na 
jednání zastupitelstva, která je 
minimální. Zájem o věci veřej-
né není takový, jaký bych si 
představoval.
Vrátíte se k možnosti 

sledovat jednání zastu-
pitelstva nejen online 
ale i ze záznamu?

Ze záznamu se jednání nevy-
sílalo kvůli ochraně osobních 
údajů. Já ale nevidím zásad-
ní problém se k vysílání ze 
záznamu vrátit.
Proč vám říkají skauti 

Čára?
Ve svých skautských letech 

jsem převyšoval své vrstevní-
ky, tak jsem dostal tuhle pře-
zdívku. Mnozí mě dorostli, 
přezdívka mi ale zůstala.
Od kolika let působíte 

ve Skautu?
V roce 1997 jsem nastoupil, 

takže od nějakých osmi let, 
a pořád v Příchovicích, teď 
jako zástupce vedoucího stře-
diska.
Jste i místopředsedou 

krajské rady Skautů, co 
to obnáší?

Zajišťuji organizační zázemí 
základním jednotkám, které 
se věnují tomu, co je pro nás 
důležité, tedy výchově dětí 
a mládeže. Takže je to spíše 
úředničina a získávání dotací.
Takže je to kromě 

CzechInvestu další pozi-
ce, kde sháníte peníze?

Ano, ale ne pro sebe, pro 
jiné.
Co považujete za maj-

strštyk ve Skautu, na co 
se vám podařilo sehnat 
hodně peněz?

Na základně Bílého orla na 
Javorné na Šukačce se nám 
podařilo vyjednat její odkup 
do majetku Skautu. Poté jsme 
byli schopni vyjednat vel-
ké množství dotací, základnu 
revitalizovat a momentálně 
má celostátní věhlas. Je plně 
vytížená na několik let dopředu, 
těžko se tam hledají termíny.

Proč jste šel studovat 
politologii a meziná-
rodní vztahy, když jste 
nakonec skončil úplně 
někde jinde?

Vždy mě to zajímalo. 
Nastoupil jsem na gymnáziu 
do přírodovědně založené tří-
dy, hodně jsme se věnovali 
matematice, ta mě vždy bavi-
la. Možná i vlivem skautingu 
jsem se zajímal o to, co se 
děje kolem nás, o věci veřejné. 
Součástí politologie není jen 
politika, ale jsou tam i další 
obory jako projektové říze-
ní, regionalismus. Člověku to 
dalo schopnost kritické práce 
s texty, s informacemi, takže 
určitě nelituji. Když ze školy 
vyjdete, nemáte jasno, kam se 
vrtnout, a je to hodně o prefe-
rencích a o zájmu, kam byste 
chtěl směřovat. Univerzálně 
nelze říct, co se z vás stane, ale 
je třeba mít něco v hlavě a jít 
za svým cílem.
Jako bývalý šéf regio-

nální pobočky Czech- 
-Investu máte obrovské 
množství kontaktů, mys-
líte, že je možné do Přeš-
tic přilákat něco jiného 
než montovnu?

Já v to doufám. Tady v regi-
onu máme dobrý vzor napří-
klad v Dobřanech, kam přišla 

firma se statutem výzkumné 
organizace Comtest, a vybu-
dovala vědecko-technologic-
ký park. Tím, že jsme blízko 
Plzně, bude tu lepší dopravní 
napojení, tak věřím, že poten-
ciál máme a mohli bychom 
na tom začít marketingově 
pracovat.
Dobřany mají výhodu, 

že přes centrum nevede 
hlavní silnice.

Tady existují obavy, že až se 
bude realizovat obchvat, lidé 
nebudou projíždět, a tím utrpí 
místní podnikání. V této oblas-
ti bychom měli pracovat na 
marketingu města, marketin-
gu místních podnikatelů, aby 
Přeštice byly cílovou stanicí 
a nejenom místem, kde se lidé 
zastaví, když projíždí.
Můžete mi říct, co by 

mohlo návštěvníky lá-
kat?

Potenciál máme, přeštické 
prase je něco, co je věhlasné.
To jsou dvě sochy, jinak 

vůbec nic.
Proto na tom musíme zapra-

covat. Neprověřovali jsme to, 
ale třeba nějaká obnova lokál-
ního chovu. Viděl jsem projekt 
Domu historie Přešticka na 
expozici v prostorách bývalé-
ho řeznického krámu. Je třeba 
vytvořit destinační manage-
ment, když někdo přijede do 
Přeštic, aby věděl, co ho tady 
čeká, a byli jsme atraktivní.
Pak tady máme kostel, 

druhý největší barokní 
po Praze, ale je pro veřej-
nost stále uzavřený.

Mám zprávy, že otevření není 
farář nakloněný, ale ještě jsme 
se osobně nepotkali, je to na 
jednání. V Evropě jsou chrámy 
a dómy zpřístupněné, bylo by 
skvělé, aby si lidé mohli tento 
skvost prohlédnout. Kdo hledá 
cesty, tak by je mohl najít.
Máme tady prasata, 

kostel, je tu ještě něco 
jiného?

Městský pivovar, trasa svaté-
ho Vojtěcha, navazující turis-
tické trasy.
Jak se díváte na provoz 

pivovaru?
Město má ochrannou známku 

na piva, příjem z nájmu. Jaká 
je ekonomická situace nájem-
ce, jestli vydělává, to nevím. 
Městský pivovar je ale marke-
tingově dobrá věc.
Až za čtyři roky skončí-

te toto volební období, 
jak bude město vypa-
dat?

Určitě se pokusíme o změnu 
v oblasti bydlení. Máme tady 
budovu kasáren v Nepomucké 
ulici, to je prostor, na který by-
chom se měli podívat. Teď se 
dokončuje rozvojový plán i na 
zónu severního předměstí.
Jak dlouho chcete, aby 

se město rozšiřovalo?
To je to, co jsme vytýkali 

původnímu regulačnímu plá-
nu, že se nepočítalo se subcen-
try. Nový návrh s nimi počítá, 
a to i s občanskou vybavenos-
tí. Je to dobrá cesta, abychom 
se jen neroztahovali do krajiny 
a centrum nezůstávalo jen ve 
středu města.
Už se na vás obrátili 

„noví“ přátelé, protože 
jste starosta?

Vím, co myslíte, a zatím 
kupodivu ne.
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 Protěžování kohokoliv není můj styl, chci vždycky...

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Co když přijdou
fotbalisté

Mravenčí práce

Lákavé Přeštice 

Ach ten bazén

Čára na radnici
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Akce na Přešticku na jednom místě naleznete na www.akce-presticko.cz

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy v DHP


  KVÍK

12. 11. 2022 od 17.00 hod.  
Animovaný
Nizozemsko / Belgie, 2022, 72 min.
Děvče jménem Babs žije spokojený život, 
dokud k nim nepřijde kovboj z Ameriky. 
Zjistí, že je to její dědeček a její matka 
s ním nemá příliš dobré vztahy, přesto 
u nich začne na nějaký čas bydlet. Děde-
ček jí dá k narozeninám prasátko jménem Kvík, které si Babs 
hned zamiluje. 


  BLACK PANTHER:

  WAKANDA NECHŤ ŽIJE
12. a 20. 11. 2022 od 19.00 hod.  
Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2022, 161 min.
Královna Ramonda (Angela Bassett), 
Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston 
Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) boju-
jí o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnost-
mi poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. 

16. 9. až 6. 11. 2022
Dějiny udatného českého národa – obří leporelo plné 
vtipného výtvarného i textového zpracování českých dějin od 
výtvarnice a spisovatelky Lucie Seifertové.
Výstava je nainstalována v obou výstavních sálech.

26. 11. 2022 – 9. 1. 2023
Když k nám přišel Ježíšek – výstava, uspořádaná v obou 
výstavních sálech, ukáže pomocí dobových fotografií, hraček 
a dalších předmětů radost dětí i dospělých z vánočních svátků po 
roce 1900 do 80. let 20. století. 

Adventní neděle:
První adventní neděle v Domu historie Přešticka 27. 11. 2022 
od 14.00 do 17.00 hodin
Program: 
Výroba vinutých skleněných perel s Ing. Janou Wudy z Nezdic 
na Šumavě a prodej jejích originálních šperků z českého skla. 
Dřevořezání s Václavem Vintrem – výroba dlabané dřevěné 
mističky. Paličkování s paní Jaroslavou Němečkovou. Vánoční 
ozdoby s Ivanou Sieberovou


  HAVEL

17. 11. 2022 od 19.00 hod.  
Drama / Životopisný
Česko, 2020, 105 min.

Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Celovečerní film Havel přináší příběh 
jedné z nejvýraznějších osob naší historie 
Václava Havla z jeho disidentských dob, 
kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Por-
trét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. 


  BLACK ADAM

19. 11. 2022 od 19.00 hod.  
Akční / Sci-fi
USA, 2022, 125 min.

Téměř 5000 let poté, co byl obdařen vše-
mocnou mocí egyptských bohů – a stejně 
rychle uvězněn – je Black Adam (Dwayne 
Johnson) vysvobozen ze svého pozemské-
ho hrobu a připraven rozpoutat v moder-
ním světě svou jedinečnou formu sprave-
dlnosti.


  PRINCEZNA ZAKLETÁ

  V ČASE 2
19. a 27. 11. 2022 od 17.00 hod. 
Pohádka / Fantasy / Komedie
Česko, 2022
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křen-
ková) získává zakázanou kouzelnou moc: 
dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zne-
užívání nových schopností ji však rozštěpí 
v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, 
která ji od té chvíle provází na každém kroku.


  GRAND PRIX

20. 11. 2022 od 17.00 hod.  
Komedie / Drama / Road movie
Česko, 2022, 107 min.
Filmová komedie režiséra Jana Pruši-
novského vypráví příběh dvou bratranců 
Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin 
Ferro), jejichž snem je dostat se na závo-
dy Formule 1. Roman vede ušmudlaný 
autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna 
Kameníková). Emil, horlivý milovník pořádku, si piplá svou 
autodílnu v centru a o autech ví skoro všechno. 


  DIVNOSVĚT

26. 11. 2022 od 17.00 hod.  
Animovaný / Akční / Dobrodružný / 
/ Komedie / Fantasy / Sci-fi / Rodinný
USA, 2022
Celovečerní snímek Divnosvět představu-
je legendární průzkumnickou rodinu Cla-
dových, kteří se snaží proletět skrz nepro-
bádaný, zrádný a především divný svět. 


  VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

26. a 27. 11. 2022 od 19.00 hod. 
Komedie
Česko, 2022, 118 min.
Originální snímek plný nečekaných situací, 
emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrý-
vá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ 
známá herečka Skálová v podání Jiřiny Boh-
dalové. Její syn ztvárněný Karlem Rodenem 
řeší svoji prostořekost a přítelkyni. 

Vstupné 80 Kč

Vstupenky zakoupíte v předprodeji 
na webu www.kzprestice.cz nebo 
v Turistickém informačním centru Přeštice.

5. 11. sobota: Brdy (Tři 
trubky, Paterák aj.)
Vlakem z Přeštic 7.06 do 
Rokycan (7.56), odtud bus 
v 8.40 do Strašic, Huti (9.03). 
Zpět z Teslín bus v 17.17 do 
Plzně (18.20), z Plzně vlak 
v 18.40 do Přeštic.
TRASA: Strašice, Huť – záme-
ček Tři trubky – Lizská bouda 
– Paterák – Přední Záběhlá 
– Padrťské rybníky – Teslíny
(18,5 km vede J. Hošek)
12. 11. sobota: z Borov 
přes Luh do Přeštic
Vlakem z Přeštic v 9.06 do 
Borov. Zpět z Přeštic ve 14.51 
(15.51) do Plzně.
TRASA: Borovy – Nezdice 
– Stropčice – Vlčí – Luh – 
Horšice – Vitouň – Radkovice 
– Kucíny – Přeštice
(15 km vede M. Šetková)
19. 11. sobota: Litická 
přehrada – Dobřany

Vlakem z Přeštic v 7.51 do 
Plzně/zastávka, tramvaj č. 4 na 
točnu na Bory. Odtud odchod 
v 9.00 hod. Zpět z Dobřan ve 
14.55 do Přeštic a v 15.05 do 
Plzně.
TRASA: Litická přehrada – 
Valcha – Nová Ves – Dobřany                            
(15 km vede M. Nosková)
26. 11. sobota: Krasavce 
– Mrtol – Netunice
Busem z Přeštic nám. v 7.27 
do Dolní Lukavice. Z Plzně 
hl. nádr. vlak v 6.40 do Přeš-
tic (7.05). Zpět z Vodokrt ve 
14.29 hod.
TRASA: Dolní Lukavice – Kra-
savce – Mrtol – Netunice – rozc. 
Sukořín – Osek – Vodokrty                                                                                            
(13 km vede J. Kasl)
Programovka se koná ve 
čtvrtek 24. 11. 2022 od 
17.00 hodin v zasedačce 
hotelu Sport. 

Změna programu vyhrazena.

Výprodej vyřazených knih
V době od 1. 10. do 30. 11. se 

uskuteční v městské knihovně 
v oddělení pro dospělé čtenáře 
tradiční výprodej vyřazených 
knih. Najdete zde knihy pro 

děti i dospělé, beletrii, nauč-
né knihy, leporela. Nabídka 
se denně doplňuje. Cena je 5 
korun/ks.

MěK V. Dražková

Dům historie Přešticka 
a KKC Přeštice Vás zvou 
v úterý 15. listopadu od 17 
hod. do malého sálu KKC 
Přeštice na přednášku profe-
sora Jana Kumpery „Komen-
ský – český přínos evropské 
kultuře“. Přednáška je uspo-
řádána v roce 430. výročí na-
rození českého myslitele, filo-
sofa a spisovatele a v den jeho 
úmrtí před 352 lety. Vstup je 
volný. Jan Kumpera je český 
historik, působící na katedře 
historie Pedagogické fakul-

ty Západočeské univerzity 
v Plzni, zabývající se komeni-
ologií, komparativními evrop-
skými dějinami s důrazem na 
raný novověk a kulturněhisto-
rickou problematikou. V roce 
2021 obdržel Jan Kumpera 
od Národního pedagogické-
ho muzea a knihovny J. A. 
Komenského v Praze vel-
kou medaili Komenského za 
mimořádný přínos v oblasti 
výzkumu života a díla J. A. 
Komenského.

Drahomíra Valentová

Pozvánka na přednášku

Od 4. do 10. 11. 2022 jsou filmové projekce v rámci MFF Juniorfest (filmy pro malé i velké diváky).   www. j u n i o r fe s t .c z

Změna programu je vyhrazena.
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Vážení jubilanti, blahopřejeme 
Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme 
Vám za všechno, co jste vykonali. 
Věřte, úcta k člověku není a nemůže 
být přežitkem. Vážíme si star-
ší generace svých spoluobčanů.  
                   matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 
Zdenka ČESÁKOVÁ

paní 
Věra DUPALOVÁ
pan Jan BUREŠ

(Žerovice)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ÚMRTÍ (září)

Marie MORAVCOVÁ
Jiřina PLUHAŘOVÁ
Jitka HŘEBCOVÁ
Vladimír KLOKAN 
Václav NYKLES 
Bohumil JIRSA
Vladimír BAUMRUKR
Květuše FUXOVÁ
Marie HLASOVÁ

(1932)
(1948)
(1971)
(1947) 
(1949) 
(1937)
(1955) 
(1936)
(1946)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

VZPOMÍNKA

ZLATÉ SVATBY
„Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského života 

a s věkem se stále upevňuje.“ 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní 
Věnceslava HRÁDKOVÁ

 paní 
Pavla KRSOVÁ

paní
Anna HICKLOVÁ 

ZLATÁ SVATBA manželů 
PŘIBÁŇOVÝCH a HONZÍKOVÝCH

VZPOMÍNKA

V pondělí 21. listopadu vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás navždy opustil náš 
otec, manžel, dědeček a kamarád, pan 

Josef Jarolím
ze Skočic.

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli. 
Rodina Jarolímova

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavili

paní Vlasta MÍFKOVÁ
 pan Vladimír VOZKA

2. polovina září a 1. polovina října

Jak nelítostný vítr podzimu
květ jasný z keře svál,
tak neúprosný osud
nám Tebe navždy vzal.

Dne 17. listopadu 2022 uplyne 50 
let od smrti našeho otce, pana

Martina Šestáka
ze Žerovic.

Zemřel tragicky při výkonu povo-
lání na Prefě v Přešticích ve věku 47 
let. Stále vzpomínají děti Růžena Soukupová, Alena Soukupová, 
Martin Šesták s rodinami.

VZPOMÍNKA

Čas plyne jako voda, ale vzpomínky 
v našich srdcích stále zůstávají.

Dne 29. listopadu by oslavil 80. 
narozeniny pan 

Václav Kastner
z Libákovic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Vzpomíná rodina a ostatní 
přátelé.

Halloweenské bloudění
V pátek 14. října se v Dolní 

Lukavici konala akce k Hal-
loweenu. Vše začalo v 17.00 
hodin na zahradě hospůdky 
Chovatelna vyráběním v čaro-
dějnické dílně. Zde si děti se 
svými rodiči za asistence paní 
Lenky Irrové a její kolegyně ze 
spolku Nastevřené dveře vyrá-
běli strašidelné svítilny s téma-
tikou dýní a duchů. O hodinu 
později se začalo s čarováním 
na dětskou tvář. Halloweenský 
make-up vytvářely Julie Bra-
dová a Tereza Rotenbornová. 
Nalíčené děti ve strašidelných 
kostýmech s lucernami za 
soumraku vyrážely po skupin-
kách  na strašidelnou stezku do 
začarovaného lesa. Start byl 
v Chovatelně, následně museli 
navštívit devět stanovišť. Kaž-
dé z devíti míst hlídala nějaká 
bytost (např. upírka, kostlivec, 
hororová jeptiška, čarodějnice, 

dokonce dvě lékařky, jejichž 
vakcína zabila tisíce lidí a děti 
musely na jejich stanovišti hle-
dat místa posledního odpočin-
ku čtyř zesnulých nešťastníků). 
Na strašidelném tmavém zám-
ku, který byl osvícen jen něko-
lika málo svíčkami, všechny 
přivítala netopýrka, která děti 
doprovázela na cestě do tem-
ného zámeckého podzemí.  
Cesta k pokladu nebyla lehká, 
neboť ji střežil zlý duch. Když 
děti zvládly všechny překážky, 
čekala je sladká odměna.  
Akce přilákala velký počet dětí 
a rodičů nejen z Dolní Lukavi-
ce, ale i z Přeštic a okolí. 

Děkuji panu Dvořákovi za 
poskytnutí prostor v Chova-
telně, Zoltánovi Duphenieux 
za možnost návštěvy zámku 
a spolku Nastevřené dveře za 
pomoc s organizací.

Mgr. Eva Horová

Pozvání na autobusový 
zájezd

Obec Dolní Lukavice pořádá 
autobusový zájezd ve čtvr-
tek 29. prosince. Pojedeme 
za čerty a čarodějnicemi do 
Bavorska. Vyrazíme v ranních 
hodinách, abychom kolem 
poledne byli na místě. Cena 
zájezdu je 300 Kč, dítě do 
15 let 200 Kč. Vstup na akci 
je zdarma. Součástí výletu je 
prohlídka sklárny a případně 
fakultativně nákupy v SRN. 
Zájezd se uskuteční jen v pří-
padě, že se přihlásí dostatečný 
počet zájemců. Hlaste se do 
pátku 25. listopadu u mě na 
tel. 605 530 633 nebo e-mai- 

lu: evahorova@post.cz. Odjez-
dy a nástupní místa autobusu 
budou upřesněna podle přihlá-
šených zájemců. 

Mgr. Eva Horová

Vítání adventu 
v Dolní Lukavici

Srdečně vás zveme v neděli 
27. listopadu do Dolní Luka-
vice. Od 16.30 hodin bude 
otevřena základní škola, kde 
do 17.30 hod. bude probíhat 
adventní jarmark výrobků žáků 
ze ZŠ. V 17.30 začne program 

u vánočního stromu před kos-
telem, vystoupí hudební sou-
bor Lukaváček a kolem 18.00 
hodiny rozsvítíme vánoční 
strom. Akci pořádá Výbor pro 
kulturu a média při obci Dolní 
Lukavice.     Mgr. Eva Horová

Krásných 50 let společného života oslavili dne 23. září 
manželé

Jan a Marcela Přibáňovi 
a dne 6. října manželé 

Miloslav a Hana Honzíkovi.
Při příležitosti tohoto významného výročí uzavření Vašich 

sňatků Vám, vážení manželé Přibáňovi a Honzíkovi, přejeme do 
dalších společných let především pevné zdraví, ať je Váš vztah 
stále naplněn přátelstvím a láskou a hodně krásných společně 
prožitých chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu svých nej-
bližších.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní Helena BEŠKOVÁ

Charitativní koncert 
pro onkoláčky

Druhý ročník charitativního běhu pro onkoláčky vynesl na star-
tovném 43 020 Kč a na pátečním charitativním koncertě v Přeš-
tické Stodole se vybralo na vstupném 23 290 Kč a na míchaných 
drincích 7840 korun. Celkem se pro nemocné děti odeslalo na 
účet 74 150 Kč. Všem děkujeme za výraznou podporu.

(red)
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Správa železnic opravila 
další výpravní budovu
v Plzeňském kraji
Po Pačejovu a Horšovském Týnu 17. 10. 2022 slavnostně předala veřejnosti 

dokončenou stavbu ve stanici Přeštice v okrese Plzeň-jih. Slavnostního aktu se 
zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Rekonstrukční 
práce začaly loni v čer-
venci, jejich zhotovi-
telem byla společnost 
Antony Company. Celko-
vé náklady akce dosahují 
téměř 21 milionů korun.

Plzeňský kraj přispěl zhruba 
30 miliony korunami obcím 
na výstavbu čtyř terminálů, 
které jsou přestupním místem 
z vlaku na autobus s možností 
parkování osobních automo-
bilů. Konkrétně šlo o termi-
nál v Nepomuku, Blovicích, 
Přešticích, v Nýřanech a Žih-
li. Vítáme proto, že Správa 
železnic vyslyšela požadavek 
Plzeňského kraje, upřednost-
nila tato místa a provádí v nich 
rekonstrukci budov tak, aby 
měl cestující zajištěn kom-
fort nejen ve vlaku, ale i na 
nádraží,“ řekl během slavnost-
ního aktu náměstek hejtmana 
Pavel Čížek.

Ing. Helena Frintová
oddělení 

mediální komunikace
tisková mluvčí
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Řadové pohřebiště
Nejstarší přeštický hřbitov existoval již v 11. století. Nacházel se poblíž dnešního kostela, v místech, kde byla později 

postavena bývalá správní budova JZD. Tehdy ještě nebylo zvykem stavět na venkově kostely, nejbližší býval na příslušném 
správním hradě, v případě Přeštic na hradě Plzni (hradiště Hůrka nad Starým Plzencem). Venkovští nebožtíci byli pohřbíváni 
křesťanským způsobem do tzv. řadových pohřebišť, většinou na vyvýšeném místě nad vesnicí. To byl i případ vsi Přeštice, 
ležící u řeky Úhlavy, a jejího hřbitova na vrchu Pohořku.

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Přeštické hřbitovy 

Starý kostel
Na místě starého pohřebiště si někdy ve 12. či na počátku 

13. století postavili majitelé Přeštic svůj šlechtický dvorec. 
O něco dále, mezi dnešním kostelem a Rybovým pomníkem, 
vybudovala ať už šlechtická nebo klášterní vrchnost raně 
gotický kostel Panny Marie. Kolem něho, ohraničený zdí, se 
rozkládal druhý přeštický hřbitov, kam byli ukládáni přeštičtí 
zemřelí po dobu pěti staletí, od 13. do 18. století. Není tedy 
divu, že kdykoli se ve svahu mezi Třebízského ulicí a kos-
telem kopne do země, vydá půda ještě dnes množství kos-
tí středověkých a raně novověkých obyvatel města a okolí. 
Kněží, přeštickou vrchnost a šlechtu z okolí mezi nimi ovšem 
nenajdete, ti měli privilegium pohřbů do kostelní krypty.

Starý nový hřbitov
Jižní část starého kostelního „krchova“ a nakonec i starý 

kostel sám musel mezi lety 1750–1775 ustoupit výstavbě 
nového barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Zůstala 
jen ta část hřbitova, která ležela u Třebízského ulice. Teprve 
v roce 1810 byl starý hřbitov zrušen a vybudován nový, na 
kraji města. Zabíral prostor zhruba mezi dnešním vstupem 
na hřbitov a hřbitovní kaplí. V letech 1833–1834 byla kolem 
hřbitova vybudována nová zeď a požehnán nový kříž upro-
střed hřbitova. 

Hřbitovní kaple
V roce 1862 už hřbitov nedostačoval a musel být rozšířen 

o pozemek směrem na Lužany. Z příspěvků farníků byla na 
místě bývalého kříže postavena hřbitovní kaple Povýšení 
sv. Kříže podle návrhu Bedřicha Wachsmana (1820–1897), 
pražského malíře, který pracoval mj. pro Schönborny a jezdil 
na zámek v Dolní Lukavici.

Do niky nad vchodem do kaple pořídil přeštický děkan ve 
Vídni sochu s nezvyklým námětem Krista zahradníka. Sym-
bolizuje Ježíše, kterého si podle evangelia Máří Magdaléna 
po jeho vzkříšení spletla se zahradníkem. 

Hřbitov se zvětšuje
Kapacita hřbitova se po čtvrtstoletí provozu vyčerpala, 

proto byl opět rozšířen (směrem k řece) a na Dušičky roku 
1889 posvěcen. V roce 1904 byla opravována hřbitovní kap-
le a pořízen do ní nový oltářní kříž, černě leštěný se sochou 
Krista, který byl dílem významného pražského řezbáře Fran-
tiška Vratislava Buka (1855–1927), mj. autora části betléma 
ve vinohradském kostele sv. Ludmily a mnoha dalších dobo-
vých betlémů.

Hřbitov komunální
V roce 1923 vznikla (rozšířením směrem ke sladovně) ta 

část hřbitova, které se dnes říká nový hřbitov. Jednalo se 
o tzv. komunální hřbitov, kam směli být pohřbíváni lidé 
všech vyznání i bez vyznání. Byl zde zřízen i urnový háj 
(kolumbarium). Naproti tomu stávající starý hřbitov byl jako 
konfesijní vyhrazen pouze katolíkům. K rozšíření komunál-
ního hřbitova došlo v roce 1938. Nachází se zde tzv. hroby 
obětí pochodu smrti, ve skutečnosti hroby obětí 2. světové 
války včetně německých a maďarských vojáků a od roku 
1951 pomník zemřelých zakladatelů KSČ v Přešticích. 

Řadové pohřebiště z 11. století na Pohořku.                                                                                         Kresba František Frýda

Výřez z veduty Přeštic, nakreslené mezi lety 1734–1744. 
Zachycuje mj. hřbitov kolem starého kostela. 

Archiv DHP                                                                          
            

Hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže po opravě v roce 2014.
 Foto Ing. Jiří Běl

Kristus zahradník ve štítové nice hřbitovní kaple.
 Foto Ing. Jiří Běl

Hřbitov umělecký
Hřbitovní kaple byla naposledy opravována v roce 2014. 

K umělecky nejvýznamnějším hřbitovním památkám patří 
hrobka rodiny Hlávkových, projektovaná Josefem Hlávkou 
(1887) v novogotickém slohu a vyzdobená malbami Karla 
Jobsta (1835–1907), a hrob Emanuela Václava Řičáka s reli-
éfem Dobrého pastýře od Vladimíra Astla (1876–1960) podle 
návrhu Jaroslava Pantaleona Majora (1869–1936).
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

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

Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice zve na tradič-
ní akci „Veřejné krmení zví-
řátek“, která se koná v sobotu 
5. 11. 2022 od 9.00 do 12.00 
hodin v budově SVČ Sluneč-
nice II, Rebcova 499, Přeštice.

Čekají na vás zvířátka, kte-
rá si budete moci prohlédnout 
a některá i nakrmit. Připraveny 

budou i aktivity pro malé i vět-
ší děti.

Naše zvířátka budou ráda 
za veškeré donesené dobro-
ty: mrkev, jablíčko, salátovou 
okurku, salát, suché směsi pro 
hlodavce a pro malé papoušky.

Vstupné: dobrovolné, nějaká 
dobrota pro naše zvířátka.
https://slunecniceprestice.cz/

Středisko volného času Slu-
nečnice Přeštice zve na akci 
pro rodiče s dětmi „Technika 
a robotika“, která se koná 
v sobotu 5. 11. 2022 od 9.00 do 
12.00 h v budově SVČ Sluneč-
nice I, Rebcova 499, Přeštice.

Připraveny jsou labyrinty, 
pohyb podle šipek ve čtvercové 
síti, hra „Lodě“/“Námořní bit-
va“, šifrování, ale také robůtci 
pro mladší i starší děti.

Budete moci okusit něco 
málo z toho, čemu se věnuje-
me s dětmi v našich robotic-
kých kroužcích.

Pokud si vezmete vlastní 
přezůvky, budeme rádi, navíc 
neriskujete, že od nás odejdete 
v modrých návlecích☺.

Akce je vhodná pro děti od 
mateřské školy po dospělá-
ky.
https://slunecniceprestice.cz/

NAŠE POZNÁMKA

Když nepodpoří ani místní...
Prvé kolo Karel Naxera ve 

městě vyhrál s více než dvoj-
násobným počtem hlasů před 
druhou, právničkou Kovářo-
vou (809 ku 372) při volební 
účasti přes 42 %. Takto vyso-
ké procento voličů bylo dáno 
souběžně probíhajícími komu-
nálními volbami. A vyhrál 
i v celém volebním okrsku. 
S ním do druhého kola postu-
povala Daniela Kovářová. 

O novém senátním postu roz-
hodovalo druhé kolo. Předpo-
kládala se nízká účast voličů 
(27,82 %), horší však bylo, že 
ani ve vlastním městě se nepo-
dařilo Karlu Naxerovi zmo-
bilizovat a přesvědčit občany 
města k účasti a jeho volbě. 
Není jasné proč. Vždyť do 
voleb šel jako známý starosta. 
Byla za ním úspěšná práce pro 
město, když za řadou dokonče-
ných akcí se může ohlédnout 
a říci si: „Tak tohle se nám 
podařilo.“ A při veškeré úctě 
k „soupeřce“, o té jen někteří 
věděli více, než že je právnič-
ka. Přesto zvítězila poměrem 
10 707 hlasů ku 9096 získa-
ných Karlem Naxerou a stala 
se senátorkou.

Podívejme se na volby přes 
přeštická čísla. V prvém kole 
senátních voleb zvítězil Karel 
Naxera ve městě výrazně, 
809 hlasů oproti 372 hlasům 
pro Kovářovou. Proto jsou 
zarážející čísla druhého kola. 
Pro „domácího“ nepřišlo hla-
sovat ani tolik lidí jako v tom 
prvém (783), naproti tomu 
do uren putovalo 689 „hlasů 
konkurence“. Z toho vyplýva-
jí čísla i jednotlivých okrsků, 
když dokonce ve dvou z osmi 
Karel Naxera prohrál při jed-
né „remíze“. Je smutné, že 
za jeho volbu se nepostavili 
přeštičtí občané, že nepřišli 
k volební urně jej dostatečně 
podpořit, aby alespoň „doma“ 
vyhrál s výrazným náskokem, 
a ne o bídnou „stovku“ hlasů. 
I když by to byla jen taková 
„těšínská jablíčka“. Jako by 
mu lidé z Přeštic a okolí vůbec 
nevěřili. Mělo určitě dojít ke 
sjednocení, opustit politikaře-
ní, vždyť mít senátora z vlast-
ních řad by bylo hodně výhod-
né. Už jen jeho „pohyb“ ve 
vysoké politice by byl důležitý 
a dokázal by Přešticím přinést 
„plusové body“.               (šat)

Úspěšný žák přeštické 
školy převzal ocenění

Dne 7. října 2022 proběhlo 
ve společenském sále SOU 
elektrotechnického Plzeň slav-
nostní odpoledne. Čtyřicet dva 
nejúspěšnější žáci ze základ-
ních, středních a základních 
uměleckých škol v Plzeňském 
kraji převzali ocenění za své 
úspěchy na poli vědy i umění 
z mezinárodních a celostátních 
soutěží. Spolu s nimi převzalo 
ocenění a poděkování také 27 
pedagogů, kteří tyto žáky na 
soutěže a olympiády v uply-
nulém školním roce připravo-
vali.

Také přeštická škola měla na 
slavnostním aktu své zástup-
ce. Erik Bajraktari (v loňském 
školním roce třída V. A) zís-
kal 1. místo v celostátním kole 
pěvecké soutěže Karlovarský 
skřivánek. Jde o obrovský 
úspěch, neboť z počtu 20 oce-
něných škol byly zastoupeny 
pouze dvě základní, ostatní 
ocenění putovala do základních 
uměleckých a středních škol.

Erik obdržel pamětní list 
a poukázku na nákup zboží, 
které mu předali hejtman 
Plzeňského kraje Rudolf Špo-

ták a vedoucí odboru školství, 
mládeže a sportu JUDr. Jaro-
slava Havlíčková. Spolu s Eri-
kem převzala ocenění a podě-
kování také Mgr. Naděžda 
Květoňová, která žáka na 
soutěž připravovala a rovněž 
hudebně doprovázela. Paní 
učitelka má velký podíl na 
nebývalém úspěchu žáka naší 
školy a za to jí patří velký dík.

Hejtman Rudolf Špoták ve 
svém proslovu na závěr zmínil 
projekt Podpora talentovaných 
žáků v Plzeňském kraji, což je 
projekt podpory a růstu nada-
ných žáků a jejich učitelů, na 
který kraj přispívá finanční 
částkou. Zdůraznil, že považu-
je za důležité věnovat se takto 
talentovaným dětem a poděko-
vat jim za to, jak skvělé jméno 
dělají na celostátním i meziná-
rodním poli Plzeňskému kraji.

Erik Bajraktari si zaslouží 
velké poděkování za vzornou 
reprezentaci naší školy a pře-
jeme mu hodně úspěchů při 
rozvíjení svého mimořádného 
talentu.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Všichni ocenění žáci se svými pedagogy. 

Ocenění a poděkování převzala také Mgr. Naděžda Květoňová, 
která žáka na soutěž připravovala.

Erik Bajraktari převzal ocenění z rukou hejtmana Plzeňské-
ho kraje Rudolfa Špotáka a vedoucí odboru školství, mládeže 
a sportu JUDr. Jaroslavy Havlíčkové.
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Pojďte vrátit barvy podzimu
Jednoho rána se ve svém 

domečku probudil skřítek Pod-
zimníček a zjistil, že je celý 
černobílý. I les ztratil své krás-
né podzimní barvy. Co teď? 
Skřítek zavolal svoje zvířecí 
kamarády a společně se vydali 
na cestu za záchranou lesa.

Také my jsme na odpoledne 
18. 10. 2022 pozvali do MŠ 
Dukelská naše kamarády i se 
svými rodiči na pomoc.

Z dopisu od zlomyslného 
skřítka Škodníčka, který měl 
všechno na svědomí, jsme se 
dozvěděli, že za splnění úkolu 
vždy vrátí lesu jednu ze sedmi 
barev. A tak se v celém areálu 
MŠ plnily nejrůznější úkoly: 
skřítku Podzimníčkovi pomá-
haly děti najít ten správný 
klíč k lesu, veveřák Kryštůfek 
potřeboval roztřídit zásoby na 
zimu; lišce Aničce zase pomoh-
ly opravit cestičku z kamínků; 
se sovou Amálkou vyčistily 
les od věcí, které tam nepatří; 
hladového medvěda Toníka 
nakrmily lesními plody; ježku 
Kubíkovi opravili jeho pichla-
vý kabátek a u skřítka Škod-

níčka se proplétaly pavučinou.
Za každý splněný úkol si děti 
vystřihly barevný lístek. Když 
jich nasbíraly všech sedm, 
nalepily je do společného 
„lesa“ a tím vrátily barvy pod-
zimu. Skřítek Škodníček pro-
hrál a les i Podzimníček opět 
zazářili barvami. Jako poděko-
vání za pomoc si děti odnesly 
medaili a samozřejmě nechy-
běly ani nějaké ty sladkosti.

Na závěr společně stráveného 
odpoledne měl každý možnost 
ochutnat nejrůznější podzimní 
dobroty připravené maminka-
mi a kdo neměl zrovna chuť 
na sladké, mohl si pochutnat 
na grilovaném párečku nebo 
klobásce, které nabízely paní 
kuchařky.

Jak to bývá v pohádkách, tak 
i u nás nakonec dobro zvítězilo 
a les byl zachráněn. Nebe sice 
nevyslyšelo prosby a přání 
dětí a spustilo na nás dešťové 
kapky, i přesto jsme si všichni 
užili příjemné odpoledne plné 
zábavy a pohody.

Kolektiv učitelek 
MŠ Dukelská

Obří kostky zpestřily 
česko-německé setkání

O víkendu 23.-25. září nás 
opět po roce navštívili mladí 
křesťané z Regensburgu. Nepři-
jelo jich tolik, kolik v loňských 
letech, jelikož hodně dbají na 
protikoronavirová opatření, ale 
stejně jich bylo dost na to, aby 
zaplnili mikrobus.

Hosté v pátek navštívili 
Plzeň, v sobotu pak přišel čas 
na vzájemné seznámení s naši-
mi Royály. Začali jsme jako 
vždycky jazykovou animací, 
abychom překonali počáteč-
ní ostych. Animátorky letos 
nepřijely, tak to zbylo na nás. 
Ze získaných zkušeností už po 
tolika letech, co k nám jezdí, 
jsme věděli jak na to, takže 
celá dopolední část, zaměře-
ná na seznamování, proběh-
la dobře. Kromě klasických 
seznamovaček jsme si zahráli 
i fotbal a podobné pohybové 
hry, abychom se před obědem 
pořádně proběhli a měli pak na 
něj větší chuť.

Po vydatném obědě nás 
čekalo překvapení: obří kost-
ky. Házeli jste někdy kostky? 
A takové, které jsou čtyřikrát 
větší než vaše hlava? No tak 
my rozhodně ano! A kdo zrov-
na neházel, mohl si s nimi sta-
vět jako ze stavebnice.

To ale nebyl konec soboty, 
to jsme teprve začali. Hned 
po kostkách jsme vyrazili na 
lodičky (ze zkušenosti víme, 
že to je nejoblíbenější akti-
vita všech německých mlá-
dežníků). Plavili jsme se od 
loděnice až k houpačce v Pří-
chovicích – u té jsme taky 
delší dobu zůstali, dokud nás 
žaludek nezavolal a my se 
nevydali zpátky. A hurá na 
večeři!

Po večeři jsme už byli všich-
ni fyzicky unavení, což neza-
bránilo tomu, aby se pořádně 
rozproudila konverzace, a růz-
nými hrami jsme zakončili 
společný večer.

V nedělní ráno jsme slavili 
společnou česko-německou 
bohoslužbu, čímž jsme radost-
ně završili naše víkendové 
setkání. Už se těšíme na další 
návštěvu (nebo naši výpra-
vu do Regensburgu?). Byl to 
skvěle strávený čas.

Akce mohla proběhnout díky 
podpoře od Česko-německé-
ho fondu budoucnosti. A moc 
děkujeme vodáckému oddílu 
za půjčení lodiček!

Jakub Vokoun
Royal Rangers Přeštice

Přežití ve stylu Royal Rangers
Prázdniny skončily a s nimi 

i veškerá legrace… To jsme 
si aspoň mysleli, dokud neza-
čala výprava, kde šlo jenom 
o přežití!

Původně jsme se chtěli 
o víkendu 9.-11. září vydat na 
puťák, ale mělo tak moc pršet, že 
jsme řekli NE, raději... ...raději 
jenom půjdeme do lesa, tam si 
lehneme pod plachtu a přespí-
me do druhého dne – tak jsme 
to plánovali. Všichni účastníci 
byli natěšení na dobrodružství. 
A že jich nebylo málo.

Potom co si naše skupinka 
o pěti lidech postavila v lese 
plachtu, hned začalo pršet. 
A ouha, skrze plachtu pršelo 
tolik, jako by tam skoro ani 
nebyla. Zato tam byla pořádná 
díra. Žádný problém, řekli jsme 
si, a vytáhli lepenku, protože 
jsme byli připraveni na všech-
no, co by nás mohlo potkat. 
Problém to sice moc nevyřešilo, 
ale přesto nám bylo veseleji.

Jen co jsme se pod plachtou 
rozkoukali, dali jsme si dvě 
a dvě dohromady a vyšly nám 
dva litry vody. To byla úžasná 
příležitost vyzkoušet si chytání 
dešťové vody z plachty. Netr-
valo dlouho, a už jsme i vařili 
(instantní těstoviny, lahůdka 
to byla!) a s chutí se ládovali. 
A pak jsme s plnými žaludky 
spokojeně ulehli ke spánku.

Noc jsme zdárně přečkali 
a přestalo pršet, tudíž jsme se 
mohli s elánem vydat zpátky 
na základnu – na faru. Cestou 
jsme i nasbírali suché divizny 
na podpal. Na faře se k nám 
připojili další přeživší a show 
mohla pokračovat: vedoucí 
Kryštof nám ukázal různé způ-
soby vaření v přírodě, které 
jsme hned vyzkoušeli a pořád-
ně se naobědvali.

Přes odpoledne jsme si zkou-
šeli stavět přístřešek z termo-
fólie, pod který se schováte, 
a také se z něho získá voda 
(do rána jsme nachytali plný 
kýbl vody!). Z přístřešku se 
dá rychle vyrobit i pláštěnka, 
pokud začne pršet.

Všichni přeživší pak zkou-
šeli, jaké je to domlouvat se 
přes vysílačky. Překvapivě, 
není to až tak složité a zábavy 
je z toho ohromně moc. Den 
jsme zakončili zamyšlením 
nad knihou Survival od Mila-
na Ježka.

Kdyby už nebyla taková zima, 
tak bychom všichni vyběhli do 
lesů a zkoušeli tam přespávat 
znovu. To teď na podzim sice 
nejde, ale můžeme se aspoň 
těšit na příští výpravu, která už 
bude hezky v teple.

Jakub Vokoun
Royal Rangers Přeštice
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Pěvecký sbor Carmina se sbormistryní Janou Valentovou při 
vystoupení v přeštické sokolovně.                        Foto Petr Šatra

Carmina si zpívala k výročí
„Koukej, se mnou si píseň 

broukej“, název koncertu pě-
veckého sboru Carmina vlast-
ně naznačil téma, známé pís-
ničky různých žánrů. V sále 
sokolovny tak postupně zněly 
některé lidové, zlidovělé, fol-
kové a další, takže si určitě při-
šel na své každý z posluchačů.                                                                                       
  Přes Žalmanův Divokej hor-
skej tymián rozdal Olympic 
víc své lásky, aby si následně 
Carmina popovídala se Zvo-
níkem z Notre-Dame. Před 
přestávkou zazněla i „Ó, Pane 
náš“, kterou proslavila třeba 
Věra Martinová. Po přestávce 
zněly písničky dalších žánrů, 
„Super Trouper“ nebo Ježkův 

„Klobouk ve křoví“ či Kornův 
Hotel Ritz, aby téměř dvou-
hodinové vystoupení zakon-
čila směs melodií z muzikálů 
Andrewa Lloyda Webbera.                                                                                            
Koncert bylo možno brát i jako 
oslavu výročí „Kristových let“ 
od založení souboru. Také 
řada vystupujících zpěvaček 
ještě pamatuje jeho začátky.

Dále sbor doprovázela na kla-
vír Nikola Kalinová, na kytaru 
Martina Fornouzová, na baso-
vou kytaru „tvrdil muziku“ 
Viktor Duchek, dále flétnistky 
Helena Moulisová a Františka 
Fromerová, za bicími Jaroslav 
Kopejtko a Matěj Podroužek.

                       (šat)

Akce města Přeštice 
ve fotogalerii

Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi.

Přeštický festival vína 2022.

Sedm pádů Honzy Dědka ve velkém sále KKC Přeštice.
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Podzimní aktivity přeštických sokolů
SCHODOBĚH aneb Závod 
v běhu do kostelních schodů

Se Sokolem na rozhledny
V sobotu 8. října 2022 se 

uskutečnil další ročník župního 
turistického pochodu. Povedlo 
se jej uspořádat přesně v den 
pro sokoly významný – 8. 
říjen je totiž Památným dnem 
sokolstva. V rámci projektu 
„SE SOKOLEM NA ROZ-
HLEDNY“ se letošním orga-
nizátorem stala Tělocvičná 
jednota Sokol Domažlice a pro 
členy Sokola, jejich rodinné 
příslušníky i zájemce z řad 
veřejnosti připravila pochod 
Českým lesem s výstupem 
na rozhlednu Starý Herštejn. 
Účastníci mohli zvolit jednu 
ze tří tras různých délek (2 km, 
7 km, 16 km).

Na akci dorazil velký počet 
jak sokolských, tak nesokol-
ských turistů, z Přeštic se 
nás na tento podzimní výlet 
vydalo 38. Prezence účastní-
ků proběhla v obci Mnichov 
u Poběžovic, kde jsme v míst-
ní restauraci obdrželi pamětní 
listy a měli jsme možnost se 
před túrou občerstvit. Staros-
ta TJ Sokol Domažlice, bratr 
Josef Váchal, v 10 hodin přiví-

tal všechny přítomné a pochod 
slavnostně zahájil, přičemž 
připomněl letošní 160. výročí 
vzniku sokolské organizace 
a také Památný den sokolstva.

Nejvíce účastníků zvolilo 
trasu střední délky – sedmiki-
lometrovou, jejíž počátek byl 
na Vranovském sedle, kam 
nás převezl autobus. A pak 
už jsme se vydali přes Starý 
Herštejn, Herštejnské chalupy, 
Liščí domky a Závist, někteří 
z nás si trasu trochu prodlouži-
li a zavítali též k pramenu 
potoka Pivoňka a k pramenu 
řeky Radbuzy. Všichni jsme 
pak postupně docházeli do 
cíle, do obce Rybník. Někteří 
si v restauraci dali pozdní oběd 
či drobnější občerstvení a před 
16. hodinou náš autobus vyra-
zil zpět k domovu.

Přestože celé dopoledne 
panovalo mlhavé počasí a slu-
níčko na nás vykouklo až po 
poledni, výšlap jsme si všichni 
krásně užili. 

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Drakiáda
Další z našich tradičních 

a oblíbených podzimních akcí 
– DRAKIÁDU – jsme uspo-
řádali v neděli 16. října 2022. 
Z důvodu probíhajících prací 
na výměně lávky přes řeku 
u Loděnice jsme změnili mís-
to konání. Zvolili jsme prostor 
„letiště“ přeštických mode-
lářů za zahrádkami ve směru 
od Zámostů. Trochu jsme se 

obávali návštěvnosti, neboť 
toto místo je z Přeštic hůře 
přístupné než místo obvyklého 
konání za Loděnicí. Ani počasí 
se pro pouštění draků nejevilo 
příliš příznivé. Sluníčko hřálo 
mnohem více než bývá v polo-
vině října běžné a bylo doslova 
bezvětří. Naše obavy se však 
začaly rozplývat již půl hodiny 
před zahájením, kdy se začali 

objevovat první návštěvníci. 
Zalétat si s draky nakonec při-
šlo 57 dětí v doprovodu svých 
rodičů či prarodičů. Každý 
dětský majitel draka byl zare-
gistrován označením zápěstí 
papírovou páskou s pořado-
vým číslem a obdržel malého 
perníkového dráčka. A vítr? 
Sice pofukoval jen slabý větřík, 
ale přesto se postupně podařilo 
mnoho draků dostat do výšky. 
Později se nad hlavami ná-
vštěvníků vznášeli a pohupo-
vali téměř všichni draci. Byli 
to draci krásně barevní, velcí 
i menší, mohli jsme mezi nimi 
zahlédnout medúzu, raketu, 
krtečka, jednorožce, kačera 
Donalda s Mickey Mousem. 
Někteří dráčci se drželi ve výš-
ce dlouho a předváděli se ve 
své plné kráse, jiným se létalo 
hůře a jejich majitelé museli 
pro jejich udržení ve vzduchu 
vynaložit větší úsilí. Porota 
všechny létající draky bedlivě 
sledovala, aby z nich dokáza-
la vybrala ty NEJ. Probojoval 
se mezi ně králík Bing, žlutý 
„usměváček“ a jeden z vel-
kých pestrobarevných draků, 
jejich majitelé obdrželi zajíma-
vou drobnou odměnu. Pexe-
sem se sokolskou abecedou 

byli odměněni dětští majitelé 
doma vyrobených draků, letos 
se jich přilétlo předvést devět. 
Hlavní cenu – koláč s nápisem 
DRAKIÁDA 2022 upečený 
jako sponzorský dar Cukrár-
nou V Háječku – si odnesla 
Nela Řeřichová. Za poskyt-
nutou sladkou odměnu letí do 
cukrárny naše velké poděko-
vání. Nejen pro děti, ale třeba 
i pro jejich dospělácký dopro-
vod, bylo připraveno několik 
dalších aktivit – jednou z nich 
byl hod na cíl – frisbee (léta-
jící talíř), na dalším stanovišti 
byla možnost zahrát si disc-
golf (házení plastových disků 
do koše), na jiném děti mohly 
složit básničku na téma „drak“ 
či „podzim“. Své vlohy pro 
veršování předvedlo pět dětí, 
nejvíce se nám zalíbila básnič-
ka Natálie Šimonové:

Dneska není ani mráček.
Snad vyletí nějaký dráček.
To nám ale nevadí,
na sluníčku jsme rádi.

Je to letos zase prima,
od Sokola maj´ za ušima,
že nám to tu připravili
a neděli oželeli.

Za perníček děkujeme,
Vaše akce milujeme.

V sobotu 24. září 2022 se 
konala první z tradičních 
podzimních akcí přeštického 
Sokola – SCHODOBĚH aneb 
Závod v běhu do kostelních 
schodů. Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice jej uspořáda-
la již podvanácté. Závodu se 
v šesti kategoriích zúčastnilo 
50 startujících.

Přestože kategorie rodičů 
s dětmi mívá každoročně sla-
bé zastoupení, letos se zapojilo 
více párů než v předchozích 
letech – se svými malými rato-
lestmi soutěžili jeden tatínek 
a tři maminky. Vítězi se stali 
tatínek Miloš se synem Miku-
lášem s časem 16,50 s. Na 
rozdíl od předchozích ročníků 
byla tentokrát, co do počtu, 
nejsilnější kategorie nej-
mladšího žactva (předškoláci  
a 1. a 2. třída ZŠ) a byla roz-
dělena na běh sedmi chlapců 
a devíti děvčat. Nejlepších 
časů dosáhli Marek Podhorny 
– 11,42 s – a Alžběta Bryn-
dová – 13,50 s. V kategorii 
mladšího žactva (3.–5. třída 
ZŠ) bylo zaregistrováno dva-
náct dětí – šest chlapců a stej-
ný počet děvčat. Pro první mís-
to v závodu chlapců si doběhl 
opět Štěpán Roháč. Zlepšil 
svůj loňský výkon, s časem 
9,41 s byl o 0,71 s rychlej-
ší než v předchozím roce. Na 
pomyslný stupeň vítězů mezi 
děvčaty se postavila Nikol 
Pintířová s časem 10,23 s. 
O vítěze v kategorii staršího 

žactva (6.–9. třída ZŠ) mezi 
sebou zabojovali pouze čtyři 
běžci, a to tři hoši a jedna dív-
ka. Čas 9,60 s vynesl pohár za 
první místo Martinu Mrsko-
šovi. Ve všech předchozích 
ročnících běhu byl cílovou 
metou pro ženy i muže dotyk 
jejich ruky kostelních dveří. 
Vzhledem k rekonstrukci kos-
tela a stavebním pracím v jeho 
přilehlém okolí měly letos obě 
kategorie dospělých běžeckou 
trať kratší – jen stejně dlouhou 
jako kategorie závodníků dět-
ských. Do běhu v kategorii 
žen se zapojilo šest závodnic, 
nejlepší čas – 8,17 s – byl při-
psán Anně Umnerové. Z osmi 
mužů kategorie 15–45 let 
dosáhl nejlepšího výsledku 
opět Tomáš Regner, jeho noha 
překročila cílovou čáru 6,85 s 
od startu.

Dětští účastníci běhu obdrželi 
při registraci diplom za účast, 
soutěžící obsadivší první tři 
místa byli odměněni medaile-
mi a vítěz každé kategorie zís-
kal pohár. Ostatní – neocenění 
– závodníci odcházeli s drob-
nou odměnou.

Sportovní odpoledne dopro-
vázené pěkným počasím začí-
najícího podzimu se vydařilo. 
Všem závodníkům, i těm, kteří 
přišli fandit, děkujeme za účast 
a těšíme se na další ročník. Za 
spolupráci děkujeme Domu 
historie Přešticka a fotografům 
za dokumentování průběhu 
závodu.

KSČM Přeštice děkuje tou-
to cestou všem voličům, kteří 
dali naší straně ve volbách do 
zastupitelstva města 23.-24. 9. 
2022 svůj hlas. Vážíme si toho 
a budeme jednat tak, abychom 
Vás nezklamali. Děkujeme také 
všem kandidátům, zejména 
nestraníkům, kteří za nás kan-
didovali. Víme, že to nebylo 
vůbec lehké rozhodnutí. KSČM 
bude vystupovat na zastupitel-
stvu města jako konstruktivní 
opozice. Dobré věci pro město, 
přidružené obce a naše občany 
podpoříme. Protilidová opatře-
ní, lži a váleční štvaní ne! Blíží 
se těžká doba. KSČM bude 
směrovat město, aby pomáhalo 
našim občanů.  Považujeme to 
za svoji povinnost a náš veřej-
ný slib vůči veřejnosti.

Poděkování 
KSČM voličům

K dostání v TIC Přeštice
a v Domě historie

Přešticka. 
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V Přešticích se střílelo!
Přišel říjen a Střelecký klub 

v Přešticích opět pořádal „Den 
otevřených dveří“ pro širokou 
veřejnost. I letos byl o akci 
obrovský zájem a téměř 200 
milovníků zbraní si mohlo pod 
dozorem našich instruktorů 
zastřílet.

K vidění a vyzkoušení bylo 
několik desítek dlouhých 
i krátkých zbraní – pistole, 
revolvery, armádní i lovecké 
pušky a brokovnice. Zájem 
byl především o moderní zbra-
ně, například novou pistoli 
od českého výrobce Kummer 
Arms či legendární Desert 
Eagle v ráži 50 AE „Action 
Express“.

K vyzkoušení ale byly tře-
ba i zbraně dříve používané 
v čsl. armádě, pistole vz. 52 
či samonabíjecí verze samo-
palu 26 nebo i lehký kulomet 
UK 59 či ZB 26, samozřejmě 
také v samonabíjecích ver-
zích.

Velký zájem byl také o zbra-
ně s tlumiči hluku výstřelu, 
který se nově stal ze zakáza-
ného doplňku zcela legálním 
příslušenstvím zbraní.

Pro děti byla i letos připra-
vena střelba ze vzduchovky či 
luku. 

Tak za rok zase na shleda-
nou...

Drahomír Havlíček

Památný den sokolstva 
– významný den 
České republiky

Dne 8. října 
jsme si připo-
mněli Památný 
den sokolstva. Je 

poctou všem členům a členkám 
Sokola, kteří za 160 let exis-
tence našeho spolku obětovali 
své životy v boji za svobodu, 
demokracii a samostatnost.

V pátek 7. října 2022 proběh-
lo na Krajském úřadu Plzeň-
ského kraje přijetí zástupců 
Sokola a slavnostní vyvěšení 
sokolské vlajky. S náměstkem 
hejtmana pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Jose-
fem Bernardem a náměstkem 
pro oblast dopravy Pavlem 
Čížkem se setkali starosto-

vé Sokolské župy Plzeňské, 
Sokolské župy Rokycanovy, 
Sokolské župy Šumavské 
a další zástupci tělocvičných 
jednot. Přítomní diskutovali 
o úloze, významu a činnosti 
sokolstva v rámci plzeňského 
regionu. Náměstek hejtma-
na Josef Bernard poděkoval 
všem župám za jejich oběta-
vou práci a přislíbil pomoc 
s udržením jejich činnosti 
v regionu.

Za naši tělocvičnou jedno-
tu se zúčastnil starosta, bratr 
František Švihla.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Foto Plzeňský kraj

Na Přešticku a Blovicku 
i v tomto školním roce pokraču-
jí aktivity na podporu školství 
a vzdělávání projektem Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání. 
MAS Aktivios, z. s., se snaží 
spolu se zástupci škol a dalších 
organizací pracujících s dětmi 
společně stanovit, které jsou 
místní nejdůležitější problémy 
ve vzdělávání a následně reali-
zovat konkrétní aktivity, které 
vedou k jejich řešení. V létě se 
setkali zástupci škol k otázce 
financování škol a k diskusi 
o podpoře dětem, které jsou 
z různých důvodů ve škole 
neúspěšné. V září se pak sku-
pina učitelek prvního stupně 
a učitelek českého jazyka sešla 
v Měčíně u paní spisovatelky 
Petry Braunové, která svými 
postřehy a zkušenostmi s tvor-
bou pro děti podpořila cestu 
pedagogů v jejich nápadech 
a metodách pro rozvoj čtenář-
ské gramotnosti u dětí a žá-
ků. Je skvělé, že na Přešticku 
a Blovicku působí ve školách 
lidé, kteří jsou připraveni pře-
mýšlet a zkoušet nové postu-
py, jak podpořit děti, aby byly 
úspěšné a snad i šťastné nejen 
ve škole, ale zejména pak 
v životě. Celý proces místní-
ho akčního plánování zaštiťuje 
Řídící výbor MAP složený ze 
zástupců škol i neformálního 
vzdělávání, zřizovatelů a obcí, 
rodičů, zástupců NPI ČR, ITI 
a krajského akčního plánová-
ní. Na svém zasedání 30. srpna 
2022 projednal komunikační 
plán a další dokumenty a akti-

vity pracovních skupin. Nyní 
na podzim bude projednávat 
nové či aktualizované záměry 
škol v tzv. Strategickém rám-
ci, který je nezbytným doku-
mentem, aby školy mohly 
podávat žádosti ve vyhláše-
ných dotačních výzvách na 
infrastrukturu (v dotačním 
programu IROP). V projektu 

nás dále čeká evaluace pro-
cesů, analýza dat a silných 
a slabých stránek a možností 
a další aktivity, o kterých vás 
budeme informovat především 
na našich webových strán-
kách www.mas-aktivios.cz 
S některými z vás jsme se 
mohli opět potkat u našeho 
stánku MAS na celodenní akci 
Den pro rodinu v Přešticích 
(pořadatel KKC Přeštice), kde 
jste mohli na tzv. pocitové 
mapě vyjádřit svůj názor na 
vzdělávání, vyzkoušet malé 
robůtky nebo si s námi poví-
dat o aktivitách projektu MAP 
III i samotné naší organizace. 
Bylo to s vámi fajn, děkujeme 
za vaši účast!

Mgr. Martina Naxerová,
hlavní manažer projektu 

Místní akční plán rozvoje
 vzdělání III Blovicko 

a Přešticko,
MAS Aktivios, z. s.,

Nezdice 46, 334 01 Přeštice 
www.mas-aktivios.cz

FB @masaktivios1

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na Blovicku 
a Přešticku


